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 چکیده

 است یضرور یامر ،یاهیگ پوشش یایاح اهداف یراستا در یابانیب طیشرا با سازگار یاهیگ یهاگونه انتخاب

باشد. گیاه هندوانه ابوجهل با نام علمی یم اهانیگ یشناسبوم به وابسته ،یاهیگ یهاگونه یایدر اح تیموفق و

Citrullus colocynthis شیفرسا و شوری، یخشك به ادیز اریبس گیاهی دارویی با خصوصیاتی چون مقاومت 

طبیعی گیاه در محیط  یاکولوژ ق،یتحق نیا در. است گونه نیا ات ارزشمندیخصوص از که های قلیاییخاک ،یباد

 مطالعه 1396 و 1395 هایدو فصل رویشی در سال یونسی گناباد در منطقه در یمطالعات ستگاهیا رویش آن در دو

 همراه یهاگونه و یحفاظت تیوضع ر،یتكث نحوه ،یستیز شكل خاک، یهایژگیاه، ویگ یشگاهیرو اتیخصوص. شد

 سطح از متر 11۰5 یارتفاع مورد مطالعه با دامنه منطقه در گونه نیا که داد نشان جینتا. گردید گزارش و یبررس

 بافت. کندیم رشد گرادیسانت درجه2/14 ساالنه یدما متوسط و متریلیم 155 تا 11۰ یمتوسط بارندگ با ایدر

 در اهیگ ریتكث. باشدیممیكروزیمنس  88/3 یكیالكتر تیو هدا pH  ۰1/8 با متوسط ،یشن اهیگ شگاهیرو خاک

 . شودانجام میتر با جستار زدن از طوقه قدیمی در زیر خاک بذر و بیش توسط ترعت، کمیطب

 وشش گیاهیپاحیای های قلیایی، خصوصیات رویشگاهی، رانكایر، گیاه دارویی، خاککلیدی:  هایواژه
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 مقدمه
 کدو تیره از و چندساله علفی خزنده، ای،لپهدو دار،گل گیاهی Citrullus colocynthis ابوجهل هندوانه

cucurbitaceae ساقه گیاه در منبع رجوع شده قهرمان متعدد، بسیار منشعب، افتاده و خوابیده بر خاک، . است

 ها ساده یا دو شاخه است.های پخش، زبر و شیاردار، پیچکخزنده با شاخه

 5تا  3چندبخشی، با  متر، عمیقاًمیلی 25تا  1۰۰ × 2۰تا   7۰مثلثی، با تیغه یا پهنكی به ابعاد _مرغیبرگ: تخم

در حاشیه کم و بیش به باال  ای، غالباًدار یا چندبخشی شانهدار، موجندانهد-لب یا لبه بوده و به شكل سینوسی

طور سطحی منقسم سینوسی دار بوده و بخش میانی بلندتر از دیگران، در حاشیه بهدار، زبر، کرکبرگشته و نوک

 متر و زبر هستند.میلی 15۰ تا 1۰۰ها شد؛ دمبرگابمی

متر و میلی 2 تا 5ی به طول امنفرد با کاسه جنس، تماماًگل آن طبق گفته قهرمان زرد، بزرگ، تک شناسی:گیاه

 25تا  2۰متر و نرها دارای دمگل به طول میلی  6تا  1۰× 4ا ت 6ها به طول ای است؛ گلبرگسرنیزه

 1۰۰-5۰ها دارای دمگل به طول اشد؛ مادهبمترمیمیلی 2تا  4در بخش زیرین کاسه به طول مترهستند؛ میلی

دار و پوشیده از تار پشمی است؛ متر، بسیار کرکمیلی 6تا  9 × 4تا  8کروی به اندازه متراند؛ تخمدان نیمهمیلی

متر، صاف، سبز، با میلی 13۰-12۰ کروی به قطر متر بوده و میوه تقریباًمیلی 1-5/2بخش زیرین کاسه به طول 

تلخ با  های زرد است که در هنگام رسیدن زرد رنگ، مملو از بافت اسفنجیخطوط طولی سفید، یا دارای لكه

ود در حاشیه فشرده و در سطح پشتی شمتر میمیلی 6تا  1۰ × 4تا  5 × 2ای به اندازه های صاف قهوهدانه

