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چکیده

Cucumis melo(ها ونلم L.(.ارقام ملون از لحاظ داراي ارقام متنوع بوده و هرساله ارقام جدیدي تولید و معرفی می شوند
صفات کمی وکیفی داراي اختالفات زیادي می باشند. با توجه به اینکه میزان عملکرد و صفاتی از قبیل وزن میوه، طول میوه و 
ضخامت گوشت میوه و ... در انتخاب یک رقم براي کاشت در یک منطقه بسیار حائز اهمیت می باشد، در همین راستا و جهت 

رقم ملون جمع آوري شده بومی و تجاري و تعیین ارقام با باالترین میزان عملکرد جهت 12اجزاي عملکرد ارزیابی عملکرد و
شده و صفات شتکو در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفیکشت در شرایط کشور، ارقام مورد نظر در شرایط مزرعه اي

عملکرد طول بذر، گوشت، ضخامت الیه چوب پنبه میوه، شامل: وزن، طول، قطر، نسبت طول به قطر، ضخامتمرتبط با عملکرد 
ندازه گیري گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که ارقام مورد تک بوته و عملکرد در هکتار ا

ی (آلین و آرکانگا) و ارقام ارقام آمریکایبررسی در تمامی صفات اندازه گیري شده اختالف معنی داري داشتند. بر همین اساس، 
از جمله میانگین وزن نیزبوده و صفات اجزاي عملکرد این ارقامکرجایتالیایی (ویزیو و آنا) داراي عملکرد مطلوبی در شرایط 

می توانند براي کشت در کشوراین ارقام رسد که و به نظر میندگوشت میوه نتایج خوبی را نشان دادضخامت میوه، طول، قطر و 
ارقام آلین  و آرکانگا بیشترین ضخامت پوست میوه را دارا بودند که در جلوگیري از ورود آفات همچنین مورد استفاده قرار گیرند. 

ها به درون میوه، این صفت نقش مهمی را بر عهده دارد.و بیماري 

صفات کمی، صفات فنوتیپیخربزه، صفات مورفولوژي،کلمات کلیدي:

مقدمه

Cucumis meloنام علمی (ملون ها با L. 12) داراي پایه کروموزومیn= بومی فالت ایران بوده که تنوع مورفولوژیکی گسترده
تولید جهانی ملون ها در ).Stepansky et al., 1999سال گذشته شده است (150ملون ها سبب ارائه رتبه بندي هاي فراوانی در طی 

) که این FAO, 2012(ن تولیدکنندگان عمده بوده اندمیلیون تن بوده است که به ترتیب چین، ترکیه و ایرا32حدود 2012سال 
مد، منوط آبهنژادي بوده و گزینش کارنشان دهنده اهمیت این محصوالت می باشد. تنوع و گزینش دو رکن اساسی در برنامه هاي

براي بهره مندي از تنوع موجود و ایجاد تغییرات جدید، ارزیابی ژرم پالسم به وجود تنوع باال براي صفت مورد بررسی می باشد و
ها ضروري است. روش هاي سنتی بهنژادي گیاهان براساس گزینش ژنوتیپ هاي مطلوب از بین تنوع ژنتیکی موجود با ارزیابی 

ثري براي تعیین ارتباط ژنتیکی بین وسیله مؤاس، نشانگرهاي مورفولوژي ). بر این اسStaub et al., 1996فنوتیپی گیاهان می باشد (
,.Staub et al(می باشندتوده ها و رقم هاي مورد استفاده در برنامه هاي بهنژادي هستند و این نشانگرها شامل صفات فنوتیپی 
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دارند به دست ). افزایش عملکرد ممکن است با گزیتش انواعی که امکان بالقوه اي براي رسیدن همزمان (عملکرد متمرکز) 1996
با توجه به اینکه میزان عملکرد و صفاتی از قبیل وزن میوه، طول میوه و ضخامت گوشت میوه و ). McCreight et al., 1993آید (

عملکرد و اجزاي همین راستا وجهت ارزیابی در ... در انتخاب یک رقم براي کاشت در یک منطقه بسیار حائز اهمیت می باشد، 
ام ارقن جمع آوري شده بومی و تجاري و تعیین ارقام با باالترین میزان عملکرد جهت کشت در شرایط کشور، ملورقم 12عملکرد

.گرفتنداندازه گیري گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار صفات مرتبط با عملکردشده و شتمورد نظر در شرایط مزرعه اي ک

هامواد و روش

مزرعه اي در شهرستان کرج و در قالب طرح در1392تابستان جمع آوري شده و درملون ارقامبذوربراي انجام این مطالعه،
رقم بومی و تجاري خارجی استفاده شد که در جدول 12در این آزمایش از .کامل تصادفی و در سه تکرار کشت شدندهايبلوك

