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  )۵۳‐ ۵۹(  ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰وره د
  

   خربزه منطقه سيستانيها توده يارزيابي زراع
  

  ۳ي و احمد پهلوان رو*۲ي خرازي شيرازي، محمد عل۱ راديناروئ محمدرضا

   سيستاني و منابع طبيعي مرکز تحقيقات کشاورزيهيئت علم عضو ،۱

  )مرکز خاش( نور استان سيستان و بلوچستان  دانشگاه پياميعضو هيئت علم، ۲

   دانشگاه زابليعضو هيئت علم، ۳

  )۲۴/۱/۸۸ : تاريخ تصويب‐ ۱۳/۳/۸۷ :تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

 توده ٢٥ متغيره، تعداد  چندي آماريها روش  آن باي روابط عملکرد و اجزاي    به منظور بررس

کشت   تکرار٢ التيس درمربع قالب طرح  ر زابل د‐  زهک يايستگاه تحقيقات کشاورز خربزه در

که بين صفات طول ميوه، عرض ميوه، وزن ميوه، وزن  نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد. گرديدند

 ساده ميان صفات نشان ينتايج حاصل از ضرايب همبستگ. دارد وجود دار ياختالف معن بذر و عملکرد

 ي بذر، قطرحفره، طول ميوه و عرض ميوه همبستگداد که بين عملکرد و وزن ميوه، قطرگوشت، وزن

% ٧٧ فاکتور حدود ٣صفات نشان داد که  آناليز فاکتور نتايج حاصل از.  وجود دارديدار يمثبت و معن

ها  نهايت تجزيه کالستر به روش کمترين مربعات کليه توده  نمايد و دريتوجيه م تغييرات ميان صفات را

تجزيه کالستر   دريبررس  که تجزيه واريانس صفات موردينمود، به طور يبند  گروه مجزا تقسيم٢رابه 

ها با توجه به صفات  نمايد تفکيک توده يدار نشان دادند، که مشخص م ياختالف معن% ١همه درسطح 

  . صورت پذيرفته استي به خوبيمورد بررس

  
  .خربزه، کالستر، آناليز فاکتور، ژنوتيپ :يکليد يهاواژه

   
  مقدمه

 ي هر برنامه اصالحي تنوع و انتخاب دو رکن اصل   
بوده و انجام انتخاب، منوط به وجود تنوع مطلوب  از حيث 

 از تنوع يمند بهرهيبرا باشد، وي ميهدف مورد بررس
 ذخاير ژرم پالسم يموجود و ايجاد تغييرات جديد، ارزياب

ارتباط آنها با   صفات ويبررس. رسدي به نظر ميضرور
 مورد ي است، که بايستي از خصوصيات مهميکعملکرد، ي

تواند ديدگاه يک ياين ارتباط در واقع م توجه قرار گيرد، و
 باط آنها باگر را نسبت به صفات و همچنين ارتاصالح

 .(Perin et al.,1999; Staub, 1999) سازد يکديگر را روشن
Cucumis melon (L) ۲۴ با = X۲ي کروموزوم دارا   

، گرمک، ي مختلف شامل خربزه، طالبي زراعيهاگروه

ن بوده  باشد، که همه آنها دگرگشيخيارچنبر و دستنبو م
 & Lotfi. (Mc Gregor, 1976)  هستنديبا هم قابل تالق و

Kashi (1999) ي ايرانيهااند که خربزهگزارش کرده 
 ي باشند، که تاکنون زياد مورد بررسي متفاوت ميگروه

صان اصالح نباتات از سال  متخصيواقع نشده است، ول
 ي برايبند  مختلف طبقهي تاکنون هفت الگو۱۹۵۲
محل پيدايش ). Pitrat et al., 2000(ها ارائه داده اند خربزه

 يباشد، ول يو منشا دقيق خربزه مورد شک و ترديد م
 کرده ي شدن آن معرفي هند را مرکز اهلنيمحقق يبرخ

شده  يت ماين کشور کش  درياند، زيرا به صورت وحش
 هم اعتقاد دارند ي بسياري ، ول(Rechinger, 1977) است

   آن از آفريقا منشا گرفته استياهکه زيرجنس
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(Zvi, 2000).و مقايسه ي پس از بررسي پژوهشگران ديگر  
، مشخصات يصفات مرفولوژيک، فيزيولوژيک، ملکول

 و تعيين ميزان تنوع صفات، اقدام به شناخت و يجغرافياي
 ;Boujghagh et al., 1999)اند  آنها کردهيبنددسته

