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  چكيده

 سـه يمقا نظورمباشد. بهيان برخوردار مريا يدر کشاورز ياديت زيصادرات از اهم يل قابل توجه برايو پتانس يل مصرف داخليدلخربزه به

، ي(آناناس ديبري) و سه رقم هيو سوسک ي، قصري، شادگانياجو، خاقان، جي، تاشکنديشده (جاللنشيت گزيهفت جمع يزراع يهايژگيو

 بـا اسـتفاده از طـرح    کبوترآباد اصفهان يقات کشاورزيدر ايستگاه تحق ۱۳۸۷ - ۸۸ يزراع دو سال در ياخربزه، مطالعه ال)يدورانگو و اک

 يش از نظر آمـار ين آزماياستفاده شده در ا يهاتيعملکرد جمع يتفاوت عملکرد و اجزا. شد انجام تكرار سه با تصادفي كامل يهابلوک

ـ  و نيشـتر يب هکتـار،  در لوگرميک ۱۳۰۰۰ و ۴۵۸۱۰با عملکرد  بيترتبه دورانگو ديبريه و يجالل شدهنشيگز تيبود. جمع داريمعن  نيرکمت

ـ ترتبـه مختلف  يهاپيژنوت نيب در وهيو تعداد م وزن راتييتغ نمودند. دامنه ديتول را وهيم عملکرد ريمقاد لـوگرم و  يک ۸۵۰/۰ - ۹۰۰/۱ بي

وه مشاهده شد. از نظر شاخص يها و عملکرد موهين وزن مي) ب۹۶/۰**( داريمعنمثبت و  ين همبستگي. باالتربود وه در هر بوتهيم ۲/۱ - ۸۴/۱

ـ يداشت. از نظر ک داريمعن يبرترها پير ژنوتينسبت به سا ،ن اوليدرصد از عملکرد در چ ۳۲د يد دورانگو با توليبري، هيودرسز ، تـوده  يف

ر را بـه  ين مقـاد ين و کمتـر يشتريدرصد، ب ۶۵/۵و  ۲/۱۲ ةويمبا درصد مواد جامد محلول در  بيترتبهال يد اکيبريو ه يشده تاشکندنشيگز

ـ  نشي، تـوده گـز  يفيو ک ين پژوهش، از نظر صفات کميج ايدادند. با توجه به نتاخود اختصاص   يهـا در رتبـه اول و تـوده   يشـده جالل

  .رنديمورد توجه قرار گ يزراعو به ينژادبه يهادر برنامه تواننديم ،مو جاجو در رتبه دو ي، سوسکي، قصريشده شادگاننشيگز

  

  

  يوه، همبستگي، وزن ميتوده، خربزه، زودرس :يکليد يهاواژه

  

  

  

 اصفهان، استان طبيعي منابع كشاورزي و آموزش و مركز تحقيقات باغی، -  علوم زراعی تحقيقات بخش و استاديار پژوهش، مربي بيترت. به۲و  ۱

  ايران. اصفهان، كشاورزي، ترويج و تحقيقات، آموزش سازمان

  @ yahoo.com Peimanjafari: يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م .*
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  مقدمه