سانتی متر و در سه تکرار که هر 250×60بذور در فواصل مناسبخطوط کشت مالچ کشی شده بوده ونشان داده شده است.1
و در هر خط هفت بوته قرار گرفتند و آبیاري منظم و کوددهی و تغذیه کافی براي متري بودند کشت شده3شامل دو خط تکرار 

ي ، هرس مورد نیاز بوته هاي خربزه شامل هرس شاخه اصلی بعد از گره دوم، تراش دهی و گل گیردر ادامهآن ها اعمال شد. 
میوه صورت گرفت. DUSو آزمون هاي IPGRIصورت پذیرفت و بررسی مورفولوژیکی بوته ها براساس دیسکریپتور ملون طبق 

میوه ملون در هر کرت که شامل: وزن میوه، طول 10ها در هنگام رسیدگی کامل از بوته ها برداشت شدند و صفات کمی مربوط به 
بودند میوه، قطر میوه، نسبت طول به قطر میوه، ضخامت گوشت میوه، ضخامت پوست (الیه چوب پنبه اي) میوه و طول بذر میوه 

ی عملکرد ارقام مورد مطالعه، میوه هاي رسیده کرت هاي مختلف در هر سه تکرار برداشت شده و براي بررساندازه گیري شدند.
توزین شدند و پس از ثبت عملکرد هر کرت و عملکرد هر بوته، با استفاده از محاسبات ریاضی، عملکرد هر رقم به ازاي هر هکتار 

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن موردSASداده ها سپس با استفاده از نرم افزار به دست آمد. 
گروهبندي شدند.

نام و مبداء ارقام مورد مطالعه-1جدول

ءمبدا واریته ردیف
آمریکا Alien 1
آمریکا Arkanga 2
فرانسه Charentais1 3
فرانسه Cavaillon 4
فرانسه Charentais 2 5
فرانسه Cristel 6
ایتالیا Visio 935 7
ایتالیا ANA 334 8
بومی خربزه هراتی 9
بومی خربزه تاشکندي 10
بومی خربزه خاتونی سلکسیون شده 11
بومی آناناس 12
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نتایج و بحث

رقم ملون مورد مطالعه12نتایج مقایسه میانگین صفات عملکرد و اجزاي عملکرد در -2جدول 

رقم
میوهقطر طول میوهوزن

میوه طول
میوهربه قط

ضخامت 
گوشت

ضخامت 
پوست

طول بذر
عملکرد تک 

بوته
عملکرد در 

هکتار
)تن/هکتار()کیلوگرم()سانتیمتر()سانتیمتر()سانتیمتر()سانتیمتر()سانتیمتر((کیلوگرم)

ab66/2c01/22a98/15b38/1ab46/4ab91/0bc03/1de62/4de83/59آنا
ab25/2d23/16a76/15b03/1a95/4a11/1bc04/1a79/6a88آلین

bc65/1d8/16ab37/13b25/1c21/3ab92/0ab11/1bc88/4bc20/63آناناسی
c95/1e85/12b52/12b03/1bc87/3ab87/0bc97/0bc33/5bc21/78آرکانگا
c76/0e78/10b61/11b93/0bc6/3cd58/0bc89/0de65/2de35/34کاوایلن
179/0شارنته  c67/10 e38/11 b94/0 b49/3 c41/0 d81/0 ce15/2e85/27
298/0شارنته  c42/11 e46/12 b92/0 b63/3 bc47/0 d84/0 cde53/2de83/32

79/0کریستل c76/10 e62/11 b92/0 b7/3 bc55/0 cd82/0 ce95/1e28/25
59/2هراتی ab86/27 b6/12 b5/9 a6/3 bc84/0 ab3/1 aab85/3ab93/49

77/2خاتونی a8/33 a04/14 ab41/2 b64/3 bc84/0 ab12/1 abbcde71/5bcde04/74
85/2تاشکندي a29 b18/14 ab06/2 b87/3 bc37/0 d85/0 ce02/3e12/39

64/2ویزیو ab95/14 d27/12 b34/1 b91/3 bc78/0 bc86/0 ccde95/5cde17/77
) نمی باشندP<0.05اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی دار (

نتایج تجزیه واریانس براي صفات کمی نشان داد که ارقام مورد بررسی از نظر کلیه صفات مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت معنی 
داري دارند و به همین دلیل کلیه صفات در مراحل بعدي تجزیه و تحلیل آماري مورد استفاده قرار گرفتند. صفاتی که داراي 

ه وسیع تري از کمیت صفت را دارا می باشند که دامنه انتخاب بیشتري براي آن صفت ضریب تغییرات باالیی هستند، محدود
مطالعه میانگین هاي صفات کمی با استفاده از آزمون دانکن، بین ژنوتیپ ها تنوع باالیی را براي همه صفات محسوب می شود.