Garcia et al., 1998) .Kohpayegani et al. (2003) 
 از ي بر اساس صفات ميوه در برخي تنوع ژنتيکيدربررس
 با مطالعه نتايج تجزيه و تحليل ي خربزه ايرانيها توده

 توده خربزه ۱۰۰ در ينشان دادند که صفات مورد بررس
 يداريقاط مختلف ايران اختالف معن شده، از نيآور جمع

 در Taha et al. (2003). دهند ي نشان ميراز نظر آما
 صفات با عملکرد اشاره به ارتباط ي روابط ميان برخيبررس

 الين خربزه ۳۰در   عملکرد با عملکرديخوب و مثبت اجزا
توان به ارتباط ميان تعداد ميوه در يداشتند، که از جمله م

همچنين تعداد  ه با عملکرد اشاره نمود، وبوته و وزن ميو
 يقطر حفره با هم همبستگ  وي و جانبي اصليهاشاخه
 بين عملکرد تک يدر مطالعه ديگر.  نشان دادنديمثبت

 با طول ساقه، تعداد ي، ولي منفيبوته و وزن ميوه همبستگ
 مثبت و يها همبستگگره در ساقه، فاصله بين گره

 ي ديگريدر بررس). Vijay, 1987(  بدست آمديدار يمعن
 تنها در مدل صفات تعداد ميوه، يبا مطالعه رگرسيون

 & Whitaker)  ماندنديضخامت گوشت و عرض ميوه باق
Davis, 1962) .Saberi et al. (2006)  در گزارش خود به
 عملکرد ميوه، تعداد يدار ميان صفات زراع ياختالف معن
ود، و اعالم نمود که بوته و قطر گوشت اشاره نم ميوه در هر

 .باشد يعملکرد صفت وزن ميوه م  موثر درءمهمترين جز
Aliahmadi (2001)در عملکرد   صفات موثري نيز با بررس

 اعالم نمودند که وزن ميوه، عرض ميوه و طول ميوه از
 Rakhi. باشد يعملکرد نهايي م عوامل موثر و تاثيرگذار در

& Rajamony (2005) تنوع و يبررس در گزارش خود در 
 از خربزه اشاره به يا صفات در گونهي برخيپذير وراثت

 نمود، و اعالم يدار در بين صفات مورد بررسيتفاوت معن
 در خربزه نسبت ي فنوتيپيها ارزشينمود انتخاب بر مبنا

 ممکن باشد، و ميزان يامر تواندي مي ژنوتيپيهابه ارزش
د تک بوته، طول  صفات عملکري باال را برايپذيروراثت

 Rastogi & Deepميوه و عرض ميوه نيز باال گزارش نمود، 
 & Rakhi يهاي مشابه نتايج بررسي نتايج(1990)

Rajamony (2005)در يارتباط با صفات مورد بررس  در 
 ي هدف ارزيابيدر اين بررس. مورد خيار گزارش نمودند

 ي که مي خربزه بانک ژن و صفاتيها  صفات در تودهيبرخ
  . واقع شوند بود عملکرد موثر توانند در

  
  ها   مواد و روش

 ي کيلومتر۲۰زهک، در  يايستگاه تحقيقات کشاورز
جنوب شهرستان زابل و شمال شهرستان زهک با عرض 

  و با ارتفاع ۴۱/۶۱  و طول جغرافيايي ۵۴/۳۰جغرافيايي 
 اقليم ي  متر از سطح دريا واقع گرديده است، که دارا۴۸۳
 يگرم و طوالن  بسيار خشک با تابستان بسياريزکشاور

با هدايت   بوده، ويخاک مزرعه از نوع بافت لوم. باشد يم
 بوده ۸ برابر با pH زيمنس برمتر وي دس۳/۳ يالکتريک

 ي دس۲‐ ۳ ي هدايت الکتريکي داراياست، و آب آبيار
 توده ۲۵در اين تحقيق .  بوده است۸ برابر PHزيمنس و 

 ۵ها به صورت  که اين توده) ۱۳۸۶‐ ۸۵(خربزه در سال 
 توده از بخش ۵، )سيستان (يتوده از بخش مرکز

 توده از بخش ۵، )از توابع منطقه سيستان (يميانکنگ
 توده از بخش پشت ۵، )از توابع منطقه سيستان(شيب آب 

 و ي توده از بخش شهرک۵و ) از توابع منطقه سيستان(آب 
 شده بود، که يآور معج) از توابع منطقه سيستان (يناروئ

