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 صفات پایۀ بر (.Citrullus colocynthis L) ابوجهل هندوانۀ های توده برخي ژنتیکي تنوع بررسي

  بذر و میوه فیتوشیمیایي و  شناختي ریخت
 

 3باباالر مصباح و 3كاشي عبدالکریم ،*2سلطاني فروزنده ،1فرشتیان مائده

 کرج تهران، دانشگاه طبیعی منابع و زیکشاور پردیس استاد، و استادیار ارشد، کارشناسی دانشجوی .۳ و ۲ ،۱

 (۲4/۱/۱۳95 پذیرش: تاریخ - ۲6/7/۱۳94 دریافت: )تاریخ

 

 چکیده

 ایستگاه در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در ایران مختلف مناطق از )حنظل( ابوجهل هندوانۀ تودۀ هفده تحقیق این در

 فنلی های ترکیب نیز و میوه )مورفولوژیکی( شناختی ریخت هایویژگی برخی شدند. کشت تهران هدانشگا باغبانی علوم مهندسی گروه تحقیقات

 "ارزوئیه" تودۀ در عملکرد و بوته در میوه شمار بیشترین نتایج یۀپا بر شدند. ارزیابی هاآن بذر چرب اسیدهای میزان همچنین و کارتنوئیدی و

 تودۀ هایمیوه در فنلی های ترکیب میزان بیشترین شد. مشاهده "5 خوراسگان" تودۀ در میوه تک وزن بیشترین که یدرحال شد، مشاهده

 و "اراک" هایتوده در کارتنوئیدی های ترکیب باالترین و داشت وجود خشک( وزن گرم در اسیدگالیک گرممیلی 88) "یزد" و "کرمان"

 و %(4/7۲) "ارزوئیه" تودۀ بذر در لینولئیک چرب اسید محتوای نبیشتری داشت. وجود خشک( وزن گرممیلی در میکروگرم 85) "اهواز"

 بذر حاوی میانبر و مرکزی )مزوکارپ( میانبر قطر با میوه وزن شد. مشاهده %(8/۱۳)۲ "خوراسگان" توده در اسید اولئیک میزان بیشترین

 که داشت وجود (r=-775/0) باالیی منفی همبستگی بذر طول و استئاریک اسید میزان بین داشتند. (r=69/0) باالیی نسبت به مثبت همبستگی

 گروه چهار در ها توده وارد روش پایۀ بر واحد 5 فاصلۀ در ای، خوشه تجزیۀ در بودند. کمتری استئاریک اسید میزان حاوی ترکشیده بذرهای

 صفات در باال تنوع داشت. باالیی فنولی های بترکی میزان که گرفت قرار خوشه یک در جداگانه طور به "کرمان" از توده یک و گرفتند قرار

 مناسب رشد و عملکرد پایۀ بر و دارند باالیی تنوع کشور در ابوجهل یها هندوانه کرد، استنباط توان یم فیتوشیمیایی های ترکیب میزان و میوه

  دارد. وجود محصول این کردن زراعی امکان ها بوته
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ABSRTRACT 
In this study 17 accessions of colocynth from different parts of Iran cultivated in the research station of Horticultural 
Science Department of University of Tehran in randomized completely block design with three replications. Some 
morphological characters of fruits, total Phenol component, Carotenoid content and Fatty acid content were 
evaluated. According to results, the highest fruit number per plant and fruit yield was found in Orzooiyeh accession, 
While Khorasgan 5 accession showed the highest fruit weight. The highest amount of phenolic compound resulted in 
Kerman and Yazd accessions (88 µg g-1 d.m), and highest amount of Carotenoid in Arak and Ahvaz accessions (85 
mg g-1 d.m.). The highest amount of linoleic acid was in Orzooiyeh accession seed (72.4%) and highest amount of 
oleic acid (13.8%) in Khorasgan 2 accession. In correlation analysis, fruit weight was relatively high correlated with 
central mesocarp and seed mesocarp diameter (r= 0.69). There was negative correlation between stearic acid amount 
and seed length, in the other hand longer seed had lower amount of stearic acid. In cluster analysis based on ward 
method at distance 5 accessions placed in 4 groups and one accession from Kerman segregated in separated cluster 
which had highest amount of total phenolic compound. Based on fruit traits and phytochemical compound variation 
could demonstrated that colocynth plants in Iran had high genetic diversity and there are possibility for crop up this 
plant based on yield and suitable growth. 
 
Keywords: Cluster analysis, fatty acids, morphological traits, phenol, phytochemical compound.  
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 مقدمه

 از Citrullus colocynthisعلمي نام با ابوجهل ۀهندوان

 تلخ، سیب هاینام با که است Cucurbitaceae ةخانواد

 منشأ است، شده شناخته وحشي کدوی و کولوسینت

 در وحشي صورت به و است گرمسیری مناطق گیاه این

 Grin) کندمي رشد جهان و ایران خشک و گرم مناطق

et al., 2010). بسیار دارویي گیاه ابوجهل ۀدوانهن 

 تورم، هایبیماری درمان در که بوده ارزشمند و کهن

 مؤثر دیابت و سرطان باکتریایي، هایعفونت یبوست،

 میوه ةمز و طعم .(Madari & Jacobs, 2004) است

 به مربوط که بوده تلخ بسیار ابوجهل ۀهندوان

 و A, B, K, L )کوکوربیتاسین گلیکوزیدی های ترکیب

E،) است فالونوئید و آلکالوئید (Adam et al., 2001.) 

 ظرفیت حاوی و باال دارویي های ترکیب گونه ینا

 Chun et) است زیادی (اکسیداني آنتي) پاداکسندگي

al., 2003.) 

 غذایي، های رنگدانه عنوان به امروزه کاروتنوئیدها

 در و انسان سالمتي منظور به ای تغذیه های مکمل

 Razavi & Ivan) ندشو مي برده کار به يشیراآ لوازم

 کاروتنوئیدهای ةعمد منابع ها یسبز و میوه (.2006

 یا یک تنها گیاهان در ولي هستند انسان مصرف مورد

 Osganian et) شود مي یافت وفور به کاروتنوئید نوع دو

al., 2003). که تحقیقاتي پایۀ بر Delazar et al. 