ک یـ  عنـوان بها ر ).Cucumis melo Lخربزه ( ،ناکثر پژوهشگرا

سال قبل  3000ن بار یگرفته و اول منشأقا یکه از آفر يریاه کویگ

 یران اهلـ یـ در مصـر و ا  ییک منبع غذای عنوانبهح یالد مسیاز م

انه خربـزه در  یر کشـت سـال  یسطح ز ).5شناسند (یمشده است، 

هزار هکتـار آن بـه    70ک به یهکتار است که نزد 76844کشور 

افتـه  یتن در هکتار اختصـاص   18لکرد با متوسط عم یکشت آب

 مهـم  مقولـه  یـک  بـه  کشـور  آن در و در حال حاضر تولید )1(

ـ ا بازار بر سودي پر تجارت و شده تبدیل اقتصادي  ن محصـول ی

  .است فرماحکم

بـوده و   یهر برنامـه اصـالح   یتنوع و انتخاب دو رکن اصل  

 از ). بـیش 19انجام انتخاب منوط به وجود تنوع مطلوب است (

و با وجود  شودیمافت یران یدر ا خربزه این بومی جمعیت 250

 دـهدفمن و مدون هايبرنامه ریزيپی امکان غنی، پالسمژرم این

مـه دگرگشـن   ین یاهیـ ). خربـزه گ 17ا است (یمه کامالً اصالحی

تـا   20ن یآن ب یمعمول درصد دگرگشن طوربهمحسوب شده که 

 85بـه  ا هـ تیز جمعا ین عدد در برخیاما ا) 4درصد است ( 38

هـا  گـل  مورفولوژيز که قسمت عمده آن ا رسدیم درصد 95 تا

 داخـل  در گسترده تنوع لیاز دال یکین امر یهم و شودیم ناشی

 و گـرده  يهـا دانـه  مجتمـع  وضـعیت  علتبه است. melo گونه

 حشـرات ط توسـ عمـدتاً   اهیـ ن گیافشانی در اگرده ،هانآ سنگینی

 يهاسالدر  یمتوال يهانشیگز). 21( ردیگیم انجام افشانگرده

 یو خـاتون  یوانکیـ خربـزه مثـل ا   يهـا از توده یبرخ ير برایاخ

حاصل کرده کـه   هاتودهن یا يبرا یکنواختیمشهد چنان ثبات و 

 شناسـند یمـ رقـم   عنوانبهرا  هاآن یدکنندگان داخلیاز تول یبرخ

مثبــت و  یســتان همبسـتگ یتــوده خربـزه س  25 ی). در بررسـ 7(

وه یـ ن طول و عرض میچنوه و همین عملکرد، وزن میب داریمعن

ن خربـزه  یال 30سه یبا مقا يگری). در مطالعه د10مشاهده شد (

ز ارتبـاط مثبـت   یمتفاوت بودند ن که از نظر منشاء و شکل کامالً

ـ با عملکرد گزارش گرد هاوهیموه در بوته و وزن ین تعداد میب د ی

، حـاج  ي، جباریشامل خاتون). در مطالعه چهار رقم خربزه 22(

ـ با تول ي، رقم جباريماشااهللا و قصر تـن عملکـرد در    88/36د ی

تـن در هکتـار    08/43بـا   ماشـااهللا ن، و رقـم حـاج   یهکتار کمتر

 هـا وهیـ مد نمـوده و کـاهش وزن   ین مقدار عملکرد را تولیشتریب

  ).  3عنوان شد ( ين بودن عملکرد رقم جبارییل پایدل

 شـاخص  کی عنوانبه وهیم در حلولجامد م مواد کل درصد  

 گرفتـه  قرار پژوهشگران قبول مورد وه،یم تیفیک يبرا استاندارد

 و دمـا  ژهیوبه یطیمح طیشرا ریتحت تأث شاخص نیا). 8( است

 در آن %10 از بـاالتر  ریمقاد و ،)6( گرفته قرار مطالعه موردم رق

 اسـت  پژوهشـگران  توجه مورد مناسب صفت کی عنوانبه وهیم

، حاج ماشـااهللا  ي، جباریسه چهار رقم خربزه خاتونیدر مقا ).5(

 يوه رقـم قصـر  یـ م در جامد محلـول  مواد کل ، غلظتيو قصر

بـود   یشتر از رقم خـاتون یب داریمعن طوربهبود که  56/10معادل 

 کـل  غلظـت . )3گر نداشـت ( یبا دو رقم د يداریمعناما تفاوت 

از  یخربزه در برخـ  وه در ارقام مختلفیم در جامد محلول مواد

). طـول و  13درصد داشته است ( 15تا  6از  يادامنه هاپژوهش

وه یـ ن کننـده شـکل م  یـی مهـم تع  يهاشاخصز از یوه نیعرض م

هـا  ژن یت نسـب یـ صورت معمول بـا غالب دو به خربزه بوده و هر

سه چهـار رقـم خربـزه، رقـم حـاج      ی). در مقا2شوند (یکنترل م

بـا   ين و رقـم جبـار  یشـتر یب متـر تیسـان  13/38ماشااهللا با طول 

ه ـ). دامنـ 3وه را داشت (ین طول میطول، کمتر مترسانتی 25/29

 یستانـیـ تـوده خربـزه س   25سـه  یوه در مقاـیـ رات طول مـیـیتغ

 16تـا   5/9ز ا يادامنـه هـا  وهیـ و عـرض م  مترسانتی 15 - 5/30

  ).10داشت ( مترسانتی

 کشــور رد خربــزه بــومی يهــاتیــجمع بــه یتوجـــه ناکــاف  

 لیـ دل نیهمبه و شده هاتیجمع نیا رفتن بین از باعث تواندیم

 ایـران  يهـا میاقلـ  بـا  سـازگار  غالبـاً  کـه  عظیمـی  ژنتیکی ذخایر

ـ با توجه به اهم .هستند فرسایش حال در باشندیم  يت اقتصـاد ی

سـو و  کیـ د ارقام مختلف خربـزه در کشـور از   یروز افزون تول

گر لـزوم توجـه   ید يل از سون محصویتوجه به جنبه صادرات ا

برتـر   يهـا تیـ جمع یزراع يهایژگیون ییو تع يسازبه خالص

. پـژوهش حاضـر   شـود یمـ ش احساس یش از پین محصول بیا

ت یـ عملکـرد هفـت جمع   يسـه عملکـرد و اجـزا   یمنظـور مقا به

  آمد. د به اجرا دریبریسه رقم ها ب یشده داخلص نش و خالیگز



  ...و اجزای عملکرد هفت جمعيت گزينش شده و سه رقم عملکرد قايسه م
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 هامواد و روش