در ايستگاه   تکرار۲ التيس در  مربعيدر قالب طرح آمار
.  قرار گرفتندي زابل مورد بررسـ زهک يتحقيقات کشاورز

 به يا پشتهي کپه رو۱۰در اين مطالعه هر توده به صورت 
 خطوط ي متر کشت گرديد و فاصله بين بوته ها رو۵طول 

له بين بوته ها بر  متر و فاصي سانت۵۰کاشت از همديگر 
.  متردر نظر گرفته شد۵/۲ ي هر پشته تا پشته بعديرو

  و تراکتور وي کارگريجهت آماده نمودن زمين از نيرو
 با توجه به آناليز خاک و ي استفاده از عناصر غذاييبرا

 کيلوگرم در ۱۰۰توصيه بخش تحقيقات خاک و آب مقدار 
يک سوم در هکتار اوره، که يک سوم آن در زمان کاشت و 

 مصرف گرديد ي و يک سوم در زمان ميوه دهيزمان گلده
 کيلوگرم ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار فسفات آمونيوم و ۸۰و 
در . هکتار کود پتاسه در زمان کاشت مصرف گرديد در

تجزيه کالستر به روش  نهايت با انجام تجزيه واريانس و
Wardيافزارهاها با استفاده از نرم و تجزيه به عامل 

MSTAT-C و SPSS صفات مورد تجزيه و تحليل قرار  
 اين طرح يگرفتند، و همچنين با توجه به عدم مزيت نسب

، تجزيه واريانس ي کامل تصادفيهانسبت به طرح بلوک
 ۵ ي رويصفات مورد بررس.  تکرار انجام شد۲ها با داده



 ۵۵      هاي خربزه منطقه سيستانارزيابي زراعي توده: و همكارانناروئي راد   

 

 ضخامت يگيراندازه(قطر گوشت ميوه : ميوه عبارتند از
 حفره ميوه يگيراندازه(، قطر حفره ) ميوهگوشت از وسط
با استفاده از دستگاه ( ، درصد قند) ميوهياز قسمت مرکز

توزين آنها و سپس (، ميانگين وزن ميوه )رفرکتومتر
 ۵ انتخاب يبر مبنا(، تعداد ميوه در بوته )محاسبه ميانگين

، طول ) آنهايها  و شمارش ميوهيبوته به صورت تصادف
 يگير  و اندازهيبه صورت انتخاب هاب ميوهبا انتخا(ميوه 

به  ها با انتخاب ميوه(، عرض ميوه )کشطول آنها با خط
، ضخامت ) آنها با خط کشيگير  و اندازهيصورت انتخاب

 يگير ميوه و اندازه۵با توجه به شکافتن (گوشت ميوه 
 يگيراندازه(، طول بوته )ضخامت گوشت از وسط ميوه

و )  در زمان رسيدن ميوهيتصادف بوته به صورت ۵طول 
با توجه به تعداد ميوه و ميانگين وزن ميوه در هر (عملکرد 

  ).خط کشت
  

  نتايج و بحث
با توجه به اين که آزمايش در قالب مربع التيس کشت 

 يها آن نسبت به طرح بلوکي نسبي سودمنديگرديد، ول
 رها از نظبين توده  نشان دادنتايج.  کمتر بوديکامل تصادف

صفات طول ميوه، عرض ميوه، وزن ميوه، وزن بذر و 
  .)۱جدول  ( وجود دارديداريعملکرد اختالف معن
شدن اختالف بين صفات فوق،  داريبا توجه به معن
 ي براLSDبا روش % ۵سطح احتمال  مقايسه ميانگين در

 بقيه صفات به يبرا و) ۳جدول(اين صفات صورت پذيرفت 
  . اکتفا گرديدآنها ذکر حداقل و حداکثر

، همانطور ۲  صفات در جدوليبا توجه به آمار توصيف
گردد، بيشترين ميزان طول ي مشخص م۳که از جدول 

 بود، و کمترين آن مربوط ۱۲ميوه مربوط به توده شماره 
 های   تودهميوه   عرض نظر   از  .بود  ۱۹  شماره  توده  به

  خود به  را   نخست  يها رتبه نيز   ۱۲  و  ۱۱  ،۲  شماره

 کمترين ميانگين عرض ۲۵اختصاص دادند، و توده شماره 
 قطر گوشت ميوه مشخص يبا بررس. ميوه را نشان داد

 بيشترين ميزان قطر گوشت را ۱۲گرديد که توده شماره 
 با ۵باشد و کمترين آن مربوط به توده شماره دارا مي
رين  قطرحفره بيشتيبرا. باشديمتر مي سانت۹۵/۱ميانگين 