 (1357 قهرمان،)اسفند و اردیبهشت است.  اشد. و موسم گلدهی آنبغیرضخیم می

 ابوجهل هندوانه. است شنی هایتپه و دریاها سواحل ایماسه اراضی گیاه این رشد برای منطقه ترینمناسب

ها و مسیل شدهیزهكش یهاخاک در بوده، صفر ریز یسرما و گرادیسانت درجه 4۰ از شیب گرمای به مقاوم

شود و از میدیده یابانیب و خشکمهین ینواح در ترشیب ایران در است، یاترانهیمد ینواح یبوم اهیگ نیا دیرومی

 (1357)قهرمان،  المللی فائو  نواحی رویشی آن  را هندوستان تا شمال آفریقا و خاورمیانه است.لحاظ گسترش بین

 .کردند یریگبه طور جداگانه اندازه را هابرگ یو دما یطمح ی( دما1986) یسو گر یتوسط التاول یپژوهش در

 یابانیب یطمح یطتحمل شرا یبرا یاهساز و کار گ ینگرفتند ا یجهها نتتر از هوا بود. آندرجه خنک 7ها برگ یدما

 هندوانه دارویی گیاه موفولوژیكی خصوصیات بر مختلف ارتفاعات ( تأثیر1394راد و همكاران )هراتی است.

بررسی کردند. که میزان عصاره اتانولی میوه و ریشه و عصاره بوتانولی میوه متفاوت   بلوچستان ایرانرا در   ابوجهل
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های اکولوژیک مناطق مانند دما، رطوبت و ارتفاع از سطح دریا و یا سایر تفاوت ویژگیها نتیجه گرفتند که آنبود. 

 ثر است.ص دارویی آن مؤیاه و در نتیجه خوابر میزان عصاره گعوامل خاکی و جغرافیایی 

هوا و  یقاز طر ،که آب در دسترس یتا زمان در پژوهشی که در هند انجام گرفت از ماه تیر یاهگ رویشدوره 

 یاهگ  یجتدرو به یابدیکه بارش متوقف شود، کاهش م یزمان یش. رواستتعیین شدهباشد،  خاک وجود داشته

سن و بهاندری، )شود ینابه جا زده نم یساقه یگرد دی آذر وشود. و در فصول سرد و خشک مثل یخشک م

1974). 

 Citrullus colocynthis (L.) Schrad جمله از دنیا سراسر هایبیابان در که است ارزشمند ایگونه 

 (2۰1۰ ران،همكا و اسیاز ؛1983 همكاران، و سوایا. )دارد غذایی و دارویی مصرف و شده گسترده پاکستان

 آن قرارگیری علت و طبیعت در نآ شرایط به توجه با بذر زنیجوانه است؛شده آورده جااین در چهآن وجود با

 نمودن برطرف گرفته قرار رنظ مد پژوهش این در چهآن لذا. داشت قرار ابهام از ایهاله در کویر حاشیه مناطق در

 .است موجود هایابهام

 از منظور. ستا اکولوژی مباحث از یكی و یافته تشكیل Phenomenology شناسیپدیده کلمه از فنولوژی:

 ندازها که زمانی رویشی، شدر شروع گیاه، در بذرها زنیجوانه تاریخ قبیل از گیاهان حیاتی تغییرات مطالعه فنولوژی

 رویش خاتمه اریخت و بذرها پخش و بذرها رسیدن زمان گلدهی، شروع تاریخ رسد،می معمول حد به هابرگ

 شرایط به بسته و نبوده ثابت سال هر در گیاه زیستی شرایط حرارت درجه و هوایی و آب شرایط به توجه با. است

 .(1377 مقدم،) است متغیر

 این هب مربوط وآثار دهیمیوه افشانی،گرده گلدهی، برافراشتن، قد مثل گیاه در زیستی هایپدیده منظم ظهور

 به مربوط ،زیستی هایدهپدی پیدایش اگر. بذر پخش و ساقه شدن دراز برگ، تشكیل زنی،جوانه: مانند هاپدیده

 . (1389 آذرنیوند،) شودمی نامیده فنولوژی هاپدیده این( محیط فیزیكی عوامل نوسان نه) باشد معینی فصل

در  (2۰17) حسین و داسیلو ,در رابطه با فنولوژی گیاه هندوانه ابوجهل مطلب منسجمی یافت نشد با این وجود

 داشتند.  ه در فصل پاییز )اواسط آذر ماه(مطالعه خود اشاره کوچكی به رسیدن میوه گیا

اه صحرای سینا از اردیبهشت تا مرداد م گلدهی آن را در نجو، آراوا و (1998) چنین شافرمن و همكارانهم

 دانستند.