ت خربزه یعملکرد هفت جمع يعملکرد و اجزاسه یمنظور مقابه

، ی، شـادگان یاجو، خاقـان ، جي، تاشکندیجالل يهانامبا  یداخل

ه یقات اصالح و تهیسسه تحقؤه شده از می(ته یو سوسک يقصر

، دورانگـو و  یآناناسـ  يهـا نـام د با یبرینهال و بذر) با سه رقم ه

ر دو د یپژوهش )Euro seeds يه شده از شرکت هلندیال (تهیاک

 يقــات کشــاورزیســتگاه تحقیدر ا 1387 - 1388 یســال زراعــ

درجـه و   51و  یقه شـمال یدق 33درجه و  33کبوترآباد اصفهان (

 یاصـل  متـر) انجـام شـد. منـاطق     1630، ارتفاع یقه شرقیدق 23

 خراسـان  ،يمرکـز  يهـا اسـتان  در غالبـاً هـا  تیـ جمع نیا کشت

 و نـیـ وقز سـمنان،  ،يرضـو  خراسـان  ،یشمال خراسان ،یجنوب

 یطـ یط محیبـا شـرا   يریپذل تطابقیدلو به شده متمرکز اصفهان

مطلوب مورد توجـه کشـاورزان هسـتند.     يمختلف و بازارپسند

با مجمـوع   یکامل تصادف يهابراي انجام پژوهش از طرح بلوك

هیبریـد) و سـه تکـرار     3شـده و  جمعیت گـزینش  7تیمار ( 10

اصـل هفـت سـال    د. بذر ارقـام مـورد نظـر کـه ح    یاستفاده گرد

و براسـاس صـفات    یمحلـ  يهـا تـوده  ينش از بذور مـادر یگز

ه نهـال و  یـ قات اصالح و تهیسسه تحقؤبود از م یمطلوب زراع

 ییایمیشـ  و یکـ یزیف يهـا یژگیو ید. برخیه گردیبذر کشور ته

 مرکـز  آب و خـاك  شـگاه یآزما توسـط  کـه  شیآزما محل خاك

 دره دیـ گرد انجـام  اصـفهان  یعـ یطب منابع و يکشاورز قاتیتحق

 ابتدا سال هر در آزمایش اجراي از قبل. است شده ذکر 1 جدول

سـک و  یق، دیـ زمین شامل شـخم عم  کامل سازيآماده به نسبت

هـا  با توجه به دامنه وسیع عملکرد در جمعیتو  اقدام یزنهرس

و هیبریدهاي آزمایشـی، افـزودن کـود پتاسـیم براسـاس سـقف       

لـوگرم  یک 150ار) انجـام و تن در هکتـ  50عملکرد مورد انتظار (

ش اضـافه  ین آزمـا یم به زمـ یصورت سولفات پتاسم بهیکود پتاس

 50نبـود.   يازیـ ن فسـفات خـاك بـه کـود     آزمـون  شد. براساس

 120صـورت اوره قبـل از کاشـت و    تـروژن بـه  یلوگرم کـود ن یک

در دو  هاساقهع یصورت اوره هنگام رشد سرتروژن بهیلوگرم نیک

 يهـا يجـو  ). سـپس 3اضافه شد ( یشیآزما يهانوبت به کرت

 100 حـدود  در کـه  مناسب اندازه به نهرکن از استفاده با آبیاري

 ایجـاد  داشـتند  عمـق  مترسانتی 50 حدود در و عرض مترسانتی

 و ابتـدا  در یعنـی  بود) کاريهیرم( کارينمصورت به شد. کشت

 هـا ي) جـو کشـی گوشه( بنديپته به نسبت هايجو ایجاد از پس

 مشـخص منظـور  به آبیاري اولین و اقدام مشخص هايصلهفا به

  .شد انجام کاشت براي آبداغ محل شدن

 مزرعـه  ظرفیـت  مرحلـه  بـه  خـاك  رطوبـت  رسیدن از پس     

 مشـخص  هايفاصله با کاشت هايچاله ایجاد به نسبترو) (گاو

 24 حدودمدت قبالً به که يبذور کشت به نسبت و نموده اقدام