کمترين مقدار   و۱۵/۹ با ميانگين ۲۱مقدار به توده شماره 
حداقل ميزان ميانگين وزن .  تعلق گرفت۲۵به توده شماره 

 گرم و حداکثر ۵/۵۱۶ با ميانگين ۵ توده شماره يميوه برا
 گرم ثبت ۲۸۹۰ با ميانگين ۱۲ توده شماره رایآن ب
يانگين  با م۵ توده شماره در ميزان وزن بذر حداقل .گرديد
 با ميانگين ۲۲ توده شماره در گرم و حداکثر آن ۸۴وزن 

 حداکثر.  قرار گرفتيگير  گرم مورد اندازه۲۸۲عملکرد 
 با ميانگين ۱۲ميزان عملکرد مربوط به توده شماره 

 با ۸وگرم در هکتار و توده شماره ل کي۲۰۵۵۳عملکرد 
 کيلوگرم در هکتار و حداقل آن ۲۰۵۴۹ميانگين عملکرد 

 کيلوگرم در ۵۶۲۳ با ميانگين ۵ق به توده شماره متعل
 ياز نظر ميزان درصد قند که يک صفت کيف. هکتار بود

 با ۱۶گردد، مشخص گرديد که توده شماره  محصوب مي
 با ۲ بيشترين درصد قند و توده شماره ي دارا۸/۶ميانگين 

. د را دارا بودند درصد کمترين ميزان قن۷/۳يانگين م
 که عملکرد ۱۲ توده شماره يد براميانگين درصد قن

 درصد ثبت شد، که تقريبا از ميانگين ۱۵/۶بااليي داشت 
 ها تودهاز نظر تعداد ميوه در بوته اکثر . باالئي برخوردار بود

 شماره يها توده برخوردار بودند، و فقط ۱از ميانگين عدد 
از .  ثبت گرديد۲ ميانگين تعداد ميوه در آنها عدد ۱۴ و ۳

 حائز رتبه نخست با ۲۱ل بوته، توده شماره نظر طو
کمترين  يمتر طول بوته گرديد، ول ي سانت۲۱۱ميانگين 

متر به  ي سانت۹۷ با ميانگين ۱۸طول بوته را توده شماره 
  .خود اختصاص داد

  
  

  )ميانگين مربعات (ي جدول تجزيه واريانس صفات مورد بررس‐١ جدول
منبع 
  تغيير

درجه 
  يآزاد

ميوه  تعداد
  ه بوتدر

  طول 
  ميوه

  عرض 
  ميوه

  قطر
  گوشت

  قطر
  حفره

   درصد
  قند

  طول
  بوته

  وزن
  ميوه

  وزن
  بذر

  عملکرد

  ۴۲/۷۸۳۲۰۹۰  ۶۸/۲۰۷۳  ۵۸/۴۶۵۹۹۸  ۲/۲۳۳۹  ۶۴/۲  ۰۰۲/۰  ۲۸۹/۰  ۸۸/۲۲  ۶۴/۱۴۹  ۰۸۸/۰  ۱  تکرار
  ۱/۴۰۰۲۳۸۸۸*  ۱۹/۴۹۸۵**  ۵/۹۸۷۴۵۹*  ۵/۱۵۵۰  ۴۱/۱  ۲۰/۳  ۵۱۱/۰  ۴۶/۱۶**  ۱۲/۳۵**  ۲۰۸/۰  ۲۴  تيمار
  ۶/۲۴۲۰۲۸۲۴  ۲۶/۱۵۰۶  ۴/۴۱۷۹۵۹  ۲/۱۲۸۹  ۱۲/۲  ۵۹/۲  ۴۸/۰  ۹۴/۶  ۶۷/۱۲  ۱۲۲/۰  ۲۴  خطا
C.V   ۰۷/۲۹  ۸۲/۱۵  ۸۱/۲۰  ۰۴/۲۳  ۲۵/۲۳  ۰۹/۲۸  ۵۷/۲۵  ۳۵/۳۰  ۹۵/۲۱  ۳/۳۱  

  .%۵ و% ۱ به ترتيب معني دار در سطوح احتمال* و **
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   نتايج آمار توصيفي صفات مورد بررسي‐۲جدول 