رنت، نواحی رویشی آن را ینتبه نقل از منابع ا (FAO)سازمان خواربار و کشاورزی چهانی  :شناسی بوم

 جمهوری ترکیه، سعودی، عربستان کویت، مصر، اردن، لبنان، سوریه، عربی جمهوری قبرس، مدیترانه، دراروپا
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شنی و _های بیابانی با خاک گچیاین گیاه در زیستگاه .شمالی آفریقای هند، افغانستان، پاکستان، ایران، اسالمی

 است.، بیان داشتهریزشن

Citrullus colocynthis (L.) Schrad نیش های خاک در که است کویری گیاه یا هندوانه ابوجهل یک 

 به هند تا مصر ویرک از آفریقا، غرب شمال در و است آسیا و مدیترانه بومی گونه این. کند می رشد خشک مناطق و

 اروپای کشورهای در چنینهم. شود می توزیع خزر دریای و مدیترانه دریای شمالی سواحل از و شرق سمت

 کشت کوچک مقیاس در را آن قبرس، جزیره در. کندمی رشد گرمسیری الجزایر مجمع و اسپانیا مانند جنوبی

 سالهچند یا سالهیک لابوجه هندوانه گیاه. شودمی صادر هم هنوز و بوده درآمد منبع 14 قرن از گیاه این کنند؛می

 . دارد خشكی شرایط در زیادی بقای توان هندوستان خشک مناطق در که( طبیعت در)

 انتشار جغرافیایی آن در ایران در فلور قهرمان به این صورت ذکر شده:

 .کوه؛ خوزستان: اهواز؛ فارس: کازرونغربی: پشتجنوب 

 س؛ فارآباد، هامون جازموریان، خانو، بندرعباس، میناب؛ جزایر خلیجآباد کرمان، حاجیشرقی: نصرتجنوب 

 شهر؛ بهار، راسک، نیکساره؛ مكران: سرباز، چاهبلوچستان: کارواندر، تنگه

 شرق: کویرلوت؛ 

 .(1357)قهرمان،  بخش مرکزی: یزد

خراسان رضوی در مسیر  در Citrullus colocynthis (L.) Schradانتشار گیاه هندوانه ابوجهل 

 باشد.های مناطقی با آب و هوای کویری نظیر اطراف گناباد، اطراف سرخس و بجستان میمسیل

ران، )زینی و همكا ها هستندترین خانوادهخانواده کدوییان از لحاظ ژنتیكی در میان گیاهان خوراکی از متنوع

حساس به  هایی با زهكشی ضعیف ومقاوم به خشكی، با توانایی تحمل خاک گیاهان این خانواده عموماً .(2۰11

تنبل، کدو، خیار، خربزه.) ابوجهل، کدوشده این خانواده عبارتند از: هندوانههای شناختهسرما هستند. از جمله گونه

 ( 1997رابینسون و دیكروالترز، 

Citrullus colocynthis (L.) Schrad های سراسر این خانواده است که در بیابان ارزشمند از ایگونه

؛ اسیاز و همكاران، 1983دنیا از جمله پاکستان گسترده شده و مصرف دارویی و غذایی دارد. )سوایا و همكاران، 

2۰1۰ ) 
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روزه ام یول ،استهعنوان شد یونان یجنوب یواقع در نواح یرالجزادر مجمع یاه در کتاب زرگریگ ینا یهمنشاً اول

. رویدیم رانیمله اجو اروپا از  یامختلف آس یکرده در نواح یداپ یمتوال ایهکه بر اثر کشت یبه علت پراکندگ

 (1375 ی،است. )زرگر یشن یهاو تپه یاهاسواحل در یاماسه یاراض یاهگ ینرشد ا یمنطقه برا ینترمناسب

