
 

 

 

 

 
 

های محلی کدوی خورشتی ارزیابی برخی از صفات تولید گل و میوه بین توده

  F1ایران و مقایسه آنها با رقم تجاری 
 

  *1رحيم برزگر
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 چكيده

رنم اینیه ایران پنجمین تو ی کنن ه ک و اسکت  امکا   ها هستن . علیهای محلی منابع بااراشی اا تنوع  رتییی برای توسعه واریتهجمعیت

های ک وی بومی موجود ریست. بنابراین جهت ارایابی خصوصیات گل هی و تو ی  میوه بین چهار تکا اا  جمعیتاطالعاتی درباره تنوع 

هکای کامکل   های ک وهای تابستاره بومی ایران و همچنین یآ رقم هیبری  اسما به عنوان کنترل  آامایشی در قا ب طکرح بلکوک  جمعیت

اجرا ش . هر وال  آامایشی دارای چهار گیاه ه ا اا یآ جمعیت محلی  1392-93تصادلی با سه تیرار در دارشگاه شهرکرد  در سال 

داری را بین تیمارها در صفات تع اد گره  تع اد گره تا ظهور او ین گل ماده  تع اد گل ماده  رسبت گل مکاده بکه   بود. رتایج تفاوت معنی

-های جاربی و تع اد کل میکوه ی هر بوته  تع اد میوه برداشتی اا شاخهرر  تع اد میوه برداشتی اا ساقه اصلی و تع اد شاخه جاربی به ااا

گل متغیر بکود ککه منجکر بکه      18تا ل اکثر  8های ماده روی ساقه اصلی اا ل اقل  های برداشتی اا بوته رشان دادر . مح وده تع اد گل

های محلکی و رقکم کنتکرل در    داری بین جمعیتعنی( ش . تفاوت م2/5-12تغییرپذیری گسترده در تع اد میوه برداشتی اا ساقه اصلی )

های ماده دو عامل اصلی بودر  که میزان تو ی  میوه به ااای هر بوتکه   صفات گل هی و تو ی  میوه وجود داشت. عادت رش  و تع اد گل

 را تحت تثثیر قرار دادر .

 پذیری تنوع  روتیپی  جمعیت محلی  ک و  گل ماده  وراثت ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 6( دارای Cucurbita pepo subsp. pepoکک و مسکمایی )  

ککه مرلوتیکپ وجتیبکل     ]28و  18[مرلوتیپ بانباری اسکت  

 .C) 2کوککوایال (  .C. pepo L. var. fastigata P) 1مکارو 

pepo L. var. longa P.)  3و اوخینیکا (C. pepo L. var. 

cylindrical P.)     بیشترین سطح ایرکشکت و مصکرا کک و

. مهمترین ]24و  20[ار  خورشتی را به خود اختصاص داده

هکای  های مذکور داشکتن میکوه  مش صه مشترک مورلوتیپ

روا بعک  اا   7-10دراا کشی ه است که در لا کت رکار  )  