 کوکوربیتاسین گلیکوزید و فالونوئیدها روی (2010)

 نگاری فام روش با ابوجهل ۀهندوان گوشت در موجود

 دادند، انجام (HPLC) 1باال  روشني با (کروماتوگرافي)

 ایزوساپونارین، فالون، ترکیب که دریافتند

 گلیکوزیدی ترکیب و ایزورینتین ایزوویتکسین،

 در که بوده موجود میوه گوشت در کوکوربیتاسین

  است. مؤثر ها سرطان برخي درمان

 بوده روغن و پروتئین از غني منبع کدوئیان بذر

 درصد50 روغن محتوای و درصد35 پروتئین میزان که

 محتوای (.Acho et al., 2005) است شده گزارش

 اسیدهای های ترکیب و یراشباعغ هایروغن باالی

 خواربار سازمان سوی از هندوانه در غیراشباع چرب

(FAO) جهاني
 & Ziyada) است شده ذیرفتهپ 2

                                                                               
1. High-performance liquid chromatography 

2. Food & Agriculture Organization 

Elhussien, 2008). دارویي های فرآورده نوین، طب در 

 داروهایي ابوجهل، ۀهندوان ۀدان روغن از آمده دست به

 و جلوگیری مردان، در پروستات یها غده درمان برای

 مجاری سوزش مشکالت درمان شرایین، تصلب ۀمعالج

 از ریپیشگی و گوارش دستگاه فعالیت تنظیم ادراری،

 روغن میزان و شود مي توصیه و تهیه آ ویتامین ۀتجزی

 درصد 40 تا 35 حدود گیاه این های دانه در موجود

 .(Kulkarni et al., 2012) است

 اسیدهای همچون ارزشمندی مواد گیاه این روغن

 ها توکوفرول و کارتنوئیدها ای، و آ های ویتامین چرب،

 به یکنزد که چرب اسیدهای ترین مهم از .ددار

 توان مي دهند مي تشکیل را روغن محتوای درصد90

 کرد اشاره پالمیتیک و اولئیک لینولئیک، اسیدهای به

 درصد50 حدود لینولئیک چرب اسید میان این از که

 (.Stevenson et al., 2007) دهد مي تشکیل را روغن

 پرورش آفریقا شمال و سیالن، هند، مدیترانه، در

 روید يم وحشي صورت به نیز ایران قمناط در و یابد يم

 پراکنش و تنوع مهم مراکز از ایران دلیل همین به و

 دارویي گیاه جمله از گیاهي هایگونه برخي طبیعي

 (.Safavi, 2011) است ابوجهل ۀهندوان

 در خودرو دارویي گیاه این جغرافیایي انتشار

 خراسان، های استان شامل ایران خشک و گرم مناطق

 نیمه مناطق در حتي و هرمزگان اصفهان، مان،کر یزد،

 شهرکرد سمنان، اراک، مانند سردسیر و گرمسیری

 برداشت کنند. مي استفاده آن از سنتي طب در و است

 محیطي نامساعد شرایط دیگر با همراه طبیعت از

 .شودمي ارزشمند گیاه این ژنتیکي یشفرسا به منجر

 برای اه توده بررسي همچنین و کلکسیون ایجاد

 در و کردن زراعي منظور به برتر های ژنوتیپ شناسایي

  .است ضروری امری آن سازی اهلي و اصالح آن کنار

 ذخایر وجود و متنوع اقلیمي شرایط به توجه با

 ۀهندوان دارویي گیاه از غني (پالسمژرم) ژنتیکي

 موجود بومي های توده آوریگرد لزوم ایران، در ابوجهل

 ضروری هاآن زراعي مهم صفات ثبت و نگهداری برای

 و آوریگرد بر افزون تحقیق این در و رسدمي نظر به

 کردن زراعي امکان یکسان، شرایط در هاآن کاشت

 فیتوشیمیایي های ویژگي و میوه مهم صفات گیاه،

  .شد بررسي نیز هاتوده
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 هاروش و مواد

 زا 1390 پاییز و تابستان در ابوجهل ۀهندوان هایتوده

 ،)کرمان( ارزوئیه اراک، شهرکرد، یزد، کرمان، شهرهای

  های شماره با توده سه شامل )اصفهان( خوراسگان

  ،"رودهن"  ،"هرمزگان"  ،"شیراز" ،"7" ،"5" ،"4"

 آوریگرد "اهواز"  و "اصفهان"  ،"جیرفت"  ،"خجیر"