 خیسـانده  گـراد یسـانت  درجـه  20 حدود دماي با آب در ساعت

 سـالم  بـذر  عـدد  3 - 4 تعـداد  چالـه  هـر  در. گردید اقدام شده

تاریخ کاشـت   .شد پوشانده نرم خاك با آن روي سپس و ریخته

در هر سـال دهـم اردیبهشـت در نظـر گرفتـه شـد و برداشـت        

هـاي رسـیده از   نوبت با توجـه بـه مقـدار میـوه     سهمحصول در 

هـر کـرت    شـهریور هـر سـال انجـام شـد.      10تـا  ابتداي مرداد 

متر بـود   10متر و به طول  3ک پشته به عرض یشامل  یشیآزما

 50ف بوته بـا فواصـل   یض دو ردین پشته عریا دو طرفکه در 

ــا از کشــت شــد. پــس متــرســانتی ــه، نی ــار در مرحل  دوم خیت

هـا)  پشـته  طرف دو در( دوطرفهصورت به کشت ماه بهشتیارد

هـا  بوتـه  شـدن  برگه 3 حدود از پس آزمایشی عهمزر .شد انجام

 هـاي بوتـه . شـد  نگهـداري  بوته یک تنها کپه هر در و شده تنک

 بـا  اصـلی  يهـا سـاقه  سریع رشد شروع ابتداي مرحله در خربزه

 د)یـ بریجـز ارقـام ه  (بـه  هـرس  اتیعمل اصلی هايمریستم قطع

 بهتـر  رشـد  بـراي  فرعـی  هـاي شاخه به رشد اجازه تا شد انجام

 سـتم یمر حذف از پس. شود داده میوه مناسب عملکرد وها هبوت

در طـول   .شـد  داده رشـد  اجـازه  یفرعـ  شاخه دو به تنها یاصل

ن یوج یصورت دستهرز مشاهده شده به يهاعلفمراحل رشد 

ت مزرعه و یه رطوبت از حد ظرفیتخل %50آبیاري براساس  شد.

هـا  ي بوتههاي آزمایشی در پاگیري از خاك کرتنمونه قیاز طر

  د.یو به روش وزنی انجام گرد

  در نظـر گرفتـه    یشیهر کرت آزما يسه مرحله برداشت برا  
  

  بـه  هـا وهیمن طول و عرض یچنو هم هاوهیمشد و تعداد و وزن 
  

کـش وه با خـط یشد. طول و قطر م يبردارادداشتیک رقم یتفک
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  ییایمیو ش یکیزیف يهایژگیو ی. برخ1جدول 

 شیخاك محل آزما

 مقدار خاك يهایژگیو

 یرس -  یلوم بافت

 9 )%شن (

 7/44 )%لت (یس

 3/46 )%رس (

 dS m( 9/3-1( یکیت الکتریهدا

 4/7 تهیدیاس

 86/0 (%) یمواد آل

 mg kg( 4/23-1(فسفر 

 mg kg( 331-1(م یپتاس

 08/0 )%تروژن (ین

) مترسانتی 30 - 60( يوزن مخصوص ظاهر

)3-(g cm 
8/1 

 5/32 (%) ت مزرعهید ظرفرطوبت در ح

 6/16 (%) دائم یرطوبت پژمردگ

  

وه با استفاده از رفراکتومتر در هـر  یو درصد مواد جامد محلول م

و سـپس   يریـ گمرحله از برداشـت براسـاس پـنج میـوه انـدازه     

منظـور شـد.    ییمقـدار نهـا   عنوانبهدست آمده همیانگین اعداد ب

وه و شـاخص  یطر موه به قیم طول میوه از تقسیشاخص شکل م

ن اول به عملکـرد کـل محاسـبه    یم عملکرد چیاز تقس یزودرس

) و SAS )14افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم    هاداده يه آماریشد. تجز

  دند. یسه گردی) مقا%5با روش دانکن ( هانیانگیم

  