شکود و معمکوالً بکه    برداشکت مکی  باا ش ن گکل و تلقکیح(   

. ]28[گیررک    صورت سرخ شک ه مکورد اسکتفاده قکرار مکی     

های ک و خورشتی اا  حا  عادت رش  در سکه گکروه    بوته

 . ]10[شور  بن ی میو رور ه دسته 5  ریمه رور ه4ایبوته

های رر و ماده  جک ا اا هکم روی    در ک و خورشتی گل

های ملی که میزان گلو هر عا ]33[شور  یآ بوته تو ی  می

توار  بکرای  ماده و رسبت گل ماده به رر را الزایش ده   می

. به همکین  ]37و  7[الزایش عملیرد کل میوه بااراد باش  

رژادگران سعی در توسعه ارقکامی داررک  ککه تعک اد     د یل  به

و  25[بیشتری گل ماده و تع اد کمتری گل رر تو ی  رمایک   

و رسبت آن به گل رر در بوتکه بکه   های ماده  . تع اد گل]26

  ]37[  دمکا  ]25[ رتیآ و عوامل محیطکی رظیکر لتوپریکود    

و تع اد میوه در لال رشک  روی بوتکه    ]7[وضعیت تغذیه 

بستگی دارد. تع اد میوه و وان میوه مهمترین صکفاتی   ]10[

هستن  که اثر مستقیم  رتییی بر عملیرد محصول در وال  

طول ساقه اصلی و تع اد شکاخه  سطح دارر  و صفاتی رظیر 

جاربی در قاع ه بوته  موقعیت ظهور او ین گل مادهو تع اد 

برگ اثر نیرمستقیم  رتییی بر تع اد میوه برداشکتی اا بوتکه   

هکای رکر و مکاده و    . تعک اد گکل  ]22[ک و للکوایی داررک    

                                                           
1. Vegetable marrow 

2. Cocozella 

3. Zucchini 

4. Bushy 

5. Semi vine 

همزماری باا ش ن آرها در شرایط طبیعی و ریز تغییر تع اد و 

ر صککورت تغییککر شککرایط محیطککی هککا د رسککبت ایککن گککل

توارک  بکر عملیکرد    های خشیی  دما و طول روا( می )تنش

هایی که بتوارنک  رسکبت بیشکتر    ک و تثثیر بگذارد و  روتیپ

هکای  توارنک  در بررامکه  گل ماده به رر را لفکظ رماینک  مکی   

 .]12[اصاللی مورد استفاده قرار گیرر  

تکن بکه عنکوان     897000ایران با تو ی  سکاالره بکیش اا   

. معمککوالً ]17[پنجمککین تو ی کننکک ه ککک و در جهککان اسککت 

هکای آااد  آوری بذر لاصکل اا جمعیکت  کشاوراان با جمع

کننک  و  الشان  اا آرها برای کشت سال بع  استفاده می گرده

یا اینیه اا ارقام هیبری  اصکالح شک ه خکارجی بکرای ایکن      

-های محلی  جمعیت. این واریته]2[شود  ستفاده میمنظور ا

های بومی هسکتن  ککه هنکوا مکورد ارایکابی رسکمی قکرار        

توارنک  در  رگرلته و ییی اا منابع مهم  رتییی هستن  که می

هکای اصکاللی   صورت دارا بودن صفات مطلوم در بررامه

. بنککابراین  شناسککایی  ]5[مککورد اسککتفاده قککرار گیررکک     

که پتارسیل  رتییی بهتری برای عملیرد های بومی  جمعیت

توار  برای معرلی به کشاوراان یکا اسکتفاده   بیشتر دارر   می

هکای اصکاللی بکه منظکور الکزایش تنکوع       اا آرها در بررامه

 .]23[های اینبرد مفی  باش   رتییی و توسعه الین

های محلی تحقیقات م تلفی درباره تنوع  رتییی واریته

و  ]29و  19  18  16  11[ ی ککککک و اا جنبککککه مو یککککو 

در رقککاب م تلککح  ]35و  21  15  12  9  8[مرلو ککو ییی 

دریا ارجام ش ه است تا اا این تنوع در اصالح ارقام تجاری 

هکای  استفاده شود. تحقیقاتی ریز درباره تنوع  رتییی واریتکه 

های  محلی ک و اا رظر لنو و ی گل هی  تع اد و رسبت گل

  23[میوه در بوته صکورت گرلتکه اسکت    رر و ماده و تو ی  

. با وجود آریه ایران پنجمین تو ی کنن ه کک و در  ]37و  35

  اما تاکنون تحقیقات چن اری روی این منابع ]17[دریا است 

مهم  رتییی اا رظر خصوصیات گل هی و تو ی  میوه ارجام 

 . ]2[رش ه است 
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ه ا اا ارجام پژوهش لاضر  ارایابی صفات مربکوب  

ل هی و تو ی  میکوه در بوتکه در بکین چهکار جمعیکت      به گ

محلی ک و خورشتی ایکران و میکزان تنکوع ایکن صکفات و      

است. الام به ذکر اسکت   F1مقایسه آرها با یآ رقم هیبری  

که بررسی میکزان عملیکرد در هیتکار هک ا ایکن تحقیک        

ریست  ایرا عملیرد در هیتکار تکابع عکواملی رظیکر تکراکم      

شود(  وان میوه در دت رش  تعیین میکشت )با توجه به عا

امان برداشت و نیکره اسکت ککه در ایکن تحقیک  بررسکی       

 شور . رمی

 