 انگينمي حداکثر حداقل تعداد  صفت
انحراف 
  استاندارد

  ۳۳۲/۰  ۱/۲  ۱  ۱  ۲۵  تعدادميوه دربوته
  cm( ۲۵  ۱۵  ۵/۳۰  ۵/۲۲  ۱۹/۴( طول ميوه
  cm(  ۲۵  ۵/۹  ۱۶  ۶۶/۱۲  ۷۹/۱( عرض ميوه
  cm(  ۲۵  ۹۵/۱  ۸۰/۳  ۳  ۵۰/۰( قطرگوشت

  cm(  ۲۵  ۸۵/۴  ۱۵/۹  ۹۳/۶  ۲۶/۱( حفره قطر
  ۸۴/۰  ۱۹/۵  ۸۰/۶  ۷۰/۳  ۲۵  قند درصد

  cm(  ۲۵  ۵/۹۷  ۲۱۱  ۴/۱۴۰  ۸۴/۲۷( طول بوته
  gr(  ۲۵  ۵/۵۱۶ ۲۸۹۰  ۲۲/۱۶۹۵۱۳/۶۶۶( وزن ميوه
  gr(  ۲۵  ۸۴  ۲۸۲  ۸۴/۱۷۶ ۹۲/۴۹( وزن بذر
  kg/ha(  ۲۵  ۵۶۲۳  ۲۰۵۵۳ ۷/۱۱۶۱۳۴۷/۴۴۷۳( عملکرد

  
 در LSD به همراه آزمون ي ميانگين صفات مورد بررس‐٣جدول 

  %۵سطح احتمال 

شماره 
  توده

 طول ميوه
)cm(  

 عرض ميوه
)cm(  

 ن ميوهوز
)gr(  

 وزن بذر
)gr(  

  عملکرد
)gr/ha( 

۱  ۵/۲۴  ۵/۱۳  ۱۲۴۲  ۵/۱۸۹  ۵/۱۱۵۰۵ 
۲  ۵/۱۹  ۱۶  ۵/۱۵۹۱ ۵/۲۴۰  ۱۰۳۸۵  
۳  ۲۳  ۲۵/۱۰  ۵/۹۲۲  ۱۳۵  ۱۰۱۱۸۳ 
۴  ۲۱  ۱۰  ۵/۸۴۳  ۱۰۱  ۵۶۲۳  
۵  ۵/۱۶  ۱۱  ۵/۵۱۶  ۸۴  ۵/۳۲۳۸  
۶  ۵/۱۵  ۱۱  ۵/۶۳۳  ۵/۱۱۰  ۴۲۲۳  
۷  ۵/۲۳  ۷۵/۱۲  ۵/۲۰۶۰ ۵/۲۰۱  ۵/۱۳۷۳۶ 
۸  ۵/۲۸  ۱۴  ۵/۲۴۸۲ ۲۰۱  ۵/۲۰۵۴۹ 
۹  ۷۵/۲۰  ۵/۱۱  ۲۰۴۹  ۲۲۱  ۵/۱۲۲۲۶ 
۱۰  ۲۰  ۵/۱۱  ۵/۲۰۹۹ ۲۱۶  ۵/۱۱۵۳۲ 
۱۱  ۲۲  ۲۵/۱۵  ۲۱۰۶  ۵/۱۸۴  ۵/۱۴۰۳۹ 
۱۲  ۵/۳۰  ۲۵/۱۵  ۲۸۹۸  ۲۴۲  ۲۰۵۵۳  
۱۳  ۲۹  ۵/۱۴  ۲۱۲۵  ۱۹۵  ۱۴۱۶۶  
۱۴  ۵/۱۷  ۱۳  ۱۳۰۱  ۵/۱۴۴  ۸۶۷۳  
۱۵  ۲۳  ۵/۱۰  ۵/۸۷۵  ۵/۱۲۷  ۵۹۱۵  
۱۶  ۵/۲۴  ۷۵/۱۲  ۱۴۴۷  ۱۴۴  ۹۶۴۶  
۱۷  ۲۳  ۲۵/۱۵  ۱۹۶۹  ۱۶۶  ۱۳۱۲۶  
۱۸  ۲۸  ۵/۱۲  ۵/۱۷۲۳ ۵/۱۳۸  ۱۱۴۸۹  
۱۹  ۱۵  ۵/۱۱  ۵/۱۲۸۷ ۵/۱۳۴  ۸۵۸۳  
۲۰  ۲۵/۲۰  ۲۵/۱۲  ۵/۲۰۰۶ ۵/۲۲۸  ۱۳۳۷۶  
۲۱  ۵/۲۱  ۷۵/۱۳  ۲۸۰۳  ۵/۲۳۳  ۱۸۶۸۶  
۲۲  ۲۵/۲۹  ۱۴  ۲۴۰۴  ۲۸۲  ۱۶۰۲۶  
۲۳  ۲۲  ۵/۱۲  ۵/۱۸۵۶ ۵/۱۵۰  ۱۲۳۷۶  
۲۴  ۲۲  ۵/۱۲  ۱۷۸۷  ۱۸۵  ۱۱۹۱۳  
۲۵  ۵/۲۲  ۵/۹  ۱۱۶۵  ۱۶۵  ۸۶۶۹  