 ج و بحثینتا

خطا انجام و  يهاانسیآزمون بارتلت براساس متجانس بودن وار

ـ  داریمعنعدم وجود اختالف بر  یفرض صفر مبن انس یـ ن واریب

انس یـ ه واریـ د شد، لـذا تجز ییأدو سال ت يهاشیخطاها در آزما

انگر تفـاوت  یـ انس بیـ ه واریـ ج تجزیها انجام شد. نتامرکب داده

وه، متوسـط وزن  یـ از نظر صفات عملکـرد م ها پیژنوت داریمعن

وه و شـاخص شـکل   ین برداشت، طول میوه، تعداد روز تا اولیم

وه در بوتـه، درصـد   یـ و تعداد م يک درصد آماریوه در سطح یم

وه در سـطح پـنج درصـد    یمواد جامد محلول، وزن بذر و قطر م

  ).2بود (جدول  يآمار

بـا   بیـ ترتبـه د دورانگـو  یـ بریو ه یشده جاللـ نشیتوده گز  

ــاریک 13000و  45810 ــوگرم در هکت ــه ل ــترتب ــتریب بی ن و یش

). 3د نمودنــد (جــدول یــلوه را تویــعملکــرد م رین مقــادیکمتــر

 يبا عملکردها بیترتبه يو قصر یشده شادگاننشیگز يهاتوده

شـده  نشیلوگرم در هکتار پس از توده گـز یک 36450و  36230

وه قرار گرفتند ید دورانگو در رتبه دوم عملکرد میبریو ه یجالل

ش عملکـرد  یل افزایگر نداشتند. دلیکدیبا  يداریمعناما تفاوت 

ش یل افـزا یدلهم به يو قصر ی، شادگانیمثل جالل ییهاجمعیت

هـا بـود   وهیـ ش در وزن میل افـزا یدلبه وه در ساقه و همیتعداد م

ج یمختلف خربـزه نتـا   يهاپی). با توجه به تنوع ژنوت3(جدول 

اه گزارش شـده  ین گیعملکرد ا ير اجزایدر رابطه با تأث یمتفاوت

رتـر را هـم بـه    ش عملکـرد ارقـام ب  یها افـزا از پژوهش یو برخ

هـا نسـبت   وهیم ش وزنیهم به افزا و بوته در وهیم تعداد شیافزا

 ها افـزایش عملکـرد  پژوهش گر ازید یدر برخ )، و22دهند (یم

 يبـرا  ينسبت داده و نقش کمترها را بیشتر به افزایش وزن میوه

وه در یـ رات وزن میی). دامنه تغ9وه قائل هستند (یش تعداد میافزا

 35مثال در مطالعه  عنوانبهاد بوده و یتلف خربزه زن ارقام مخیب

وه از یـ رات وزن مییمختلف کشور دامنه تغ یتوده خربزه از نواح

منـابع انـدازه    ی). در برخـ 18گرم متفـاوت بـود (   2207تا  299

 7/1تــا  2/1 یصــادرات يهــاخربــزه وهیــوزن م ياســتاندارد بــرا

ش یآزما يهاپیوت) و اکثر ژن15شود (یلوگرم در نظر گرفته میک

 یکلطوربهرند. یگیقرار م يان دامنهیچن ن پژوهش دریشده در ا

معادل  یین پژوهش عملکردهاید استفاده شده در ایبریسه رقم ه

و  يمثـل تاشـکند   یشده داخلنشیگز يهاتین جمعیترفیضع

د استفاده شـده  یبرین سه رقم هییپا يداشتند. عملکردها یخاقان

هـا قابـل مشـاهده    وهیـ ژه در کـاهش وزن م یون پژوهش بهیدر ا

) 17غنی و قابل توجه خربزه در کشور ( پالسمژرماست. وجود 

  همـراه  اه بـه یگ يرا برا یطیط مختلف محیت تحمل شرایکه قابل
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 يهـا تیـ جمع یمتـوال  يهـا نشیگـز ن یچنـ خواهد داشت و هم