 شد.  یعربستان بررس هاییاباندر ب این گیاه( 1986) یسو گر یتوسط التاول یپژوهش در

 شهرستان 4 در را ابوجهل هندوانه فولوژیكیمو خصوصیات بر  ارتفاعات ( تأثیر1394راد و همكاران )هراتی

 دادند.  انجام زابل و سرباز نیكشهر، ایرانشهر،

و سینا در های آراوا، نجو در بیابان (2۰17) و داسیلو و حسین (1998) تحقیقاتی توسط شافرمن و همكاران

 است. فلسطین اشغالی در رابطه با بذر این گیاه انجام شده

 .(1974سن و بهاندری، ) بررسی شددر پژوهشی در هند  یاهگ رویشدوره 

 در را زمین از بزرگی سطح که آن رویش طریقه و بیابانی و گرم هوای و آب با گیاه این سازگاری به توجه با

 چنینهم. باشد مناسب تواندمی هم بیابانی و بیابانی نیمه مناطق از بسیاری در کشت برای حتی گیاه این گیردبرمی

 سنتی صورت به گیاه این. کرد استفاده درمانی و اقتصادی هایصرفه برای توانمی آن صنعتی و دارویی خواص از

 عنوان به و اعصاب هایبیماری سرطان، درمان در پزشكی اخیر مطالعات در و مسهل عنوان به و دیابت درمان برای

 همكاران، و زیات ؛ 2۰۰1 همكاران، و آدام ؛ 2۰1۰ همكاران، و مارزوک) است شده شناخته ثرمؤ  باکتریالآنتی

 از در کشعلف عنوان به آن هایاستفاده دیگر از(. 2۰۰7 همكاران، و تهروی ؛2۰۰2 همكاران، و ادوکس ؛1997

 اسمزی هایتنش برابر در ارزشمند دارویی گیاه این باشدمی بررسی حال در که است هرز هایعلف برخی بردن بین

 و دما افزایش با اقلیمی تغییرات روند و شده واقع بیابانی کمربند در ما کشور که آنجایی واز است مقاوم بسیار

 Citrullus ابوجهلهندوانه گیاه نظیر شرایط این به مقاوم بومی هایگونه به توجه لذا است همراه آبی منابع کاهش

colocynthis نظر به مناسب راهكاری هاآن از آورترسود و ترمناسب استفاده چنینهم و سازیاهلی جهت در 

  .رسدمی

 

 هاروش و مواد

 و شرقی 24 "و 33 'و 58 °جغرافیایی طول مختصات محدوده جغرافیایی با در قیتحق نیا مطالعه مورد منطقه

 خاکی جاده اشیهح گناباد، شهرستان اطراف در دریا سطح از متر 11۰5 ارتفاع با شمالی، 8 "و 35 'و 34 °عرض

 (1)شكل .است گناباد نشهرستا طبیعی منابع اداره شده کاریتاغ اراضی جزء که شده واقع یحیی زادهامام
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 منطقه مورد مطالعه موقعیت -1 شكل

 وشر . درمطالعه از دو روش آمبرژه و دومارتن استفاده شدجهت شناخت خصوصیات اقلیمی منطقه مورد 

 بارندگی یانگینم نیاز، مورد هواشناسی متغیرهای( خلیلی دکتر روش)  یافته گسترش دومارتن اقلیمی بندیطبقه

 .باشدمی سالیانه حرارت درجه میانگین و سالیانه

 و 6/44 مطلق دمای حداکثر ، - 6/1ق مطل دمای حداقل متر، میلی 155منطقه  نیا ساالنه یمیانگین بارندگ

 باشد )یم درجه سانتی گراد  2/14آن  ساالنه یدما ساالنه و متوسط دمای میانگین

38http://www.razavimet.ir/fa/node/) .جلگه عناصر از( یحوضه مرکز) یایپال ،یژئومورفولوژ نظر از 

 یکوهستان مناطق یآب یهاانیرسوبات جر از یرس جلگه. است شده لیتشك ریکو و گیمنفرد،ر یهاتلماسه ،یرس

 گناباد شناسیزمین لحاظ . ازشودیم مربوط یداخل یهاچاله به خشكرود چند ای کیله یبه وس و شودیم جادیا