 مواد و روشها

تکوده   4مواد  رتییی مورد استفاده در ایکن آامکایش شکامل    

محلی ک و خورشتی به همراه یآ رقکم هیبریک  رسکل اول    

ترکیکه( بکود. مش صکات     DRT)تو ی  گروه شرکتی  1اسما

ارائکه   1آوری آرها در جک ول  محلی و محل جمع هایتوده

دارای عکادت   P53و  P36ش ه است. رقکم اسکما و دو تکوده    

دارای عادت رش  ریمکه   P21و  P13های ای و تودهرش  بوته

بکر پایکه    1392-93رور ه بودر . آامایش در لصل اراعکی  

های کامکل تصکادلی در سکه تیکرار در مزرعکه      طرح بلوک

متککر بککاالتر اا  2100رکرد )ارتفککاع پژوهشککی دارشککگاه شککه

های آااد( اجرا ش . هر وال  آامایشی شامل سه ردیح  آم

متکر بکود. ابتک ا    سارتی 50 × 100بوته با لاصله  18کشت و 

خاک مزرعه اا رظر لیزییی و شیمیایی تجزیه ش  و سکپ   

ساای شامل  ش م  دیسکآ و تسکطیح بسکتر    عملیات آماده

 8/7آن  pHاا روع  وم شنی و  ارجام ش . بالت خاک مزرعه

 بود.

اری بکذرها در دمکای اتکاق    برای کشت بذر  ابت ا جواره

اده در اوایکل خکرداد در   ارجام ش  و سپ  بذرهای جوارکه 

 2ها در باالی محل دا  آم در عم  امین اصلی روی پشته

ردیح  3متری کشت ش ر . هر وال  آامایشی شامل سارتی

 18ه )در مجمکوع شکامل   بوتک  6کشت و هر ردیح شکامل  

هکای اراعکی در طکول دوره رشک      بوته( بود. تمام مراقبکت 

هکای هکرا و ککوددهی    گیاهان اا قبیل آبیاری  وجین علح

ارجام ش . کوددهی بر مبنای آامایش خاک و توصیه کودی 

کیلککوگرم  80کیلککوگرم اوره   200آامایشککگاه بککه میککزان  

سکیم در  کیلکوگرم سکو فات پتا   150سوپرلسفات تریپکل و  

هیتکار ارجککام شک . برخککی اا مهمتکرین پارامترهککای آم و    

رشان داده  2هوایی منطقه در طول دوره آامایش در ج ول 

 ش ه است.

 

 1 آوری آنها های محلی كدوی مورد آزمایش و مختصات محل جمعمشخصات توده .1جدول 

 رام جمعیت
 محل

 آوریجمع

طول 

 جغرالیایی

عر  

 جغرالیایی

 های آااد ارتفاع اا سطح آم

(m) 
 شیل میوه عادت رش 

F1 Asma - - - - ای استواره ای بوته 

P13 ت م مرنی ریمه رور ه 22 671624/36 541836/53 بهشهر 

P21 ت م مرنی ریمه رور ه 1574 640223/32 672821/51 اصفهان 

P36 ای استواره ای بوته -19 184099/37 153961/50  نگرود 

P53 ای استواره ای بوته 96 436604/36 338867/52 آمل 

                                                           
1. Asma 
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 میزان برخی از پارامترهای آب و هوایی شهركرد در طی اجرای آزمایش .2جدول 

 ماه
دمای  ل اقل

oمطل  )
c) 

ل اکثر دمای 

oمطل  )
c) 

میارگین 

oدما )
c) 

رطوبت 

 رسبی )%(

مجموع بارر گی ماهاره 

(mm) 

 0 26 7/17 4/34 4/0 خرداد

 0 24 0/23 2/38 4/5 تیر

 0 25 1/23 6/38 4/6 مرداد

 0 26 0/19 6/33 8/2 شهریور

 

 4ای  در هر وال  آامایشی جهت لذا اثرات لاشکیه 

گیری صفات ارت ام شک . در طکول   بوته ه ا برای ار ااه

شکهریور( صکفات    10خکرداد تکا    10سه ماه دوره رش  )اا 

مرتبط با گل هی و تو ی  میوه شامل تع اد گره  تع اد گکره  

هکای  او ین گل ماده روی ساقه اصلی  تعک اد گکل  تا ظهور 

ماده روی ساقه اصلی  رسبت تع اد گل ماده بکه رکر  تعک اد    

های جاربی  تع اد میوه برداشتی اا ساقه اصلی  تع اد شاخه

میوه برداشتی اا ساقه لرعی و تع اد کل میکوه برداشکتی اا   

هکای آمکاری ضکرایب    گیکری شک . تجزیکه   هر بوتکه ارک ااه  

ساده بین صفات  تجزیه واریار  ساده و مقایسه همبستگی 

برآورد ارجام ش .  LSDمیارگین صفات با استفاده اا آامون 

واریار  لنوتیپی   روتیپی و محیطی براسکا  امیک     یاجزا

صورت  ریاضی میارگین مربعات لاصل اا تجزیه واریار 

 .]5[( 3)ج ول  گرلت

 