(با تعداد میوه مربوط به ارقام خاتونی و تاشکندي بودهاین نتایج نشان داد که بیشترین وزن میوه )2(جدول ارزیابی شده نشان داد
این نتایج با یافته هاي فیضیان و کمترین وزن را داشتند.کمتر در بوته) در حالی که ارقام شارنته (با تعداد میوه بیشتر در بوته) 

بیشتر توده هاي خربزه کاهش می یابد.) مطابقت دارد که با گزینش براي افزایش تعداد میوه در بوته، وزن میوه ها1388همکاران (
ها به تعداد میوه کمتر وابسته است. اما این حالت در رقم ها ایرانی پتانسیل تولید میوه هاي بزرگ را دارند و اجزاي عملکرد در آن

و Zalapaمطالعه خربزه آمریکایی به گونه دیگري است و عملکرد به تعداد میوه در بوته وابستگی زیادي دارد که این حالت در 
) روي رقم هاي خربزه آمریکایی دیده می شود. در ایران خربزه هاي بزرگ بازارپسندي بیشتري دارند و گزینش 2006همکاران (

نشان داد در حالی که قطر دو صفت طول میوه نیز نتایج مشابهی با صفت وزن میوه را تر بوده است. متمادي براي میوه هاي بزرگ
مریکایی آلین و آرکانگا از بقیه ارقام بیشتر بود. گرچه اختالف صفت نسبت طول به قطر میوه در ارقام مختلف ملون ها رقم آ

چندان چشمگیر نبود. ضخامت گوشت میوه در رقم آلین از بقیه ارقام بیشتر بود و دو رقم آناناسی و شارنته کمترین ضخامت 
) راهکار مناسب براي افزایش عملکرد در گروه خربزه را استفاده از شاخص هایی 1388فیضیان و همکاران (گوشت را داشتند. 
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و آلین چون ضخامت گوشت، عرض میوه و میانگین وزن آن عنوان کرده اند که یافته هاي ما نیز آن را تائید می کند. ارقام
ها به درون میوه، این صفت ود آفات و بیماري ند که در جلوگیري از ورهم چنین بیشترین ضخامت پوست میوه را دارا بودآرکانگا 

در حالی که ارقام شارنته و تاشکندي کمترین ضخامت پوست را داشتند. طول بذر رقم هراتی از سایر نقش مهمی را بر عهده دارد.
نگین هاي صفات مطالعه میاملون ها بلندتر بود در صورتی که ارقام شارنته، کریستل و ویزیو داراي بذرهاي کوچکتري بودند.

). برهمین اساس بیشترین عملکرد تک بوته 2ارزیابی شده بین ارقام نشان داد (جدول صفات مرتبط با عملکرد، تنوع باالیی را براي 
کیلوگرم 95/1تن در هکتار) مربوط به رقم آلین بود در حالیکه ارقام کریستل (88کیلوگرم) و بیشترین عملکرد در هکتار (79/6(

ر) کمترین عملکرد را تن در هکتا5/27کیلوگرم به ازاي هر بوته) و (15/2(3تن در هکتار) و شارنته 28/21هر بوته) و (به ازاي
نشان دادند. با توجه به نتایج به دست آمده، ارقام آمریکایی (آلین و آرکانگا) و ارقام ایتالیایی (ویزیو و آنا) داراي عملکرد مطلوبی

گوشت میوه که صفات ضخامت و صفات اجزاي عملکرد این ارقام از جمله میانگین وزن میوه، طول، قطر و در شرایط کشور بوده
رسد که می توانند براي کشت کمی مهمی در ارزیابی ملون ها می باشند نتایج خوبی را در بررسی مورد نظر نشان داد و به نظر می

در کشور مورد استفاده قرار گیرند.
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Comparison of yield and yield component of some endemic and foreign melon varieties
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Abstract

Melons (Cucumis melo L.) have various varieties and new varieties introduce each year. Melon
varieties have many differences in quantitative and qualitative characteristics. As yield and traits such
as fruit weight, fruit length, flesh width of fruit and … are very important for variety selection to plant
in an area, for yield and yield component investigation of 12 endemic and foreign melon varieties and
determination the high yield varieties, varieties were grown in field conditions in a randomized
complete block design and traits such as: fruit weight, length, diameter, flesh width, skin width, seed
length, single plant yield and total yield were measured and analyzed. The results indicate that
varieties had significant differences in all studied characteristics. Accordingly, American varieties
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(Alien and Arkanga) and Italian varieties (Visio and Anna) had desired performance in Karaj
condition and yield component traits such as: average fruit weight, length, diameter and flesh width of
fruits showed good results and seems that these varieties can be used in our country. Also, Alien and
Arkanga varieties have the most skin width that this trait is important to inhibit of pests and diseases.
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