 ایستگاه در 1391 سال بهار در و (1 )جدول شد

 کشاورزی پردیس بانيباغ علوم گروه تحقیقاتي

 هایبلوک طرح قالب در کرج در واقع تهران دانشگاه

 به  اردیبهشت اوایل در تکرار سه با تصادفي کامل

 شد. کاشته کدوئیان( دیگر )مانند پشته و جوی روش

 و بوده کامل زرد ها یوهم که شد انجام هنگامي برداشت

 ینا گرفت. صورت برداشت تدریج به نیز یرماهت اواخر از

  دقیقه 10 و درجه 50 جغرافیایي طول بین در منطقه

 35 جغرافیایي عرض و شرقي ۀدقیق 30 و درجه 50 تا

 شمالي، ۀدقیق 30 و درجه 36  تا  دقیقه 28 و درجه

 یانگینم ارتفاع .دارد قرار شمالي ةنیمکر در واقع

 یها کوه رشته جنوبي ۀدامن در دریا سطح از متر 1320

 نقطه ترین پایین در متر 1100 از ارتفاع .دارد قرار البرز

 شهریار غربي جنوب در واقع شور ۀرودخان بستر در

 رسد. مي خوان( هفت )کوه متر 4375 به و شده آغاز

 از یکي خود متر 3000 از بیش ارتفاع اختالف این

 .است استان این در زیستگاهي و اقلیمي تنوع دالیل

 بیشینه) 250 البرز استان در سالیانه بارش میانگین

 .(www.aseman-alborz.com) است متر میلي (300

 متر 1 هابوته بین ۀفاصل و متر 2 هاردیف بین ۀفاصل

 ,Robinson & Decker-Walters) شد گرفته نظر در

 تصادفي طور به توده هر از بوته دو بلوک هر در .(1997

 بلوک هر در بوته دو روی صفت هر و شد کشت

 هابوته استقرار ۀاولی مراحل در آبیاری شد. یریگ اندازه

 کامل استقرار از پس و گرفت صورت میان در روز یک

 هایعلف با مبارزه .شد انجام بار یک ایهفته ها، بوته

 گرفت. انجام رشد ةدور طول در آفات و هرز
 

 بذر و ميوه شناختی ریخت صفات گيري اندازه

 رنگ و اندازه با هایمیوه ،محصول رسیدن از پس

 شامل گیری اندازه مورد صفات و شد برداشت مناسب

 عملکرد میوه، محیط بوته، در میوه شمار میوه، وزن

 قطر بذر، حاوی (مزوکارپ) میانبر قطر بوته، در میوه

 بر بنا میوه مرکزی میانبر قطر و میوه پوست

 & Diez et al., 2005; Jaret) هندوانه ۀنام توصیف

Griffin, 2007 )شده خشک هایمیوه ند.شد ارزیابي 

 صفات شدند. آماده کارتنوئید و فنل گیریاندازه برای

 است. شده بیان 2 جدول در شده یابيارز

 عرض، طول، جمله از بذر صفات گیریاندازه برای

 صورت به بذر هزار توده هر از هزاردانه، وزن و قطر

 حسب بر دیجیتال کولیس از و شد انتخاب تصادفي

 شد. استفاده گرم حسب بر دیجیتال ترازوی و متر يلیم

 دستگاه از بذر، چرب اسید محتوای یریگ اندازه برای

 A/ Agilent Technologies 7890 )مدل سي جي

FID (دتکتور) شناساگر نوع آمریکا،
 مشخصات با ،1

CP-Sil88fooFAMF شرکت ساخت Varian، کشور 

 m.0.25mm.0.2µm100 ستون طول با موئینه کانادا،

 شرایط با سلسیوس، ۀدرج 260 ةکنند تزریق روی

 شد. استفاده (شناسگر و آون دمایي

 و فنليهای  ترکیب محتوایمیزان  تعیین برای

ة میو گوشت از متانولية عصاردر آغاز  کارتنوئیدی،

 Matkouvsk  &  Piotruoska روش  به شده خشک

 متانول، شامل شیمیایي مواد همۀ شد. تهیه (2006)

 مرک شرکت از سدیم نیترات استون، سید،ا گالیک

 برداشته گرم 1 میوه، پودر نمونه هر از .شد تهیه آلمان

 10 سپس شد. ریخته لیتر میلي 15 فالکون در و

 دست با و افزوده آن بهدرصد  80 متانول سي سي

 حمام درآنگاه  شوند ترکیب خوب تا داده تکان محکم

 در و شد گذاشتهۀ سلسیوس درج 30 بنماری

 قرار دقیقهده  مدت به دور 9500 سرعت با سانتریفیوژ

 و شد داده عبور صافي ازآمده  دست به روشناور گرفت.

 شد. نگهداریۀ سلسیوس درج 4 دمای در

 

 فنول گيري اندازه

 با )اسپکتروفتومتر(، سنج نوری با طیف فنلي محتوای

 .Marinova et alروش  با و سیوکالتو-فولین روش

 و آبشد. در آغاز عصارة متانولي  گیری ( اندازه2005)

یرشده همراه فولین روی دستگاه لرزا تقطمقطر دوبار 

                                                                               
1. Flame Ionizazation Detector(FID)  
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( Na2CO3)شیکر( قرار داده شد. نمک نیترات سدیم )

آن افزوده شد و سپس با آب دوبار  درصد به  7

دقیقه در دمای اتاق  90سازی شد و  تقطیرشده رقیق

نوری  سنج یفدر ط ها نمونه قرار داده شد. میزان جذب

گالیک  پیک اسید .خوانده شد نانومتر 725 موج طول با

گرم  میلي 0و  20، 50، 70، 100های  با غلظت

گیری شد. این  گالیک در گرم وزن خشک اندازه اسید

 و لیکگا اسید ی استانداردها محلول همۀ روش برای

رسم منحني واسنجي )کالیبراسیون( استاندارد 

 .شد  کاربرده به

 
 ایران در ابوجهل هندوانه هایتوده آوری گرد مکان .1 لجدو

Table 1. The collected sites of colocynth accessions in Iran 
Local Selection No Local Selection No 

Khojir 10 Kerman 1 
Mashhad (20 Km from Mashhad.Robatkarim  roud) 11 Khorasgan 2 2 
Hormozgan 12 Khorasgan 4 3 
Ahvaz 13 Khorasgan 5 4 
Roodehen 14 Khorasgan 7 5 
Esfehan 15 Yazd 6 
Orzoye 16 Shahrekord (5 Km to Esfehan) 7 
Jiroft 17 Shiraz 8 

  Ara k(Kheiabad country, 24 Km Arak roud) 9 

 
 گیریهانداز روش و کدوئیان نامۀ توصیف پایۀ بر شده ارزیابي کیفي صفات  .2 جدول

Table 2. Evaluated quality trait based on cucurbit descriptor and measuring method 
Determination method Cod Cod/Unit Trait No 

weighting Number Fn Fruit number per plant 1 
weighting gr FWe Fruit weight 2 
weighting gr FY Yield of vine 3 

Ruler cm FL Fruit length 4 
Ruler cm FWi Fruit width 5 

Digital Colyse mm CMD Central Mesocarp diameter 6 
Digital Colyse mm SMD Seed Mesocarp Diameter 7 
Digital Colyse  mm PD pericarp Diameter 8 

 
gr SWe Seed weight 9 

Digital Colyse mm SL Seed Length 10 
Digital Colyse mm SWi Seed width 11 
Digital Colyse mm ST Seed Thickness 12 

GC-Mass % Pal Palmetic acid 13 
GC-Mass % Ste Stearic acid 14 
GC-Mass % Ole Oleec acid 15 
GC-Mass % Lin Linoleec acid 16 

Spectophotometer µg/mg D.W Car Total Cartenoec 17 
Spectophotometer Mg GAL/gr D.W Ph Phenolic compound  18 

 

 ميوه گوشت كارتنوئيد گيري اندازه

 پایۀ بر حنضل ۀهندوان گوشت کل کارتنوئید میزان

 صورت تغییر اندکي با Wang et al. ((2005 روش

 با و ترکیب درصد80 استون  با را هانمونه گرفت.