 . امید ریاضی میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس3جدول 

 اتمنابع تغییر درجه آاادی میارگین مربعات امی  ریاضی میارگین مربعات

- rMS 1-r تیرار 

σe
2 + rσg

2 gMS 1-g روتیپ  

σe
2 eMS 1)-1)(g-(r خطا 

 

براسککا  امیکک  ریاضککی و لنککوتیپی اریککار   رککوتیپی و

( 2( و )1روابکط ) با استفاده اا به ترتیب میارگین مربعات و 

و ضریب تنوع  روتیپی و لنوتیپی به ترتیب بکا   ش  محاسبه

پذیری عمومی صفات وراثت( و 4( و )3استفاده اا روابط )

 :محاسبه گردی  (5رابطه )در بین ارقام بر اسا  

𝜎𝑔 (1رابطه )
2 =

𝑀𝑆𝑔−𝑀𝑆𝑒

𝑟
 

𝜎𝑝 (2رابطه )
2 = 𝜎𝑔

2 +
𝜎𝑒

2

𝑟
 

GCV ( 3رابطه ) =
√σg

2

x̅
× 100 

PCV (4رابطه ) =
√σp

2

x̅
× 100 

h2 (5رابطه ) =
σg

2

σp
2 

(  تجزیکه واریکار    Q2و  Q1برای پاسخ به دو سکوال ) 

مقایسات مستقل ارجام شک  و پکیش اا آن  آامکون مسکتقل     

 بودن مقایسات ارجام ش .
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Q1 - لکی و  هکای مح داری بین  روتیپآیا تفاوت معنی

 وجود دارد؟ F1رقم 

Q2 - های بکا عکادت   داری بین  روتیپآیا تفاوت معنی

 ای در صفات م تلح وجود دارد. رش  ریمه رور ه و بوته

الزارهکای آمکاری   های آمکاری اا رکرم  برای ارجام تجزیه

SPSS  ( و 16)رس هSAS  ( استفاده ش .1/9)رس ه 

 

 نتايج و بحث

داد کککه تفککاوت  رتککایج تجزیککه واریککار  صککفات رشککان  

های مورد آامایش در کلیکه صکفات   داری بین  روتیپ معنی

داری ها تفکاوت معنکی  مورد بررسی وجود داشت و  روتیپ

بکرداری(   اا رظر تع اد گره )تع اد گره تو ی ی تا امکان داده 

های مورد ی ی در  روتیپ (. تع اد گره تو4داشتن  )ج ول 

شکترین تعک اد گکره    متغیر بکود. بی  0/44-2/35آامایش بین 

و کمترین آن مربوب به  روتیپ  P53توده تو ی ی مربوب به 

P21  .سرعت ظهور برگ و دررهایت تع اد برگ یا گکره  بود

تحت تثثیر عوامل متع دی رظیکر دمکا  لتوپریکود  تغذیکه و     

و دمای محیط عامل اصکلی   ]27و  26[استر  آبی قرار دارد 

و تو ی  برگ اسکت   در سرعت تقسیم سلو ی مریستم ارتهایی

توار  راشکی  ها در سرعت تو ی  گره میتفاوت  روتیپ. ]32[

هکای  اا این موضوع باش  که دمای بهینکه رشک  در  روتیکپ   

هایی که سکرعت  م تلح با یی یگر متفاوت است و  روتیپ

تکری  دارای دمای بهینه رشک  پکایین    تو ی  گره بیشتری دارر 

یک   و گل )رر یا ماده( تهستن . ک و خورشتی در هر گره یآ 

ای کن  و بنابراین هرچکه سکرعت تو یک  بکرگ در واریتکه     می

  آن جمعیکت  ]34[کمتر باش   1بیشتر یا شاخ  پالستوکرون

توار  در بااه اماری معین  گل ماده بیشتری تو ی  رموده و می

 سبب الزایش تو ی  میوه در بوته گردد.