LSD%5۳۴/۷  ۴۳/۵  ۳/۱۴۲۳ ۱/۸۰  ۱۰۱۵۰  

  
  يتجزيه همبستگ

 ساده ميان صفات ينتايج حاصل از ضرايب همبستگ
همانطور که ضرايب نشان .  درج شده است۴جدول  در
   ي از صفات مهم زراعيکه يک دهند، بين عملکرديم
باشد، با طول ميوه، عرض ميوه، قطر گوشت، قطر يم

وبا صفت % ۱در سطح احتمال  وه و وزن بذرحفره، وزن مي
دار  يارتباط مثبت و معن% ۵طول بوته در سطح احتمال 

با افزايش در ميزان صفات  دهديدارد، که نشان موجود 
در خصوص ارتباط . دهديفوق عملکرد نيز پاسخ مثبت م

گردد که درصد قند با هيچ يمشاهده م ميان صفات ديگر
 نشان نداده يداريرابطه معن ييک از صفات مورد بررس

 است، ولي طول ميوه با عرض ميوه، وزن ميوه و وزن بذر
نشان داده است، و وزن ميوه  دارينيز ارتباط مثبت و معن
باشد، با طول ي عملکرد ميدر اجزا که از صفات مهم ديگر

نيز ارتباط  و عرض ميوه، قطر گوشت، قطر حفره و وزن بذر
جدول  همانطور که در. اده استنشان د داريمثبت و معن

 مشخص است، تعداد ميوه با هيچ يک از صفات مورد ۴
 نشان نداده است، همچنين در يدارينظر رابطه معن

  مشخص گرديد، تقريباًيا مزرعهيهايارزياب ها ويبررس
تعداد ميوه در بوته ثابت، و به همين دليل اين صفت از 

. خوردار بوده است ديگر صفات بري برايالعمل ثابتعکس
Saberi et al. (2006) ي ارتباط عملکرد و اجزايبا بررس 

عملکرد ارقام هندوانه، گزارش نمودند که وزن ميوه با 
 در سطح يداري مثبت و معنيعملکرد ميوه همبستگ

 تعداد ميوه با عملکرد يداشته است، ول% ۱احتمال 
. اندگزارش کرده  و در حد صفري بسيار ناچيزيهمبستگ

 داري ارتباط بين وزن ميوه و طول ميوه را مثبت و معنيول
  ي ديگريدر بررس). r = ۶۳/۰**(اند گزارش نموده

Taha et al. (2003) اشاره به ارتباط عملکرد با تعداد 
 ارتباط بين طول بوته با تعداد ي اوليه نمودند، وليهاشاخه
  .دار گزارش نمودند ي و معني اوليه را منفيهاشاخه

  تجزيه رگرسيون
تجزيه رگرسيون  جهت تعيين صفات موثر در عملکرد

 صورت پذيرفت، و  (Step Wise)به روش گام به گام
 در سطح ي از نظر آماريمشخص گرديدکه مدل رگرسيون

 يضرايب هر يک از صفات باق.  دار استيمعن% ۱احتمال 
درج شده است، و با ) ۵جدول( مانده در تبيين مدل در

توان دريافت  يم) R2( ضريب تبيين يزان باالتوجه به مي
 که مدل از نظر تبيين صفات موثر، قابل اطمينان و اعتماد

با توجه به مدل مشخص گرديد که دو صفت طول . است
 بودند که بيشترين تاثير يميوه و وزن ميوه از جمله صفات

 ياند در مدل نهايتوانسته داشته، و را در بحث عملکرد
 ي ضرايب همبستگي، که با بررس)۵جدول ( بمانند يباق

نيست، بخصوص در مورد   دور از انتظارياچنين نتيجه
وزن ميوه که اولين صفت وارد شده در مدل رگرسيون 

  .باشديم
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  ضرايب همبستگي ساده صفات مورد بررسي ‐٤جدول 