 ورروشنا شد. سانتریفیوژ دقیقه در دور 5000 سرعت

 نانومتر 470 موج طول ،نوری سنج طیف دستگاه با را

 در گرم میلي صورت به و محاسبه زیر رابطۀ شد. خوانده

 شود.مي بیان خشک وزن گرم 100

 OD (470nm) * 40 = کل کارتنوئید میزان 

 

 بذر چرب هاياسيد ميزان گيرياندازه

 از بذر در موجود روغن اجزای میزان گیریاندازه برای

 .شد استفاده گروماتوگرافي( )گاز گازی نگار فام گاهدست

 آغاز در .شد متیله بذری هاینمونه آغاز در کار این برای

 از سي سي 2 و شد برداشته گیاهي نمونۀ از گرم 1/0

 به 1 نسبت با متانول و کلراید استیل با ترکیب محلول

 را مخلوط مقطر آب کردن اضافه از پس و شد افزوده 20

 درجۀ 80 بنماری حمام در ساعت 1 مدت به و زده هم

 سرد زیرآب دقیقه 10 سپس و شد گذاشته سلسیوس

 و هگزان کردن اضافه با  بعد مرحلۀ در شد. داده قرار

 15 مدت به دقیقه در دور 4000 با کردن سانتریفیوژ

 در و شد جدا )سمپلر( بردار نمونه با را روشناور دقیقه

 گازی نگار فام جامان برای سلسیوس درجۀ 4 دمای

 (.Dago  & Akgulb, 2005) شد نگهداری
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 هاداده وتحليل یهتجز

 اس اس پي اس افزارنرم از آماری هایآزمون انجام برای

(SPSS 19،) آزمون از استفاده با هامیانگین ۀمقایس 

 درصد 5 خطای احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند

 شد. استفاده لاکس افزارنرم از نمودارها رسم برای و

 صفات زوج بین ساده همبستگي های ضریب همچنین

 یکدیگر با صفات ارتباط میزان آوردن دست به برای

 محاسبه کوفنتیک ضریب و درصد5 پیرسون روش به

 و اقلیدسي فواصل مربع از فاصله محاسبۀ برای شد.

 پذیرفت. صورت وارد روش پایۀ بر یبند خوشه

 

 نتایج

 همۀ نظر از ها توده ،داد نشان واریانس ۀتجزی نتایج

 5 سطح در داریمعني تفاوت بررسي مورد صفات

 ،بررسي مورد ةتود هفده در (.3 )جدول داشتند درصد

 بودند متفاوت بسیار بوته در میوه شمار لحاظ از ها توده

 شمار بیشترین دادند. نشان را داریمعني تفاوت و

 عملکرد و "ارزوئیه" ةتود در میوه( 42) بوته در میوه

 وزن بود. "5 خوراسگان" ةتود در بوته( در گرم 3710)

 که یطور به داشتند چشمگیری تفاوت نیز هامیوه

 182) "5 خوراسگان" ةتود در میوه تک وزن بیشترین

 ةتود در میوه وزن کمترین و شد مشاهده گرم(

 هزاردانه وزن بود. گرم( 60) "هرمزگان" و "رودهن"

 های ترکیب بود. گرم( 49) "4 گانخوراس" ةتود در نیز

 هاآن از برخي در و داشت قرار متنوعي ۀدامن در فنلي

 میزان جغرافیایي، لحاظ از منطقه دو نزدیکي بر افزون

 نشان 4 جدول .شد مشاهده فنلي محتوای از متفاوتي

 بین در باالیي تنوع کارتنوئیدها و فنل محتوای که داد

 فنولي های ترکیب نمیزا بیشترین داشتند. هاتوده

 در خشک( وزن گرم در گالیک اسید گرم میلي 8810)

 تفاوت هاتوده یگرد به نسبت که بود "کرمان" تودة

 آن کمترین و داد نشان فنلي محتوای نظر از داریمعني

 وزن گرم در گالیک اسید گرم یليم 3636 و 3337)

 کمترین بود. "ارزوئیه" و "اراک" هایتوده در  خشک

 28/13 میزان با "ارزوئیه" تودة در کارتنوئید نمیزا

 میزان بیشترین و بود خشک وزن گرم میلي در میکروگرم

 در میکروگرم 6/89 میزان با "اهواز" تودة در کارتنوئیدها

 هاتوده دیگر با که شد داده نشان خشک وزن گرم میلي

  داشت. داریمعني تفاوت "اراک" و "مشهد" جز به

 از متفاوتي هایدامنه در چرب، اسیدهای محتوای

 در اسید لینولئیک میزان باالترین داشتند. قرار هم

 کمترین و داشت وجود %(44/72) "ارزوئیه" ةتود

 بیشترین بود. %(99/60) "خجیر" ةتود در میزان

 و %(56/19) "خجیر" ةتود در اسید الئیک میزان

 وجود %(5/11) 5 "خوراسگان" ةتود در کمترین

 بیشترین درصد3/7 داشتن با "خجیر" ةدتو داشت.

 استئاریک میزان کمترین درصد1/6 "اراک" و میزان

 %(42/11) یزد ةتود در اسید پالمتیک داشت. را اسید

 میزان کمترین %(47/9) "اهواز" ةتود در و بیشترین

 تفاوت صفات برخي لحاظ از هاتوده داشت. وجود

 طور به که ربذ صفات جمله از ندادند. نشان داریمعني

 داشتند. قرار دامنه یک در یانگینم

 
 شده ارزیابي ابوجهل هندوانه توده 17 در فیتوشیمیایي و مورفولوژیکي صفات واریانس تجزیه .3 جدول

Table 3. Variance analysis of morphological and phytochemical of 17 evaluated Colocynth accessions 

Phenolic 

compound 

Total 

Carotenoid 
Fruit 

length 
Fruit 

width 
Central 

Mesocarp 
diameter 

Seed 

Mesocarp 
Diameter 

Yield Fruit 

width 
Fruit 

Number df Source of 

variance 
6455541.15** 

1587.2** 
3.88** 

14.12** 
0.005** 

0.16** 
10033651** 

0.09** 
364.51** 

2 Block 
2336.13ns 587ns 1.08** 

3.83** 
389.08** 

0.02** 
369410.0ns 0.04** 

64.13** 
16 Accessions 

1018555 0.747 0.01 0.053 0.001 0.001 377388.26 0.005 3.869 32 Error 
  ns: Significant at 1%, 5% and non-significant ,* ,**                                                       دار.  معني وجود % و عدم اختالف5%، در سطح 1دار در سطح : معنيns، * و **

 
 ابوجهل ارزیابي شدهتوده هندوانه  17. تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکي و فیتوشیمیایي در 3جدول ادامه 

Continued table 3. Variance analysis of morphological and phytochemical of 17 evaluated Colocynth accessions 
Palmetic 

acid 
Linoleic 

acid 
Stearic 

acid 
Oleic 
acid 

Seed 
Length 

Seed 
width 

Seed 
Thickness 

Seed 
weight df Source of 

variance 
15.07ns 0.17ns 16.92ns 19.08ns 0.01* 

0.002ns 0.001
 

29.07ns 2 Block 
1.125** 

24.8** 
0.93** 

12.68** 
0.006** 

0.002** 
0.001** 

245.5** 
16 Accessions 

15739.79 1 1197.97 0.0001 0.054 0.02 0.012 2.55 32 Error 
  ns: Significant at 1%, 5% and non-significant ,* ,**                                                       دار.  معني جودو % و عدم اختالف5%، در سطح 1دار در سطح : معنيns**، * و 
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Table 4. Mean comparison of  morphological and phytochemical trait among 17 evaluated Colocynth accessions 
Car 