اودتکر  و  6/9روی گره  P36یپ گل ماده در  روت یناو 

امکا در    ظکاهر شک   یبریک  اسکما   رقم ه هاویپ روت یراا سا

                                                           
1. Plastochron index 

 ظکاهر شک   ( 9/13هکای بکاالتر )  روی گره P21های یپ روت

عکادت   ینبک  یآ همبسکتگی که   رسی. به رظر م(4)ج ول 

گکل مکاده وجکود داشکته باشک         ینرش  بوته و ظهکور او ک  

و  P53  P36داشکتن  )  ایکه عکادت رشک  بوتکه    هایییپ روت

بکا عکادت    هایییپگل ماده آرها اودتر اا  روت ین(  او اسما

ککه بکا گکزارد     ( ظکاهر شک   P21و  P13رورک ه )  یمهرش  ر

گکل   ینظهور او ک  .]23و  21[مطابقت داشت محققان دیگر 

-رشکان تر در شکرایط بک ون تکنش    های پایینروی گرهماده 

امیکان را بکه بوتکه     ینباش  و ایم صولمح اودرسیدهن ه 

های ماده بیشتر و ی  گلتو  یبرا یشتریکه لرصت ب ده یم

. ]4[التماالً عملیرد باالتری تا پایان لصل رش  داشته باش  

شکود   ای که او ین گل ماده روی آن ظاهر مکی موقعیت گره

  ممیکن اسکت تحکت تکثثیر عوامکل      ]35[عالوه بر  رتیکآ  

تغییکر   ]7[یه رامناسب و تغذ ]36[محیطی رظیر دمای محیط 

% 35/6کن . ضریب تغییرات  روتیپی این صفت پایین بود )

 =GCV     که با رتایج ارائه شک ه تحقیقکات قبلکی مطابقکت )

ده  که تنوع بسیار کمی بکین  . این امر رشان می]23[داشت 

 های مورد بررسی در این صفت وجود دارد. روتیپ

 تفککاوتیش مککورد آامککا یککک و هککاییککپ روت بککین

 یساقه اصل یاا رظر تع اد گل ماده روداری در سطح  یمعن

 8-18(. مق ار کمی این صفت بین P≤001/0) مشاه ه ش 

 18تو یک   بکا   یبری  اسکما رقم ه گل ماده در بوته متغیر بود.

گکل مکاده   یشترین تعک اد  ب یداراروی ساقه اصلی گل ماده 

اد تع برابر  25/2ل ود مق ار  ینبود که اروی ساقه اصلی 

امکا    بود P21و  P13های یپ روتتو ی  ش ه در ماده  یها گل

 یدارا P36آوری شکک ه  ی جمککعبککوم هککاییککتجمع یندر بکک

ککه پتارسکیل خکوبی بکرای     ع د( بود  7/14گل ماده ) یشترینب

بکرای  اا آن  تو ی  میوه بیشتر در بوته را داراست. شکای  بتکوان  

چن  رسل خودگشن   ایرا تا استفاده رمود معرلی به کشاوراان

در تعک اد   2کردن ریز سبب بروا ضعح راشکی اا خودگشکنی  

 .]15[گردد رمیدر ک و خورشتی های ماده و عملیرد  گل
                                                           
2Inbreeding depression 
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در  کمتککرین تعکک اد گککل مککاده روی سککاقه اصککلی     