نسـبت بـه    یداخلـ  يهاتیجمعاکثر  يل برتری) از دال7( یداخل

و  یشـده شـادگان  نشیت گـز ید است. جمعیبریاز ارقام ه یبرخ

و  9/5دانـه   100بـا وزن خشـک    بیترتبهد دورانگو یبریرقم ه

ن وزن دانـه را بـه خـود اختصـاص     ین و کمتریشتریگرم، ب 3/2

د بذر متفاوت بوده و یل ارقام مختلف خربزه در تولیدادند. پتانس

  ).  3( گرددیمن تفاوت به سه برابر بالغ یا یگاه

ـ  نشیت گـز یـ ن اول در دو جمعیعملکرد چـ       و  یشـده جالل

لوگرم در هکتار بـود  یک 6093و  6296برابر با  بیترتبه یشادگان

). دو 1بـود (شـکل   هـا  پیر ژنوتیشتر از سایب داریمعن طوربهکه 

د یـ برین هیچنـ و هـم  یو خاقـان  يشده تاشکندنشیت گزیجمع

لوگرم در یک 2392و  2351، 2449 يبا عملکردها بیترتبهال یاک

نسـبت بـه    يعملکرد کمتـر  داریمعن طوربهن اول یهکتار در چ

ن اول یا کمتر بودن عملکرد چیشتر و یداشتند. بها پیر ژنوتیسا

دور از  هاآنکل  يهاذکر شده با توجه به عملکرد يهاپیدر ژنوت

 يشـتر یبارقام با عملکرد بـاالتر، عملکـرد    معموالًانتظار نبوده و 

ــن ــ یز در چــی ــد. محاســبه شــاخص زودرس ــرا ین اول دارن  يب

ر ید دورانگو نسبت به سـا یبریه داریمعن يانگر برتریبها پیژنوت

ن رقـم  یدرصد از کل عملکرد ا 32که  يابود به گونهها پیژنوت

ت یــکــه دو جمعیحــال) در1د شــد (شــکل یــن اول تولیدر چــ

ر عملکـرد کـل   یقادن میکه باالتر یو شادگان یشده جاللنشیگز

درصــد از  97/16و  67/13 بیــترتبــهن اول یرا داشــتند، در چــ

ــود را تول  ــل خ ــرد ک ــعملک ــ ی ــفت زودرس ــد. ص از  ید نمودن

دکننـدگان خربـزه اسـت.    یمهـم و مـورد توجـه تول    يهـا یژگیو

 یمختلفـ  يهـا روش ،هـدف  نیا به یابیدست يبرا پژوهشگران

 خیتـار  رییـ تغ ایـ  وک یپالسـت  مالچ با کشت و ینشائ کشت مثل

ـ ا از اسـتفاده  امـا  )،22انـد ( کـرده  شنهادیپا ر کشت  هـا روش نی

 تیـ قابل مواقـع  از ياریبس در ،یاضاف يهانهیهز لیتحم برعالوه

 اصـالح  زودرس ارقـام  از استفاده رسدیمنظر به. ندارند ییاجرا

بـا توجـه بـه تنـوع ارقـام و      هـا  آن کشـت  تیقابل یبررس و شده

 يتـر یمنطقـ کـرد  ی) رو17در کشـور (  خربزه موجـود  يهاتوده

توده خربزه در استان خراسـان   11مثال در مطالعه  عنوانبهباشد. 

ررس یـ رس و دسه گروه زودرس، متوسط یدگیاز نظر زمان رس

ـ    12ص داده شدند (یتشخ ن ی). از نظر صـفت تعـداد روز تـا اول

بـا فاصـله    یجاجو و شادگان شدهنش یگز يهاتیجمعبرداشت 

ــان ــرزودرسوز ر 70 یزم ــجمعو  نیت  شــدهنش یگــز يهــاتی

 92 یال بـا فاصـله زمـان   ید اکیبریو ه یو سوسک ی، خاقانیجالل

 11سـه  ی). در مقا4بودند (جـدول  ها پیژنوت نیترررسیدروز، 

کاشـت تـا برداشـت در تـوده      یخربزه، فاصله زمان یتوده داخل

روز  08/80بــا  يروز و تــوده جبــار 96/112 یخربــزه زمســتان

کاشت تـا برداشـت را    ین فاصله زمانین و کمتریشتریب بیتتربه

  ).12خود اختصاص دادند (به

ـ  نشیگـز  يهـا تیجمعوه یطول م      ، ي، تاشـکند یشـده جالل

ر یش از ســایبــ داریمعنــ طــوربــه یو سوســک ي، قصــریخاقــان

ش ین آزماید استفاده شده در ایبریبود و هر سه رقم هها پیژنوت

 يهـا تیـ . جمع)4را داشـتند (جـدول    وهین طول و قطر میکمتر

ــز ــیگ ــه یو سوســک ینش شــده جالل ــترتب ــا  بی  5/13و  14ب

خـود اختصـاص   وه را بـه یـ ن قطـر م یوه، بـاالتر یقطر م مترسانتی

 ان ارقام خربزه قابـل توجـه  یک در میمرفولوژ يهاتفاوتدادند. 

 گـزارش  Cucumisزیادي براي جنس  نسبتاًاي بوده و تنوع گونه

تـا   10که براي ارقام خربزه دامنه طـولی از  صورتیه)، ب20شده (

) و دامنـه قطـري   11متر (سانتی 10/48و حتی متر سانتی 25/34

) نیز گزارش شده است. شاخص 9( مترسانتی 25/16تا  75/8از 

هـاي آزمایشـی   شکل میوه (نسبت طول به قطـر میـوه) ژنوتیـپ   

ن شـاخص  بـودن ایـ   تـر بزرگداشت.  94/2تا  10/1اي از دامنه

تــر بــودن شــکل میــوه (بیضــوي شــکل) اســت. بیــانگر کشــیده

هایی با وزن میوه بیشتر مثل جاللی، قصري و سوسـکی  ژنوتیپ

تـري  هاي کشـیده و میوه تربزرگة ویم) شاخص شکل 4(جدول 

هـاي بـا وزن بیشـتر    نیز داشتند. برخی محققین معتقدند خربـزه 

گـرد هسـتند    عمـوالً مهاي با وزن کمتـر  تر و میوهکشیده معموالً

). در مطالعه یازده جمعیت خربـزه شـاخص شـکل میـوه از     13(

). مواردي مثل مصرف مواد غـذایی  11تغییر کرد ( 99/2تا  16/1

در افزایش شـاخص شـکل میـوه مـؤثر      تواندیمویژه نیتروژن به

 تـر بـزرگ ارقـام بـا شـاخص شـکل میـوه       معمـوالً واقع شود و 
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  .ش شدهیمختلف آزما يهاپیدر ژنوت یاول و شاخص زودرسن یسه عملکرد چی. مقا1شکل 