  تعدادميوه  صفت
  طول ميوه

)cm(  
 عرض ميوه

)cm(  
  قطرگوشت

)cm(  
  قطرحفره

)cm(  
  درصد
  ندق

  طول بوته
)cm(  

  وزن ميوه
)gr(  

  وزن بذر
)gr(  

  عملکرد
)kg/ha(  

                    ۱  ميوه تعداد
                  ۱  ‐۱۴/۰  طول ميوه
                ۱  ۴۲/۰*  ‐۱۳/۰  عرض ميوه
              ۱  ۵۹/۰**  ۵/۰**  ۰۱۷/۰  قطرگوشت
            ۱  ۵/۰**  ۶۸/۰**  ۴۱/۰*  ۱۹/۰  قطرحفره
          ۱  ۴۹/۰*  ۰۴/۰  ۱۷/۰  ۱۴/۰  ۰۸/۰  درصدقند
        ۱  ۰۰۷/۰  ۳۳/۰  ۳۷/۰  ۲۶/۰  ۲۷/۰  ۰۷/۰  طول بوته
      ۱  ۴۹/۰*  ۱۴/۰  ۶۴/۰**  ۸۴/۰**  ۶۶/۰**  ۵۸/۰**  ۰۷/۰  وزن ميوه
    ۱  ۸۲/۰**  ۵۳/۰**  ‐۱۷/۰  ۳۴/۰  ۶۵/۰**  ۵۹/۰**  ۴۵/۰*  ۱۰/۰  وزن بذر
  ۱  ۷۷/۰**  ۹۴/۰**  ۵/۰*  ۱۴/۰  ۶۶/۰**  ۸/۰**  ۶۸/۰**  ۶۷/۰**  ۱۳/۰  عملکرد

  %۵و % ۱ر در سطح احتمال  داي به ترتيب معن* و** 

  
به عنوان   عملکردينتايج رگرسيون گام به گام برا -٥جدول 

  متغير وابسته و ديگر صفات به عنوان متغير مستقل

  صفات  مرحله
عرض 

از 
 مبدا

    
ضريب 
تبيين 
  يتجمع

F 

      X1  X2     
   X1(  ۹۴/۲ ۹۴/۰  ۱۲/۰ **۸۹/۰( وزن ميوه  ۱
X2(  ۷۳/۳ ۸۴/۰  ۲۸/۰ *۹۱/۰  **۳۰/۱۳۰( طول ميوه  ۲

  .%۵و % ۱دار در سطح احتمال ي به ترتيب معن* و**

 
  تجزيه فاکتور

 استاندارد يها با توجه به متغيرهاآناليز فاکتور داده
تجزيه فاکتور بر .  مشخص شده است۶شده در جدول 

 با چرخش وريماکس ي اصليها اساس آناليز به مولفه
 و موثر  مهميجهت درک بهتر و مشخص نمودن فاکتورها

) ۱شکل( بر اساس ي انتخابيفاکتورها. انجام پذيرفت
 ي نمودار و همچنين عواملي پالت و محل شکستگياسکر

 راکد باالتر از يک را نشان دادند، جهت يها که ميزان ريشه
 فاکتور ۳اين آناليز نشان داد که . تفسير انتخاب گرديدند

 به نمايد، يتغييرات ميان صفات را توجيه م% ۷۷حدود 
 طول ميوه، عرض ميوه، ي که در فاکتور اول متغيرهايطور
 بيشترين يدارا گوشت، طول بوته، وزن بذر و عملکرد قطر

اين عامل را  دهديبار عامل مثبت بودند، که نشان م
نام برد، که افزايش در  توان عامل مخصوص عملکرد يم

در عامل دوم . گردديباعث افزايش در ميزان عملکرد م آنها
قطر حفره و درصد قند از ضريب مثبت بااليي برخوردار 

 يک عامل باشد، و تقريباً توانديدهد ميکه نشان م. بودند

طور قطع باعث افزايش کيفيت در ه ب افزايش اين مقدار
 يعامل کيفيت نامگذار توان آن را يشود، که م يميوه م
 صفت تعداد ميوه بيشترين بار يعامل سوم فقط برا. نمود
 يبت را نشان داد که چون اين صفت يک صفت کممث

است، و بار ديگر صفات با توجه به ضرايب هيچ گونه 
 عامل توان آن را صرفاًي نشان نداد و ميداريارتباط معن

 در Kohpayegani et al. (2003). تعداد ميوه نام برد
 عامل را تعريف نمودند، که ۳ اول، يها تجزيه به عامل

.  نموديييرات ميان صفات را توجيه م درصد تغ۶۲حدود 
حفره   که عامل اول وزن ميوه، قطر گوشت و قطريبه طور