( رور ه داشکتن  یمهکه عادت رش  ر) P13و  P21های  یپ روت

بکود و در مقابکل در    1/8و  8مشاه ه شک  ککه بکه ترتیکب     

یشکتر  مکاده ب  یها تع اد گل ایبا عادت رش  بوته هایپ روت

بود. ضریب تنوع  روتیپی این صفت ریز رسبت به دو صفت 

تع اد گره )برگ( و موقعیت ظهور او ین گل ماده بیشکتر و  

تکوان در  خوم مکی درص  بود که اا این تنوع  2/18ل ود 

های اصاللی استفاده رمود. تع اد گل ماده در بوته اا بررامه

مهمترین صفاتی است که اثر مستقیم بر عملیکرد هکر تکآ    

و در صورت لراهم بکودن سکایر شکرایط     ]22[داشت بوته 

الشکاری  تغذیکه مناسکب و رطوبکت مناسکب( سکبب        )گرده

اده بکه رکر   گردد. رسبت گل م الزایش تع اد میوه در بوته می

در هر بوته ریز صفتی مهم اا  حکا  ارایکابی خصوصکیات    

رژادگکران در  شکود و بکه  هکا محسکوم مکی   گل هی  روتیپ

هایی با رسکبت بکاالی   تحقیقات خود به دربال یالتن  روتیپ

 . ]23[گل ماده به رر هستن  

توان گفت که روعی همبستگی منفی بین طورکلی  می به

و رسبت گل ماده بکه رکر در    عادت رش  )طول ساقه اصلی(

-و  روتیکپ  ]23و  21[های ک و خورشتی وجود دارد بوته

هایی که عادت رش  رور ه دارر   رسبت گل ماده به رکر در  

دست آم ه در تحقی  لاضر ریکز   آرها کمتر است که رتایج به

مؤی  همین ریته بود. ضریب تغییرات  روتیپی ایکن صکفت   

د تنوع رسکبتاً خکوم در   درص  بود که لاکی اا وجو 2/22

 های مورد آامایش بود. بین  روتیپ

در صفت تع اد شاخه جاربی  تجزیه واریارش رشان داد 

 ≥001/0pهکا در سکطح   داری بین  روتیکپ که تفاوت معنی

شاخه جاربی به ااای هر  57/1با  P13وجود داشت.  روتیپ 

ب ون تو ی  هر گوره شاخه  P36بوته بیشترین و رقم اسما و 

جاربی کمترین میزان را به خکود اختصکاص دادرک . تجزیکه     

-( رشان داد که تفاوت معنیQ2واریار  مقایسات مستقل )

ای و ریمه رور ه در ها با عادت رش  بوتهداری بین  روتیپ

تو یک   (. 5های جاربی وجکود داشکت )جک ول    تو ی  شاخه

توارک  سکبب   مکی  1های جاربی به صورت اسکپرو ینگ شاخه

خصوص در  به ]25[الزایش تع اد میوه برداشتی اا هر بوته 

عکادت رشک  و    .]14[هایی با عادت رش  رور ه گردد  بوته

هککای ککک و تو یکک  شککاخه جککاربی دو صککفت مهککم در بوتککه

توارن  بر صکفت تعک اد میکوه تکثثیر     خورشتی هستن  که می

یکوه  رنکم اینیکه تعک اد م   . به همین د یل  علی]15[بگذارر  

برداشتی اا ساقه اصلی کم بود  اما به علت تو یک  تعک ادی   

های جاربی  دررهایت تعک اد ککل میکوه    میوه بر روی شاخه

برداشتی اا هر بوتکه الکزایش یالکت. صکفت تو یک  شکاخه       

. ]30[کنک   جاربی در نیام یآ جفت  ن نا ب بکروا مکی  

های جاربی سبب اشغال کردن لضای بیشتری اا تو ی  شاخه

خاک ش ه و بنابراین تراکم کشت بای  کاهش یاب  که سطح 

 .]15[گردد سبب کاهش عملیرد محصول می

ها در سطح یکآ درصک    داری بین  روتیپتفاوت معنی

اا رظر تع اد میوه برداشتی اا ساقه اصلی وجکود داشکت و   

ها ها در سه گروه مجزا قرار گرلتن . در بین  روتیپ روتیپ

 12اا ساقه اصلی در رقکم اسکما بکا    بیشترین میوه برداشتی 

به ترتیکب بکا    P19و  P13های میوه و کمترین آن در  روتیپ

دست آم . ایکن تفکاوت در میکزان میکوه      میوه به 4/5و  2/5

برداشتی اا ساقه اصلی راشی اا تعک اد گکل مکاده بیشکتر و     

رسبت باالتر گل ماده به گل رر بکود ککه روی سکاقه اصکلی     

ضریب تغییرات  روتیپی در صکفت  رقم اسما وجود داشت. 

درصک  بکود ککه     5/46تع اد میوه برداشتی اا سکاقه اصکلی   

هکای مکورد   دهن ه تنوع باالی این صفت بین  روتیکپ رشان

درص  اا ککل   7/27ل ود  P13باش . در  روتیپ بررسی می

هکای برداشکت شک ه اا    های برداشتی مربوب بکه میکوه  میوه

تکا تعک اد ککل میکوه     های جاربی بود که موجب شک   شاخه

 (P13 , P21هایی با عادت رشک  رورک ه )  برداشتی اا  روتیپ

ها اا رظکر تعک اد   الزایش یاب  و تفاوت کمتری بین  روتیپ

 کل میوه برداشتی اا هر بوته مشاه ه شود.