(µg/g) 

Ph 

(g/g) 
%Lin %Ole %Ste %Pal 

SL 

(mm) 

SWi 

(mm) 

ST 

(mm) 

SWe 

(gr) 
PD 

(mm) 
SMD 

(mm) 
CMD 

(mm) 
FWi 

(cm) 
FL 

(cm) 
FY 

(gr) 
FW 

(gr) FN Accession 
37.6m 

8810a 69/3d 12.9i 6.9gh 
10.2d 

0.7g 0.36f 0.25b 
26j 0.45ghi 1.4e 2.7b 

17i 7.8c 1933efgh 
65k 

22f Kerman 
62g 

5987d 
68e 13.8e 8.3e4 

10e 0.7g 
0.4de 0.3a 40e 1.6a 1.7b 

2b 
18g 

9.6b 
1633ghf 110d 

28d 
Khorasgan 2 

45.5k 3509o 69de 13.3g 
6.4j 10.8c 0.74e 0.45a 0.22c 49a 0.65d 

1.6c 2.7b 
19.5e 9b 

1000hi 100e 12k 
Khorasgan 4 

71.5f 4063k 71bc 11p 7.3d 10e 0.65i 0.4cd 0.2c 30i 0.63d 
2a 2.8b 

25a 12a 3710ab 
182a 35b 

Khorasgan 5 
27.8n 

4143i 71c 12.8j 6.2m 
9.7g 

0.77c 0.45a 0.22c 40e 0.65d 
1.8b 

2.9b 
17.6h 

9.5b 
2506cdef 141c 14j Khorasgan 7 

54i 7024b 
66f 14.7c 6.79f 11.4a 0.72f 0.44ab 

0.2c 22h 
0.86b 

1.5d 
2.7b 

20c 10.6b 
2206defg 

110d 
20g 

Yazd 

75.6e 5814e 71c 11.7l 6.3g 
10.12e 0.75d 

0.43ab 
0.22c 32h 

0.73c 1.6c 1.9b 
20c 10.3b 

2666cde 
150b 

20g 
Shahrekord 

56h 
4040l 66.5f 17.2b 

6i 9.9f 0.78b 
0.44ab 

0.2c 42c 0.76c 0.75f 1.6b 
21b 

9.3b 
2701cde 

75i 30c Shiraz 

83c 3337p 
72ab 11.6n 

6n 
10.3d 

0.8a 0.45abc 0.22c 25k 
0.53ef 1.8b 

2.9b 
20c 10.3b 

3500abc 140c 30c Arak 

26o 
4247g 

61g 19.6m 
8.3a 11.1b 

0.72f 0.44
 

0.21c 41d 
0.65e 1.5d 

1.8b 
18f 9b 

1413hig 
90gf 15i Khojir 

76d 
6460c 68.6e 13.7m 

6.7i 10.7 0.77c 0.42bcd 
0.19b 

30i 0.4i 1.6c 2b 
16m 

9b 
1423hij 70j 25e Mashhad 

45.7j 4040h 72ab 11.8m 
6.3k 

9.7fg 
0.75d 

0.42cd 
0.22c 43b 

0.43gh 
1.5d 

1.6b 
16.5i 8.3b 

1416hij 92f 17h 
Hormozgan 

89.4a 4106g 
71.4bc 12.2k 

6.8h 
9.4h 

0.72f 0.42bcd 
0.2c 33h 

0.4i 1.3e 1.5b 
16.8k 

8.3b 
1101hi 63kl 17h 

Ahvaz 

39.4l 4406f 69dc 13.2h 
7.6b 

10.3d 
0.68h 

0.4d 
0.22c 42c 0.43hi 1.3e 1.9b 

15n 
7.6c 606i 61f 10i Roodehen 

14p 4224h 
71.4bc 12.2k 

6.8h 10.3d 
0.65i o.38d 

0.2c 25k 
0.5fg 

1.4e 1.8b 
15n 

7.5c 450i 32m 
12k 

Esfehan 

13q 
3636n 

72.4a 11.5o 
6.5j 9.5h 

0.72f 0.4d 
0.2c 35g 

0.5fg 1.5d 
1.9b 

17j 8.5b 
3050cd 

84h 
42a Orzoye 

87b 
3700n 

71c 14.4b 
7.3c 9.9f 0.7g 

0.4d 
0.21c 40e 0.45gfi 1.5d 

7.5a 17j 8.9b 
430a 88g 

35b 
Jiroft 

FN: fruit Number per plant, FWe: Fruit weight, FY: Yield of vine, FL: Fruit length, FWi: Fruit width, CMD: Central Mesocarp Diameter, SMD: Seed 

Mesocarp Diameter, PD: pericarp Diameter, SWe: Seed weight, SL: Seed Length, SWi: Seed width, ST: Seed Thickness, Pal: Palmetic acid, Ste: 

Stearic acid, Ole: Oleic acid, Lin: Linoleic acid, Car: Total Carotenoid, Ph: Phenolic compound. 

 
 شده ارزیابي ابوجهل هندوانه توده 17 در فیتوشیمیایي و مورفولوژیکي صفات میان همبستگي .5 جدول

Table 5. Correlation among morphological and physiological trait of Colocynth accessions 
Car Ph SL SWi ST SWe PD SMD CMD FWi FL Y FWe FN Lin Ole Ste Pal  

                 1 Pal 
                1 0.37 Ste 
               1 0.48* 

0.47 Ole 
              1 -0.93** 

-0.59* 
-0.66** 

Lin 
             1 0.25 -0.13 -0.15 -0.35 FN 
            1 0.302 0.17 -0.25 -0.101 -0.031 FWe 
           1 0.56* 

0.85** 
0.33 -0.16 -0.19 -0.33 Y 

          1 0.15* 
0.88** 

0.77 -0.07 -0.025 0.006 0.22 FL 
         1 0.9** 

0.49* 
0.7* 

0.38 -0.1 0.026 -0.03 0.15 Fwi 
        1 0.53* 

0.69** 
0.27 0.69** 

0.05 0.13 0.25 -0.24 0.32 CMD 

       1 0.74** 
0.32 0.58* 

0.24 0.07** 
0.34 0.3 -0.47 0.066 0.14 SMD 

      1 0.22 0.22 0.34 0.42 0.02 0.33 0.15 -0.2 0.145 -0.12 0.079 PD 
     1 0.11 -0.25 -0.21 -0.2 -0.29 -0.24 -0.17 -0.24 -0.12 0.28 -0.01 0.20 SWe 
    1 0.01 0.78** 