  .)%5دار ندارند (دانکن یتفاوت معن يحرف مشترك از نظر آمار يدارا يهاستون

  

  مختلف يهاپیوه در ژنوتیوه و شاخص شکل میوه، قطر مین برداشت، طول میسه تعداد روز تا اولی. مقا4جدول 

  پیژنوت  ن برداشتیتعداد روز تا اول  )مترسانتیوه (یول مط )مترسانتیوه (یقطر م  وهیشاخص شکل م

1/93b 14/00a 27/00a 92/00a یجالل  

1/87b 12/00c 22/50ab 76/00b يتاشکند  

1/31bc 13/00b 17/00b 70/00c جاجو  

2/94a 9/00d 26/50a 92/00a یخاقان  

1/38bc 13/00b 18/00b 70/00c یشادگان  

2/34b 12/00c 28/00a 80/00b يقصر  

1/85b 13/50a 25/00a 92/00a یسوسک  

1/17c 12/00c 14/00c 76/00b یآناناس  

1/10c 12/00c 12/00c 72/00bc دورانگو  

1/17c 12/00c c14/00 92/00a الیاک  

  .)%5دار ندارند (دانکن یتفاوت معن يحرف مشترك از نظر آمار يدارا يهاستون      

  

  ).16تري نیز دارند (ونقل سادهبازارپسندي بهتري داشته و حمل

شـده  نشیگز يهاتیجمعوه در یدرصد مواد جامد محلول م     

درصـد   3/11و  2/12برابر بود بـا   بیترتبه یو آناناس يتاشکند

). 2بـود (شـکل   هـا  پیر ژنوتیشتر از سایب داریمعنصورت که به

، 65/5معـادل   ياوهیـ ال با درصد مواد جامد محلـول م ید اکیبریه

ن یوه را در بــیــن مقــدار درصــد مــواد جامــد محلــول میکمتــر

وه یـ داشت. درصد مـواد جامـد محلـول م    یشیآزما يهاپیژنوت

) و 8خربـزه محسـوب شـده (    یفـ یمهـم ک  يهاشاخصاز  یکی

حـد مناسـب در نظـر     عنـوان بـه  معمـوالً آن  10ر باالتر از یمقاد

 ییهـا خربـزه از کشورها مثل ژاپن  ی). در برخ5( شودیمگرفته 



  ۱۳۹۵ بهار /زدهم نو/ شماره  ششم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

۴۴  

  
  هاي داراي ستونهاي مختلف آزمایش شده. در ژنوتیپ میوه محلول جامد مواد . مقایسه درصد2شکل 

  ).%5دار ندارند (دانکن حرف مشترك از نظر آماري تفاوت معنی

  

 هاي مختلف خربزه. ضرایب همبستگی ساده بین صفات عملکرد و اجزاي عملکرد در ژنوتیپ5جدول 

 زودرسی عملکرد وزن بذر وزن میوه درصد مواد جامد محلول میوه قطرمیوه میوه طول تعداد میوه صفات

        1 تعداد میوه

       ns 1 0/16- طول میوه

      ns 13/0- *57/0 1 قطر میوه

     ns 02/0 ns 04/0 ns 11/0 1 درصد مواد محلول میوه

    ns 17/0- *66/0 **56/0 ns 05/0 1 وزن میوه

   ns 09/0 *46/0 *47/0  ns 19/0- ** 87/0 1 وزن بذر

  ns 12/0 **96/0 **86/0 1 71/0** 58/0* 52/0 * عملکرد

 ns 08/0 ns 10/0 ns 06/0 **61/0- ns 13/0 ns 17/0- ns 13/0 1 زودرسی

  دار: غیر معنیnsدار در سطح احتمال پنج و یک درصد. ترتیب معنی. به** و *

  