                                                           
1. sprowling 
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صکفات بیشکتر اا واریکار     واریار  لنوتیپی در همکه  

 روتیپی بود که تکثثیر محکیط را بکر صکفات مکذکور رشکان       

کلیکه صکفات مکورد بررسکی      .]31و  3[( 4ده  )ج ول  می

درصک    1/77-99پذیری باالیی بودر  که بکین  دارای وراثت

پذیری مربوب بکه صکفات تعک اد    متغیر بود. باالترین وراثت

و تع اد گل مکاده   (h2=  %99میوه برداشتی اا ساقه اصلی )

(1/97 = %h2 .بود )پذیری عمومی بکه خکوبی   اگرچه وراثت

توارک  سکهم  رتییکی تنکوع را     پذیری خصوصی رمیوراثت

رمای   اما باال بودن میزان آن معرا ارتقکال رسکبی    مش  

-د یل آن را می باش که التماالًوا  ین به رتاج می صفات اا

بودن  . باال]6[ سبت دادر  رتییی واریار توان به باال بودن 

تع اد میوه برداشکتی اا سکاقه اصکلی     مق ار قابلیت توارث 

لاکی اا این موضوع است تع اد گل ماده و تع اد میوه کل 

محیطی قسکمت کمکی اا تغییکرات لنکوتیپی ایکن       که اثرات

آورر   دررتیجه ارت ام  روتیپ برتکر   صفت را به وجود می

ع اد گل مکاده روی سکاقه   براسا  تع اد میوه برداشتی یا ت

 .]1[توار  مؤثر باش   اصلی می

در کلیه صکفات ضکریب تغییکرات لنکوتیپی بزرگتکر اا      

ضریب تغییرات  روتیپی بکود. بکاالترین ضکرایب تغییکرات     

 روتیپی را صفات تعک اد میکوه برداشکتی اا شکاخه جکاربی      

(3/60 = %GCV  )( 3/52تع اد شاخه جاربی = %GCV و )

کسب ( GCV% = 5/46تع اد میوه برداشتی اا ساقه اصلی )

دهن  ککه   ضریب تغییرات  روتیپی صفات رشان می .رمودر 

تنوع موجود در صفات م تلح متفاوت است در برخکی اا  

صفات تنوع ایاد و در بعضکی صکفات تنکوع کمکی وجکود      

دارد. مسلماً هر ق ر تنوع موجود در صکفات بیشکتر باشک      

منجر به پاسخ به گزینش بهتری خواه  ش   ارت ام در آرها

پذیری و ضریب تغییرات  روتیپی صکفت  . میزان وارثت]3[

 روتیپ ک و للوایی  52تع اد میوه برداشتی اا بوته در بین 

 .] 31[درص  مشاه ه ش   6/47و  7/69به ترتیب 

تجزیککه واریککار  مقایسککات مسککتقل رشککان داد کککه در 

ع اد گل ماده روی ساقه مهمترین صفات عملیردی شامل ت

اصلی  رسبت گل ماده به رر  تع اد شاخه جاربی  تع اد میوه 

برداشتی اا ساقه اصلی و تع اد کل میکوه برداشکتی اا بوتکه    

اسکما  تفکاوت   های محلی ایراری و رقم هیبری  بین  روتیپ

(. ایکن  Q1مقایسکه   - 5داری مشکاه ه شک  )جک ول    معنی

های محلی ریکاا بکه   روتیپدهن ه آن است که  تفاوت رشان

اصالح دارر  تا بتوان در مزارع بکه عملیکرد بیشکتر دسکت     

هکای محلکی   یالت. همچنین مقایسه مسکتقل بکین  روتیکپ   

ایراری با عادت رش  رور ه و  روتیپ محلی با عادت رشک   

داری در کلیه صفات ( رشان داد که تفاوت معنیQ2ای )بوته

-ا وجود دارد و  روتیکپ جز تع اد شاخه جاربی( بین آره )به

ای اا پتارسیل  رتییی بهتری های محلی با عادت رش  بوته

برای دستیابی به عملیکرد بکاالتر )تعک اد میکوه برداشکتی اا      

 بوته( برخوردار هستن .