 يداده بود، و بيشترين بار مثبت را برا را تحت تاثير قرار
 ذکر شده بود، که يدر گزارش و اين صفات تعريف نمود، و

عامل اول به عنوان اندازه ميوه، عامل دوم را به عنوان 
عامل سوم را به عنوان درصد قند نامگذاري تعداد ميوه، و 

  .مطابقت داشت) (Naroui Rad, 1997 جينتاکه با  نمود
  
  

  
  ي مورد بررسي پالت فاکتورهاي اسکر‐١شکل 
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 ي آناليز فاکتور صفات مورد بررس‐ ۶جدول 
ميزان   صفت   چرخش يافتهيهابار عامل

    ۱  ۲  ۳  اشتراک
  تعداد ميوه  ۰۰۲/۰  ۱۱۲/۰  ۹۴۲/۰  /.۹۰۱
  )cm( طول ميوه  ۶۳۹/۰  ۲۲۷/۰  ‐۳۰۹/۰  /.۵۵۶
  )cm( عرض ميوه  ۷۰۵/۰  ۳۵۲/۰  ‐۲۴۲/۰  ۶۷۹/۰
  )cm( قطرگوشت  ۸۴۴/۰  ۱۱۲/۰ ‐۰۰۷/۰      ۷۳۰/۰
  )cm( قطرحفره  ۵۶۱/۰  ۷۱۴/۰  ۱۲۹/۰     ۸۴۱/۰
  قند درصد  ‐۰۰۶/۰  ۹۱۵/۰  ۳۰۰/۰    ۸۴۴/۰
  )cm( طول بوته  ۶۱۳/۰ ‐۰۰۸/۰  ۲۵۷/۰    ۹۲۷/۰
  )gr( وزن ميوه  ۹۴۰/۰ ۰/ ۱۹۶  ۰۰۲/۰    ۴۵۰/۰
  )gr( وزن بذر  ۹۰۰/۰ ‐۱۹۳/۰  ۱۰۴/۰    ۹۲۳/۰
  )gr/ha( عملکرد  ۹۳۳/۰  ۲۳۰/۰  ۰۰۶/۰    ۸۵۸/۰
  ميزان واريانس  ۶۲/۵۱  ۰۵/۱۴  ۴۰/۱۱  
  ريشه راکد مقادير  ۹/۱  ۳/۱  ۰۲/۱    

  
  جزيه کالسترت

 ي مورد بررسيها توده يبه منظور تعيين قرابت ژنتيک
مترين مربعات درون گروهي تجزيه کالستر به روش ک

 به دو ها تودهصورت پذيرفت، و مشخص گرديد که کليه 
 شدند، و جهت شناخت اين که يبند گروه مجزا تقسيم

.  انجام پذيرفتي صفات مورد بررسي بر مبنايکالستر بند

انجام ) ۷جدول( ها در تودهيبندتجزيه واريانس گروه
ه و درصد قند گرديد، و نشان داد که فقط صفت تعداد ميو

 ي کالسترها سهمي و جداسازيبندنتوانستند در گروه
  .داشته باشند

  
 يها دادهي بر مبناها توده يتجزيه واريانس گروهبند ‐٧جدول 

  استاندارد شده

درجه 
  يآزاد

  واريانس
درجه 
  يآزاد

    واريانس

DF MS  DF  MS  صفت  
۲۳  ۰۳/۱  ۱  ns  ۱۵/۰  تعداد ميوه  
  )cm(وهطول مي  ۱۳/۶**  ۱  ۷۷/۰  ۲۳
  )cm(عرض ميوه  ۱۵/۹**  ۱  ۶۴/۰  ۲۳
  )cm(قطر گوشت  ۴۴/۹**  ۱  ۶۳/۰  ۲۳
  )cm(قطر حفره  ۲۹/۸**  ۱  ۶۸/۰  ۲۳
۲۳  ۹۷/۰  ۱  ns  ۵۸/۱  درصد قند  
  )cm(طول بوته  ۶۹/۱۳**  ۱  ۴۴/۰  ۲۳
  )gr(وزن ميوه  ۰۳/۹**  ۱  ۶۵/۰  ۲۳
  )gr(وزن بذر  ۰۸/۱۳**  ۱  ۴۷/۰  ۲۳
  )kg/ha(عملکرد  ۱۶/۸**  ۱  ۶۸/۰  ۲۳
  %۱ معني دار در سطح احتمال **

  
  

  
  

  هاه کالستر تودهي دندروگرام حاصل از تجز‐۲شکل 
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