0.1 0.002 0.04 0.05 0.07 0.12 0.53 -0.035 0.05 0.003 0.096 ST 
   1 -0.13 0.11 0.11 0.15 0.48* 

0.45 0.55** 
0.18 0.53 -0.45* 

-0.23 0.22 -0.28 0.21 SWi 
  1 0.74** 

-0.003 0.03 -0.06 -0.13 0.16 0.06 0.14
 

0.17 0.19 0.05 -0.058 0.15 -0.61** 
0.017 SL 

 1 0.1 0.33 0.37 -0.53* 
0.21 -0.005 0.11 -0.05 -0.05 -0.19 -0.13 0.33 -0.2 0.05 0.18

 
0.33 Ph 

1 0.01 0.25 0.31 -0.02 -0.29 0.07 0.16 0.03 0.33 0.42 0.27 0.33 0.3 0.19 -0.14 -0.04 -0.102 Car 

  ns: Significant at 1%, 5% and non-significant ,* ,**                                                       دار.  معني وجود % و عدم اختالف5%، در سطح 1دار در سطح : معنيns**، * و 

 

 صفات همبستگی بررسی

 5 جدول در شده گیریاندازه صفات همبستگي ضریب

 نشان صفات سادة همبستگي نتایج است. شده آورده

 نشان راستا هم همبستگي بذر عرض و میوه طول داد،

 مثبت همبستگي میوه شمار و عملکرد (.r=9/0) دادند

 میوه وزن و میوه عرض (.r=88/0) دارند باالیي

 میوه وزن (.r=7/0) دادند نشان را راستا هم همبستگي

 (r=69/0) بذر حاوی میانبر قطر مرکزی میانبر قطر و

 و بذر حاوی میانبر (.r=69/0) داشت مثبت همبستگي

 دادند نشان راستا هم همبستگي مرکزی میانبر

(74/0=r.) مثبت همبستگي میوه دیوارة و بذر ضخامت 

 پالمتیک چرب اسید محتوای (.r=74/0) دارند

 داشت لینولئیک چرب اسید با منفي همبستگي

(66/0-=r،) همبستگي بذر طول با اسید استئاریک 

 میزان بود، بیشتر بذر طول هرچه و داد نشان منفي

 همبستگي صفات برخي شد. کمتر اسید ستئاریکا

 طول با فنل میزان جمله از دادند نشان کمتری

(49/=r) عرض و (38/0=r) مثبت همبستگي که میوه 

 .ندداد نشان

 

  هاعامل به تجزیه

 ةویژ مقادیر با مستقل و اصلي عامل نه ،نتایج پایۀ بر

 کل واریانس درصد 455/89 درمجموع یک از تر بزرگ

 میوه صفات اول عامل در (.6 )جدول ندکرد توجیه را

 قطر و مرکزی میانبر قطر عرض، طول، وزن، شامل

 05/14 درمجموع و گرفتند قرار بذر حاوی میانبر
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 طول، صفات کردند. توجیه را کل واریانس از درصد

 و گرفتند قرار دوم عامل در بذر ضخامت و عرض

 ند.کرد توجیه را کل واریانس از درصد 6/12 درمجموع

 درمجموع که بود بذر وزن صفت شامل سوم عامل

 فنل میزان کرد. توجیه را کل واریانس از درصد 77/11

 داد تشکیل را کل واریانس درصد 67/10 که میوه کل

 اسید، اولئیک پنجم عامل گرفت. قرار چهارم عامل در

 درصد 13/10 که شد شامل را پالمتیک و استئاریک

 در میوه شمار ششم عامل .برگرفت در را کل واریانس

 کرد. توجیه را کل واریانس درصد 9 که عملکرد و بوته

 واریانس از درصد 1/7 با وهمی پوست قطر هفتم عامل

 در 39/7 با بذر ضخامت و طول هشتم عامل کل،

 با اسید استئاریک میزان نهم عامل و کل واریانس

  (.6 )جدول دادند تشکیل را کل واریانس درصد 746/5
 

 های هتود  یایيفیتوشیم و شناختي ریخت صفات عاملي ضرایب و واریانس تجمعي درصد واریانس، درصد ویژه، مقادیر .6 جدول

 آمده دست هب اصلي عامل 9 برای ابوجهل هندوانه

Table 6. Eigen value, variance% and cumulative variance and factor coefficient of morphological and phytochemical 

traits of colocynth accessions for 9 achieved factors 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Palmetic acid 0.39 0.22 0.09 0.05 0.7 -0.4 -0.07 -0.06 -0.06 
Stearic acid -0.04 -0.01 -0.14 0.002 0.5 -0.35 0.24 -0.05 0.71 

Oleic acid -0.22 0.02 0.1 -0.01 0.9 -0.12 0.07 0.06 0.06 

Linoleic acid 0.09 0.12 -0.79 -0.04 -0.9 0.007 -0.08 0.009 -0.16 
Fruit No 0.09 -0.05 -0.45 0. 37 -0.17 0.65 0.05 -0.12 -0.03 

Fruit weight 0.79 0.007 -0.17 -0.02 -0.16 0.36 0.28 -0.1 0.1 

Fruit yield 0.36 -0.11 -0.5 0.29 -0.2 0.6 0.2 -0.07 -0.08 
Fruit length 0.8 -0.06 -0.26 0.01 0.13 0.3 0.26 0.02 -0.02 

Fruit wide 0.64 -0.08 -0.2 0.06 0.15 0.41 0.36 0.74 -0.1 

Central mesocarp diameter 0.9 0.2 0.07 -0.01 -0.06 0.002 -0.14 -0.08 -0.07 
Seed mesocarp diameter 0.7 0.36 -0.1 0.02 -0.3 -0.1 0.03 -0.02 0.32 

Pericarp diameter 0.2 -0.03 0.06 0.13 0.12 0.18 0.64 0.15 0.08 

Seed weight -0.22 0.24 0.5 -0.5 0.06 0.2 0.25 -0.12 0.04 
Seed thickness 0.08 0.97 -0.07 -0.08 -0.006 -0.06 0.03 -0.03 0.06 