تجزیه همبستگی بین صفات رشکان داد ککه همبسکتگی    

داری در سطح یآ درص  بکین تعک اد گکره و    مثبت و معنی

( وجکود  r=  569/0ه روی سکاقه اصکلی )  های مادتع اد گل

داشت که همبستگی مشابهی در مطا عکات محققکین دیگکر    

(. همبسکتگی منفکی و   6)جک ول   ]22و  14 [گکزارد شک   

ای که او ین گکل مکاده روی آن   داری بین موقعیت گرهمعنی

شود و صفات تع اد گل ماده روی ساقه اصکلی و  ظاهر می

ترتیب  مشاه ه ش  که بهتع اد میوه برداشتی اا ساقه اصلی 

676/0-  =r  569/0و-  =r     بود. همبسکتگی مشکابهی بکین

صفات اودگل هی و تع اد گل ماده در بوته و عملیرد میوه 

-. تو ی  او ین گل ماده روی گکره ]21 و 9[ریز گزارد ش  

شود ککه بوتکه لرصکت کمتکری بکرای      های باالتر سبب می

باش . بکه همکین د یکل     تو ی  گل ماده تا پایان لصل داشته 

یابکک   امککا میککزان برداشککت میککوه اا بوتککه ریککز کککاهش مککی

داری بین تع اد گل ماده روی ساقه همبستگی منفی و معنی

( وجکود داشکت.   r=  -614/0اصلی و تع اد شاخه جاربی )

های برداشکتی اا  های برداشتی )مجموع میوهتع اد کل میوه
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همبستگی مثبکت   های جاربی( بیشترینساقه اصلی و شاخه

(  r=  755/0را با صفات تع اد گل ماده روی ساقه اصکلی ) 

( و تعک اد میکوه برداشکتی اا سکاقه     r=  653/0تع اد گکره ) 

 ( داشت. r= 845/0اصلی )

 

 گیری شدههمبستگی بین صفات اندازه .6جدول 

V8 V7 V6 V5 V4 V3 V2 صفت 

 (V1تع اد گره ) -206/0 569/0* 209/0 509/0 -059/0 -204/0 653/0**

 (V2تع اد گره تا ظهور او ین گل ماده ) 1 -676/0** -684/0** -569/0* 393/0 416/0 -408/0
 (V3تع اد گل ماده روی ساقه اصلی )  1 954/0** 942/0** -652/0** -508/0 755/0**
 (V4رسبت گل ماده به رر )   1 863/0** -686/0** -606/0* 623/0*

 (V5تع اد میوه برداشتی اا ساقه اصلی )    1 -640/0* -450/0 845/0**

 (V6تع اد شاخه جاربی )     1 671/0* -381/0

 (V7ی )اا شاخه جارب یبرداشت یوهتع اد م      1 082/0

 (V8تع اد کل میوه برداشتی اا بوته )       1

 01/0و  05/0در سطح  دارترتیب معنی به -* و ** 

 

 گيری کلینتيجه

رتایج رشان داد که در برخی اا صفات مرتبط بکا گلک هی و   

های محلکی مکورد بررسکی    تو ی  میوه در بوته بین جمعیت

داری وجود دارد و در برخی اا صکفات رظیکر   تفاوت معنی

مکاده بکه رکر و    تع اد گل ماده روی ساقه اصلی  رسبت گل 

تع اد گره تا ظهور او ین گل ماده و تع اد میوه برداشکتی اا  

سککاقه اصککلی ضککریب تنککوع  رتییککی خککوبی وجککود دارد.  

هایی که دارای عکادت رشک  رورک ه بودرک   دارای     جمعیت

تع اد گره  تع اد گل ماده و رسبت گل ماده به رکر و تعک اد   

ادت رشک   هایی با عمیوه برداشتی کمتری رسبت به جمعیت

های محلی رسبت به رقم هیبری  ای بودر . کلیه  روتیپبوته

اسما دارای تع اد گل مکاده و تعک اد میکوه کمتکری بودرک .      

رتایج رشکان داد برتکرین  روتیکپ اا بکین  روتیکپ محلکی        

به د یل تو ی  تع اد گره  گل ماده و میوه بیشتر  P53 روتیپ 

و عکادت رشک     های جکاربی ککم  در هر بوته و تو ی  شاخه

های مورد بررسی  صفت تع اد ای بود. در بین  روتیپبوته

گره و موقعیت ظهور او کین گکل مکاده روی سکاقه اصکلی      

دارای کمترین ضریب تنوع  روتیپی و صکفت تعک اد میکوه    

برداشتی اا ساقه اصلی و جاربی و تع اد شکاخه جکاربی در   

زان هر بوته دارای ضکریب تنکوع  رکوتیپی بکاال بودرک . میک      

پذیری عمومی در کلیه صفات مورد بررسی باال بکود  وراثت

درصک ( در صکفت تعک اد میکوه      99و بیشترین مقک ار آن ) 

 برداشتی اا ساقه اصلی مشاه ه ش .
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