 داسیت، ریولیت،)  آتشفشانی هایسنگ و(  اسیدی توف آگلومرا، ایگنمبریت،) آذرآواری سنگی واحدهای دارای

http://www.razavimet.ir/fa/node/38
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)  است( میانی ژوراسیک) شمشک سنگماسه و سیل هایرخساره و( سنوزوییک دوره به مربوط تراکیت

 (.139۰ همكاران، و زادهزیرجانی

 

 :پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه

به عنوان  شهرستان گناباد است که( .Haloxylon persicum )زارهایتاغمنطقه مورد مطالعه در محدوده 

 درختچه غالب بیشترین درصد پوشش منطقه را داراست. 

 است.سیمای طبیعی محل وقوع گیاه هندوانه ابوجهل نشان داده شده 2 در شكل

سیمای طبیعی رویشگاه گیاه هندوانه ابوجهل که در قسمت پایین شكل در سمت چپ اسپند و در باالی عكس  2 شكل

 شوند.مشاهده می زارهاتاغ

 

 تهیه نقشه 

 ای شامل فلور رشینگربا استفاده از  بازدیدهای میدانی از منطقه گناباد، سرخس و طبس و منابع کتابخانه

اقدام به تهیه نقشه پراکنش گیاه هندوانه   www.en.m.wikipedia.orgو سایت  (1357)(، قهرمان 1977)

 .ابوجهل در سطح خاورمیانه، ایران و خراسان رضوی گردیده است

 نمونه برداری صحرایی:

شد.  ترین همسایه به آن انجامو بر مبنای حضور گیاه و نزذیک انتخابی به صورت یاهیگ پوشش از یبردارنمونه

 4×4 هایپالت از استفاده با انتخاب شد. یاهیپوشش گ تیماه و اهیگ اندازه و شكل به توجه با پالت اندازه و تعداد

 شامل گیاهی پوشش ات معیارهاییخصوص یبرخ پالت هر در. است شده گیرینمونه به اقدام منقطه این در متر

http://www.en.m.wikipedia.org/
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 یهایریگشگاه اندازهیآزما در و برداشت همراه و گیاهان الشبرگ لخت، خاک ابوجهل، هندوانه پوششتاج سطح

 pHبافت، مانی و تعداد بذر در هر میوه(،اه هندوانه ابوجهل )با توجه به درصد تست زندهیگ زادآوری به مربوط

،EC ، پوششتاج درصد همراه به یاهیگ یهاگونه همه فهرست پالت، هر در. شد انجام خاک مواد آلی و شوری 

 یبررس مورد منطقه شكل زیستی و فرم رویشی در یكیاکولوژ یهاشاخص نییتع منظوربه. دیگرد ثبت و نییتع آنها

 .شدند ییشناسا( 1997) كایرانیا فلور از استفاده با همراه اهانیگ .دی( استفاده گرد1934) بالنكهبراون اریمع براساس

 . شد نیی( تع1934) ریرانكا یبندمیتقس اساس بر و ات کنندهیح دیتجد جوانه محل حسب بر اهیگ یستیز فرم

 های خاکشناسیبررسی

 کخا رخ¬نیم که گردید. گیاه زیر و لخت خاک روی  پروفیل حفر به اقدام ابوجهل هندوانه مطالعه منطقه در

های برداشت نمونه برای تعیین رطوبت خاک، (.سیالبی هایمسیل در سول انتی هایخاک مشخصه) بود افق فاقد

ها وزن شد نمونه اًگاه مجددشد. آن ساعت در آون قرار داده 48شده از صحرا بالفاصله توزین شد و سپس به مدت 

دهنده میزان رطوبت ها قبل از قرار گرفتن در آون کسر گردید. عدد حاصل نشانو وزن جدید از وزن نمونه

 انجام گرفت. یهیدرومتر روش به خاک تعیین بافت های خاک بود.نمونه

شگاه دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یآزما در خاک زیآنال خاک، یهایژگیو نییبه منظورتع

 و 9۰ تا 6۰  ،6۰ تا 3۰ ، 3۰ تا ۰ عمق سه از EC و pH آلی، مواد رطوبت، بافت، بررسی جهت فردوسی مشهد