Seed wide 0.1 0.97 -0.09 -0.12 0.008 -0.06 0.004 -0.12 0.04 

Seed length 0.09 0.97 -0.09 -0.11 0.001 -0.06 0.001 0.06 0.04 
Total phenol -0.09 -0.05 -0.08 0.7 0.15 -0.44 0.27 -0.19 -0.14 

Carotenoid 0.2 0.02 -0.08 -0.04 -0.12 0.18 0.19 -0.12 -0.14 

Eigen value 4.22 3.78 3.53 3.20 3.05 2.69 2.45 2.19 1.72 
Variance % 14.05 12.59 11.17 10.67 10.17 8.96 8.16 7.32 5.74 
Cumulative variance % 14.05 26.64 38.42 49.09 59.22 68.22 76.33 83.71 89.45 

 

 بندي خوشه

 های داده تحلیل تجزیه از آمده دست به بندیخوشه پایۀ بر

 ۀرابط فیتوشیمیایي، و )مورفولوژیکي( شناختي ریخت

 شده داده نشان 1 شکل در هاتوده بین خویشاوندی

 گروه دو  به ها آن همۀ واحد 25 ۀفاصل در و است

 ،"جیرفت" ،"ارزوئیه" شامل که شدند، تقسیم اساسي

 ،"شیراز" ،"7 خوراسگان" ،"اراک" ،"5 خوراسگان"

 ،"هرمزگان" ،"شهرکرد" ،"اصفهان" ،"رودهن"

 هاتوده این همۀ که بودند "4 خوراسگان" و "اهواز"

 چرب اسیدهای محتوای همچنین درشت، هایمیوه

 هایتوده شامل دوم گروه ند.اشتد یکسان

 "کرمان" و "شیراز" ،"یزد" ،"مشهد" ،"2خوراسگان"

 زیاد شمار با ریز هامیوه اصلي گروه این در بودند.

 کارتنوئیدی و فنلي محتوای همچنین داشت، وجود

 دندروگرام بین کوفنتیک ضریب ند.داشت نیز بیشتری

 ةدهند نشان که آمد دست به 86/0 هتشاب ماتریس و

  .است بوده تشابه ماتریس به دندروگرام مناسب برازش

 در تشخیص تابع از آمده دست به نتایج پایۀ بر

 تقسیم مستقل گروه زیر 4 به هاتوده ،واحد 5 ۀفاصل

 ،"ارزوئیه" هایتوده شامل اول گروه زیر که شدند.

 "7 خوراسگان" ،"اراک" ،"5 خوراسگان" ،"جیرفت"

 در را هاتوده این که مشترکي صفات بود. "شیراز" و

 چرب اسید محتوای شامل، دهدا قرار گروه یک

 فنل محتوای و بذر ابعاد بوته، در میوه شمار لینولئیک،

 ،"رودهن" هایتوده شامل دوم گروه زیر .است

 و "اهواز" ،"هرمزگان" ،"شهرکرد" ،"اصفهان"

 اسید صفات در هاتوده این بودند. "4 خوراسگان"

 و عرض )طول، بذر ابعاد پالمتیک، لینولئیک، چرب
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 و میوه ةدیوار قطر بذر، حاوی میانبر قطر ضخامت(،

 گروه زیر بودند. مشترک هم با کارتنوئیدی محتوای

 ،"یزد" ،"مشهد" ،"2 خوراسگان" هایتوده را سوم

 مقدار لحاظ از گروه زیر این دادند. تشکیل "شیراز"

 میوه ابعاد بوته، عملکرد میوه، شمار الئیک، چرب اسید

 زیر بودند. سطح یک رد متوسط کارتنوئید محتوای و

 یلدل به که داد تشکیل "کرمان" ةتود را چهارم گروه

 گروه یک در باال فنل محتوای همچون متفاوتي صفات

 گرفت. قرار ایجداگانه

 هایتوده که شد داده نشان ایخوشه ۀتجزی در

 از مختلف ۀمنطق چهار از که ابوجهل ۀهندوان

 و متفاوت ایهگروه در بودند، شده یگردآور خوراسگان

 های عامل دهدمي نشان که گرفتند قرار هم از دور

 این خویشاوندی یا جدایي عامل تردیدبي جغرافیایي

-بزرگ هایمیوه "5 خوراسگان" ةتود .یستن هاتوده

 و داشت منطقه این از دیگر ةتود سه به نسبت تری

 و "شهرکرد" هایتوده کنار در بندی دسته در توده این

  گرفت. قرار "یزد"
 

  
 وارد(. روش )به فیتوشیمیایي و شناختي ریخت هاینشانگر اساس بر ابوجهل هندوانه های توده دندروگرام. 1 شکل

Figure 1. Dendrogram of Colocynth accession based on morphological and phytochemical makers (Ward Method) 

 

 بحث

  به یا و تنهایي به شناختي ریخت نشانگرهای از تاکنون

 های گونه از بسیاری ارزیابي در نشانگرها دیگر همراه

 .(Keskitalo et al., 2001) است شده استفاده دارویي

 هندوانه مختلف های رقم شناسایي در عامل ترینعمده

 روی هاآن ارتباط و ژنتیکي خلوص ۀدرج تعیین و

 .(Munisse et al., 2011) دارد تکیه میوه های ویژگي

 پژوهش، این در بررسي مورد هایتوده بین در

 اسیدهای درصد بوته، در میوه شمار میوه، وزن صفات

 میانبر قطر قطر(، و عرض )طول، بذر صفات چرب،

 بسیار نقش کارتنوئیدی و فنلي محتوای بذر، حاوی

 با هاتوده بندی دسته در صفات دیگر  به نسبت مهمي
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 ژنتیکي تنوع روی شده جامان تحقیق در داشتند. هم

 شد داده نشان آفریقا ةشد اصالح و بومي هایهندوانه

 مناسبي معیار شناختي ریخت صفات های بررسي که

 را ها آن و بود هندوانه های ژنوتیپ بین تشخیص برای

 و گیری روغن خوری، تازه برای کلي ۀدست سه در

 مورد ژنتیکي منابع بین در و کرد بندی دسته پختني

 هایي فراسنجه میان در داری معني های تفاوت زمایشآ

 پوست، ضخامت میوه، شمار میوه، وزن عملکرد، مانند

-Maggs) شد مشاهده بذر وزن ،حل قابل جامد مواد

Kolling, 2003.) بین دار معني و مثبت همبستگي وجود 

 ضخامت و میوه عرض و میوه وزن به گوشت وزن نسبت

 داد نشان میوه وزن به تپوس وزن نسبت  نیز و پوست

 الگوی تشخیص برای مطمئني روش ها آن بررسي که

 است. هندوانه ژنتیکي مواد بین در تنوع

 شد، داده نشان تحقیق این ای خوشه تجزیۀ در

 جداسازی های عامل از یکي ها توده میوة وزن ویژگي

 تودة در میوه وزن بیشترین .بود  یکدیگر از ها آن

 و درصد69 اسید لینولئیک توایمح با "5 خوراسگان"