درصـد، ارزش   10کمتـر از   ةویـ محلـول  با درصد مواد جامـد م 

بـه   یصـادرات  يهـا ار قابل قبول در خربزهینداشته و مع ياقتصاد

بـر  عالوه شاخص نیحال ا هربه. )22( رسدیمدرصد  15تا  13

ط یو شـرا  ياری)، آب6دما ( ژهیوبه یطیمح طیشرا ریتحت تأثرقم 

  .ردیگیم) قرار 15اه (یه گیتغذ

هـا  آن یب همبسـتگ یضـرا  یبا بررس ل صفات،یه و تحلیتجز     

مثبـت و   یب همبسـتگ یهـا بـا ضـر   وهیـ ر است. وزن میپذامکان

 ين اجزایتراز مهم یکیک درصد ی) در سطح 96/0**( داریمعن

). وجـود  5 شـود (جـدول  یاه خربزه محسوب مـ یعملکرد در گ

ـ  داریمعنـ مثبـت و   یهمبستگ هـا و عملکـرد در   وهیـ ن وزن میب

) 22و  9، 2د قرار گرفته اسـت ( یأکورد تها ماز پژوهش ياریبس

ش یافـزا  يبـرا  يادیز یین صفت کارایل انتخاب این دلیهمو به

مثبـت و   یعملکرد دارد. اگرچـه در پـژوهش حاضـر همبسـتگ    

 یوه و عملکرد خربزه مشاهده شد، اما برخین تعداد میب داریمعن

ن صفت با صفت وزن یا ین معتقدند با توجه به رابطه منفیمحقق

وه یـ از به هرس میکه ن یفقط در ارقام ن صفتینش ایها، گزوهیم

ـ العمل صفت تعـداد م ). عکس2ندارند قابل توجه است ( وه در ی

ر صـفات ثابـت بـوده و    یارقام خربزه معمـوالً در رابطـه بـا سـا    

). 9وجـود نـدارد (   ن صفت و عملکردین ایب داریمعن یهمبستگ

مواد جامـد محلـول    وه و درصدین تعداد میب داریمعن یهمبستگ

۱۵  
  

۱۰  

  

۵  
  

۰ 



  ...و اجزای عملکرد هفت جمعيت گزينش شده و سه رقم عملکرد قايسه م

۴۵ 

ج یافت نشد کـه بـا نتـا   یمهم  یفیک صفت کی عنوانبهوه، یدر م

ن رابطـه،  یـ توده خربزه در ا 32سه یگزارش شده در رابطه با مقا

). 6ها در تضـاد بـود (  ) و با برخی دیگر از گزارش13مطابقت (

یکنـواختی ارقـام و    هـایی را بایـد در  علت وجود چنین تفـاوت 

طـول و  . ه توسط پژوهشگران جستجو کردهاي انتخاب شدتوده

بـا عملکـرد، وزن میـوه و وزن     دارقطر میوه رابطه مثبت و معنی

هاي بذر داشتند که با نتایج گزارش شده در رابطه با مقایسه توده

 ). همبسـتگی منفـی و  10خربزه منطقه سیستان مطابقت داشت (

ل محصو دار بین درصد مواد محلول جامد میوه و زودرسیمعنی

ن رابطـه گـزارش   یـ در ا یج مشابهی). نتا -61/0**مشاهده شد (

بر تفاوت ارقـام،   پژوهشگران معتقدند عالوه ی) و برخ22شده (

ـ ا اسـت  ممکـن  شوندیم محصول یزودرس سبب که یعوامل  نی

 مـواد  درصد کاهش و داده انجام محلول يقندها نهیهز به را کار

  ).6( دباشن داشته همراهبه را وهیم جامد محلول

  

  يريگجهينت

  خربـزه  یبـوم  يهـا ن تـوده یبـ  یخوشبختانه تنـوع قابـل تـوجه   

  تـوان یدر کشور وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه آن، نـه تنهـا مـ        

ن یـ تـوان از ا یرا حفظ نمود بلکه مـ  یکیر با ارزش ژنتین ذخایا

  اسـتفاده  يدات کشـاورز یـ ل در جهـت ارتقـاء سـطح تول   یپتانس

شـده  نشیگـز  ةسـت کـه تـود   انگر آن ایـ نمود. پژوهش حاضر ب

ــ ــود  یجالل ــرد) و ت ــر عملک ــز ة(از نظ ــدهنشیگ ــکند ش   يتاش

  د. ید رقابت نماید جدیبریتوانند با ارقام هی) میفی(از نظر ک
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Abstract  
 

Melons due to domestic consumptions and high potential for export are very important in Iranian agriculture. In order to 
compare the agronomic characteristics of seven selected populations (Jalali, Tashkent, JaJu, Khaghani, Shadgany, 
Ghasri, Suski) and three hybrid varieties (Ananase, Durango, Akyla) of melon, this study was conducted for two years 
(2008- 2009) using a randomized complete block design field experiment with three replications. Difference between 
yield and yield components of populations were statistically significant. Jalali selected population and Durango hybrid, 
with 45810 and 13000 kg ha-1 of fruit yield produced the greatest and smallest fruit yield, respectively. Fruit weight and 
fruit number per plant in different populations were 0.850 to 1.900 kg, and 1.2 and 1.84 number plant-1, respectively. 
The highest significant correlation (0.96**) was observed between fruit weight and fruit yield. Durango hybrid, with 
producing 32% of the yield in first harvest, was significantly superior to other genotypes in terms of earliness index. 
Selected population of Tashkent and Akyla hybrid with fruit total soluble solids of 12.2 and 5.65 percent indicated the 
highest and lowest qualities, respectively. According to the results, Jalali selected landrace was in the first rank and 
Shadgany, Ghasri, Suski and Jaju were in the second place and can be considered in breeding and agronomic programs. 
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