 گیاه فاقد منطقه در مشاهدات این. شد خاک از گیرینمونه به اقدام گیاه زیر در تكرار 2 با مترسانتی 12۰ تا 9۰

گیری هدایت الكتریكی متر و شوری خاک از طریق اندازه pHاسیدیته خاک در گل اشباع با  .شد تكرار نیز( شاهد)

EC از طریق روش حجمی گیری شد. مواد خنثی شونده در عصاره اشباع با هدایت سنج الكتریكی اندازه

(T.N.V: Total Neutralizing Value و )N گیری شد. فسفر در عصاره خاک به به روش کجلدال اندازه

گیری و با به کارگیری اسیداسكوربیک به عنوان ماده احیا کننده به وسیله اسپكتروفتومتری اندازه Olsonروش 

فتومتر قرائت شد. کربنات )خنثی( با دستگاه فلیم 7اسیدیته   گیری با استات آمونیوم درشد. پتاسیم محلول با عصاره

 استفاده با یروش شعله سنج به اشباع عصاره در محلول میسد به روش تیتراسیون با سود، غلظت Caco3کلسیم 

( ، EDTAبا ونیتراسیت) یکمپلكسومتر روش به اشباع عصاره در محلول میزیو من میفوتومتر،کلس میفل دستگاه از

( و 1393)رنجبر و همكاران،  Na/(Ca + Mg)=   SAR ۰,5 فرمول  از استفاده با  SAR میسد جذب نسبت

دقیقه داخل  2۰نرمال به مدت 1کرومات پتاسیم لیتر دیمیلی 1۰گرم خاک را  با  1در رابطه با ماده آلی میزان 

دقیقه زیر هود  2۰میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را  2۰دهیم. سپس قطره قطره میزان دستگاه شیكر قرار می
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فئانترولین به -قطره محلول معرف ا 3افزاییم. میلی لیتر آب مقطر به آن می 2۰۰گاه گذاریم بماند. آنآزمایشگاه می

گاه اعداد م تا تغییر رنگ دهد. آنکنینرمال افزوده و آن را تیتر می 5/۰آن افزوده و قطره محلول سولفات آهن 

 دهیم:( قرار می1393حاصل از آزمایش را در فرمول زیر )رنجبر و همكاران، 

C%= ((V2-V1) ×۰/5×۰/۰۰3×1/3×1۰۰)/وزن خاک            

V2 ، فروسولفات الزم برای نمونه =V1 فروسولفات الزم برای شاهد = 

 بررسی فنولوژی 

طقه مطالعه بازدید بار از منروز یک 15هر  1396آبان  15تا  1395اردیبهشت  2۰ در دو سال متوالی از تاریخ

  برداری از پوشش گیاهی، مراحل مختلف رشد و توسعه هندوانه ابوجهل ثبت گردید.و ضمن نمونه

های ( ظهور غنچه3،) )VG( 2( رشد رویشی2، ))GI( 1( شروع رشد رویشی1مراحل فنولوژیكی شامل: )

و  )SR( 7( رسیدن بذر7،) )FR (6( رسیدن میوهFF( )6( 5( گلدهی کاملIF(، )5( 4( گلدهی4، )  )BPF( 3زاگل

 ( ,1974Liethاندازه رشد رویشی هندوانه نشان داده شده است. ) 5 . در شكل)SD( 8( پخش شدن بذر8)

 برداریپراکنش و نمونه

ت منبع مقاال پراکنش گیاه هندوانه ابوجهل در خاورمیانه و خراسان رضوی بر طبق گزارشات کتب و 3شكل 

  (:4و 3 )شكل

 

 

                                                           
1. growth initiation 2. vegetative growth 3. Floral bud present 4. In flower 5. Full flower 6.fruit 

repenning 7. Seed repenning 8. Seed dissemination  
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-http://www.asia-atlas.com/middle-eastپراکنش گیااه هندواناه ابوجهال در خاورمیاناه ) نقشه 3شكل 

map.htm  2۰1۰؛ اسایاز و همكااران، 1983برداشت شاده( طباق مناابع )ساوایا و همكااران،  1396/11/4ر تاریخ د 