 لینولئیک محتوای با "ارزوئیه" و درصد3/13 اسید الئیک

 با که بود درصد56/11 اسید الئیک و درصد4/72 اسید

 دارد مهمي نقش عملکرد و تولید میزان در اینکه به توجه

 گیاه پرورش و کشت در هاتوده این و است مهمي ویژگي

 تودة دارند. یادیز اهمیت دارویي کاربردهای برای

 واحد در بوته( در گرم 6080) باالیي عملکرد "جیرفت"

 خوراسگان" ،"ارزوئیه" ،"کرمان" هایتوده و داشت بوته

 بعدی مقام در بوته( واحد در گرم 5500 تا 6000) "6

  گرفتند. قرار

 توده 25 بذر و میوه شناختي ریخت صفات ارزیابي

 و بررسي بيعر متحده امارات در ابوجهل هندوانۀ

 مناطق یها توده بین باالیي تنوع که شد مشاهده

 داشت وجود بررسي مورد صفات با ارتباط در مختلف

(Shahid & Rao, 2014.) بررسي منظور به پژوهشي در 

 در موجود بومي ۀهندوان توده 120 ژنتیکي تنوع

 داد نشان نتایج ایران، ملي گیاهي ژن بانک کلکسیون

 یها توده بندی دسته در مهمي عامل میوه صفات که

 ,Kiani&Jahanbin) بود مختلف های هندوانه مختلف

 دیگر بومي های توده ژنتیکي تنوع ارزیابي در (.2006

 توارثي ذخائر که کردند بیان کدوییان ةخانواد اعضای

 Soltani et) دارد وجود ایران در خانواده این از غني

al., 2010). در شناختي تریخ صفات بررسي و ارزیابي 

 های ترکیب ابوجهل ۀهندوان بررسي مورد هایمیوه بین

 نشان را ای گسترده ۀدامن کارتنوئید و فنل چرب، اسید

 چرب اسیدهای محتوای لحاظ از توده بهترین ،دادند

 و "کرمان" ةتود فنلي های ترکیب نظر از ارزوئیه، ةتود

 "اهواز" هایتوده کارتنوئیدی های ترکیب در و "یزد"

 دیگر بین در ابوجهل ۀهندوان ةمیو بودند. "اراک" و

 محتوای باالترین خوراکي ۀهندوان جمله از هاهندوانه

 کیفي لحاظ به مناسبي صفت تواند يم که دارد را فنلي

 تحقیق این در .(Ebadi et al., 2013) گیرد قرار مدنظر

 فیتوشیمیایي های ترکیب میزان باالی تنوع ةمشاهد با

 های توده در شده مشاهده شناختي یختر صفات و

 مراکز از یکي تواندمي ایران که امر این ،شده یگردآور

 که کند،مي تقویت را باشد ابوجهل ۀهندوان تنوع

 در گیاه این رویش مدت دراز پیشینۀ  به مربوط تواند مي

 به ها توده بین ژني جریان و ایران متفاوت هایاقلیم

 ةدور که هایي یوهم باشد. گیاه بودن دگرگشن یلدل

 گذرانده نارنجي به متمایل زرد ۀمرحل تا را خود رشدی

 چرب اسید محتوای و داشته تریتیره بذرهای بودند

  داشتند. هاتوده دیگر به نسبت بیشتری

 حاوی ابوجهل ۀهندوان بذر که است شده گزارش

 غیراشباع چرب اسید درصد72 و پروتئین درصد28

 است اسید لینولئیک از غني نبعم عنوان به و است

(Abbah et al., 2014). 4 ، 5 ،2 خوراسگان هایتوده 

 بیشترین چرب اسیدهای های ترکیب لحاظ از ارزوئیه و

 4/72 و 69 ،71 ،68 ترتیب )به داشتند را میزان

 غیراشباع چرب اسیدهای محتوای بیشترین و درصد(

 و اییهتغذ ارزش که بود "ارزوئیه" ةتود در لینولئیک

 ,.Murkovic et al) کندمي بیان را توده این دارویي

 باالیي رشد رویشي نظر از که هایيتوده .(1999

 های شاخه شمار برگ، سطح بوته، )طول داشتند

 نشان هم بیشتری فنلي های ترکیب میزان جانبي(

 بزرگ تا متوسط ةمیو ةانداز که هایيتوده و دادند

 دادند. نشان را االیيب کارتنوئید میزان داشتند

 8/2) "ارزوئیه" و "جیرفت" ،"5 خوراسگان"

 را میوه در مرکزی میانبر قطر بیشترین متر( سانتي

 یک میوه در مرکزی میانبر قطر بودن زیاد داشتند.
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 شمار هب دارویي برداری بهره نظر از مطلوب صفت

 دهدمي افزایش را هاتوده این دارویي ارزش و آید مي

 ینۀدرزم دهد.مي تشکیل را گوشت ةمدع بخش چون

 مناسب عملکرد به توجه با محصول، این کردن زراعي

 کار، و کشت کرج اقلیمي شرایط در زیاد ةمیو شمار و

 این از دارویي های ترکیب استخراج و ارزیابي بررسي،

 سازد.مي پذیر امکان را گیاه

 

 كلی گيرينتيجه

 ۀزمین تحقیق این از آمده دست به نتایج به توجه با

 برخي افزایش برای اصالحي های برنامه انجام و انتخاب

 

 نکرد زراعي با و است یرپذ امکان کمي و کیفي صفات

 موجود های توده حفظ و احیا ارزش با دارویي گیاه این

 شدة یابيارز هایتوده در د.شو مي آسانگری کشور در

 تنوع سطح باالترین پژوهش این در ابوجهل ۀهندوان

 به توجه با شد. مشاهده میوه به مربوط صفات رد

 دامنۀ و مختلف های دسته در ها توده قرارگیری

 محتوای و کارتنوییدی فنلي، های ترکیب متفاوت

 های توده بین مناسبي ژنتیکي تنوع چرب، اسیدهای

 توان مي آن واسطۀ به که داشت وجود بررسي مورد

 در باالیي تنوع دارای را ایران ابوجهل هندوانۀ های توده

 آورد. شمار به شده ارزیابي صفات
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