 و راد، هراتی (1986) گریس و به نقل از سایت رسمی فائو، التاولی (FAO)، 1375 ی،زرگر، 1999رابینسون و دیكروالترز، 

 دهند.()نقاط قرمز پراکنش در ایران را نشان می ((1394) همكاران

 

 
-http://www.khrtga.ir/introducing شده برداشت 1396/11/4 تاریخ در) نقشه -4 شكل

province.html )یرضو خراسان استان در  ابوجهل هندوانه گیاه پراکنش 

 

 رشد مسیل در بوته ندچ اجتماع صورت به بررسی مورد منطقه در اما ؛رویدمی منفرد صورت به اغلب گیاه این

  که علت انتخاب این منطقه برای ما همین بود. ؛نمایدمی

 فنولولوژی، رشد و خصوصیات بذر

دوره رشد رویشی گونه هندوانه  1397-1396و  1396-1395سال پیاپی  2های انجام شده طی طبق بررسی

تا  96-95و اواخر اردیبهشت در سال  97-96( از اوایل خرداد در سال Citrullus colocynthisابوجهل )

 (. 6باشد )شكل می 96-95و اواخر مهر در سال  97-96اواسط آبان در سال 

ا به صورت راین گونه فصل پاییز و زمستان  ؛یا چندساله بودن گیاه های انجام شده جهت یک سالهدر بررسی

نده یافت از آن به صورت ز دساله است اما در این مدت در سطح خاک آثاریگذراند و چنطوقه در زیر خاک می

 شود. نمی

است. شده گیریاندازه نیز همراه گیاهان و گیاهی پوشش معیارهای سایر متر 4×4 های پالت دادن قرار با
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، رسایدن  = FRرسایدن میاوه =FF، گلادهی کامال  =IF، گلدهی  =FBP زاهای گل، ظهور غنچه =VG، رشد رویشی =GIمراحل رشد و توسعه )فنولوژی( گیاه هندوانه ابوجهل. شروع رشد  -5 شكل
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 نشاان را نطقاهم از شاده برداشات هاایخاک نمونه روی بر بافت و موادآلی اسیدیته، شوری، آزمایشات نتایج 2 جدول

 .دهدمی

 

 متر فاصله( در منطقه مورد مطالعه 15نمونه خاک زیر گیاه و خاک لخت فاقد گیاه ) مشخصات -2جدول 
 محل

 گیرینمونه

درصد 

 رطوبت خاک

مواد درصد  افت ب ذرات )درصد(

 یآل

 

EC 

 موس()میلی

pH ESP
* 

 شن سیلت رس 

زیر 

 گیاه

2,74 11,

3 

شنی  76,8 11,19

 لومی
41/1 3,88 8,1 

46/

8 

خاک 

 ختل

1,97 1۰,

3 

شنی  76 13,7

 لومی

۰,225 1,72 7,3

1 

563

/7 

خت دور از گیااه  موس است، خاک زیر گیاه و خاک لمیلی 4کمتر از  (EC)درصد و هدایت الكتریكی  15کمتر از  (ESP)* چون درصد سدیم قابل تعویض 

 شور یا قلیایی نیست.

 

های انجام شده خااک منطقاه ثانیه هیدرومتر با توجه به بررسی 4۰های برداشته شده از محل به روش بررسی رطوبت خاک نمونه

 ظم است.ل نامنباشد. و به شكل انتی سول، دارای پروفیشنی لومی و سیالبی می

  =95/1(+۰3/1×33/6)  ESP خاک زیر گیاه   

  =95/1(+۰3/1×45/5)  ESP لخت خاک   

 
 بحث
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فراشرایط اقلیمی با  در منطقه یونسی گناباد Citrullus colocynthisزنی گیاه هندوانه ابوجهل با نام علمی جوانه

 خراسان رضویطبق آمار سایت هواشناسی استان  دومارتن شاخص 7/4 ضریب )با سرد خشک

38http://www.razavimet.ir/fa/node/این گیاه در  های مختلف رویهایی در زمینهچه بررسی( است. چنان

 لبنان، سوریه، عربی جمهوری قبرس، مدیترانه، .(1375 زرگری،) یونان جنوبی نواحی در واقع الجزایرمجمعچون  یمناطق

 )سازمان. شمالی آفریقای هند، افغانستان، پاکستان، ایران، اسالمی جمهوری ترکیه، سعودی، عربستان کویت، مصر، اردن،

 .(http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/gbase/new_species/citcol.htm یهانج کشاورزی و خواربار

 بیابان در  (.1986، گریس و التاولی ) عربستان هایبیابان . (2۰1۰ همكاران، و اسیاز ؛1983 همكاران، و سوایا) پاکستان

 بهاندری، و هندوستان )سن (.2۰17 حسین، و داسیلو و 1998همكاران، و شافرمن یلئاسرا در سینا و نجو آراوا، های

 آباد،حاجی کرمان، آبادنصرت: شرقیجنوب کازرون؛: فارس اهواز؛: خوزستان کوه؛پشت: ایران غربیجنوبدر  (.1974

 بهار،چاه سرباز،: مكران ساره؛تنگه کارواندر،: بلوچستان فارس؛خلیج جزایر میناب؛ بندرعباس، خانو، جازموریان، هامون

 (.1394 همكاران و رادهراتی. 1357قهرمان،)یزد: مرکزی بخش کویرلوت؛: شرق ؛  زابل و ، ایرانشهر،شهرنیک راسک،

 هستند. و در حاشیه کویر گه همگی دارای شرایط اقلیمی مشابهصورت گرفته 

 زده جا نابه هساق دیگر آذر و دی که خشک و سرد فصولاوایل تیر تا  در هند شامل پژوهشی در گیاه رویش دوره

 و آراوا نجو، در گیاه را گلدهی( 1998) همكاران و های دیگری شافرمندر بررسی (1974 بهاندری، و سن. )شودنمی

 درآن را  میوه رسیدن )در همین مناطق( خود مطالعه در (2۰17) داسیلو و حسینو  ماه مرداد تا اردیبهشت از سینا صحرای

 هایسال طی آبان، آواخر تا و شده آغاز ماه خرداد اوایل از در پژوهش حاضر دوره رویشی گیاه .دانستند ماه آذر اواسط

آن اوایل خرداد تا اواسط شهریور، و طول دوره ظهور و رسیدن میوه  که مدت زمان گلدهی .داشت ادامه 1396 و 1395

روی گل و یک ( 1998) همكاران و اواسط شهریور تا اوایل مهر برآورد شد. که در حدود یک ماه دیرتر از پژوهش شافرمن

علت این تفاوت را  روی میوه هندوانه ابوجهل بود. (2۰17) داسیلو و . حسین1974 بهاندری، و های سنماه زودتر از بررسی

 های مورد مقایسه) نسبت به مناطق بررسی بارش گنابادتوان سازگاری گیاه با منطقه کممی

http://worldweather.wmo.int/en/home.html )  شود از دسترس گیاه خارج میآب به سرعت چون دانست؛ که

 گردد.تر کامل میدوره رویشی سریع متقابالً

http://www.razavimet.ir/fa/node/38
http://worldweather.wmo.int/en/home.html
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های پیشین های سالوقهجا از طهای جدید به صورت ساقه نابهکه جوانهمبنی بر این (1974) بهاندری و چنین نظر سنهم
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Abstract 

It is necessary to select plant species adapted to the desert conditions along with the objectives of 

vegetation restoration. The success of plant species regeneration is dependent on the ecological 

characteristics of plant species. The bitter apple (Citrullus colocynthis) is medicinal herb with 

characteristics of   high resistance to drought, wind erosion, and can withstand saline and alkaline soils. In 

this research, the ecology of bitter plant in its natural habitat were studied (in two study areas at the 

Younesi of Gonabad environment) during two growing seasons in 2016 and 2017. Plant habitat 

characteristics, soil characteristics, morphology, reproduction, and companion species were investigated 

and reported. Results indicate the natural habitat of bitter apple beinig at elevation of 1105 m above sea 

level with 110 to 155 mm precipitation average and 14.2 ° C annual temperature average. The soil 

structure of the habitat is sandy-loam with pH average of 8.1 and electrical conductivity of 3.88 

Microsymence. Reproduction of the plant in habitat is by seed and mainly by rejuvenating from the 

previous year basal area.   
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