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چکیده

حاوي هاي دانهکدوییان گیاهانی هستند که از نظر رشد رویشی حالت رونده دارند. کدو تخم پوست کاغذي به دلیل دارا بودن 
توان به بذر این کدو را میچنین هم،استباالییاقتصاديغذایی وروغن که خاصیت دارویی دارد، داراي ارزشدرصد باالیی از 

گیرد. لذا در این تحقیق به عنوان آجیل و خشکبار مصرف کرد و گوشت میوه آن براي مصارف دام و طیور مورد استفاده قرار می
، روغن و پروتئین برخی هیبریدهاي کدو تخم پوست کاغذي و نیز ارزیابی قدرت رشد هیبریدهاي مورد بررسی عملکرد میوه، بذر

ها است. بدین منظورترین روش اصالح محصوالت باغی به منظور بهبود عملکرد و کیفیت آنشود. تالقی اصلینظر پرداخته می
به همراه والدینشان در قالب طرح و مسمایی و کدو خورشتیهیبرید حاصل از تالقی بین کدو تخم پوست کاغذي با کد5بذور 
کشت و میزان رشد شاخه 1393هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزي طی تابستان بلوك

گوشت میوه، درصد دانه، قطر100طول، عرض و ضخامت بذر، وزن اصلی، تعداد میوه در هر بوته، وزن میوه، میزان عملکرد بذر،
ي کدو تخم هیبریدهاها والینبینداريمعنیاختالفگیري شد. نتایج این تحقیق نشان داد روغن و پروتئین بذر ثبت و اندازه

کاهش رشد رویشی و افزایش يدهندهنشانبه طوري کهوجود دارد پوست کاغذي در رابطه با رشد رویشی و درصد روغن 
کدو تخم هايها و هیبریدالینبیندر حالی که از نظر عملکرد میوه و بذر تفاوتی بودها نسبت به الیندر هیبریدهادرصد روغن

از نظر رشد بوته و صفت پوسته P5*P10. بنابراین با انتخاب در نتاج در حال تفرق هیبریدهایی مانند وجود نداشتپوست کاغذي
هایی با رشد محدود به منظور افزایش تراکم بوته در واحد سطح دست یافت. توان به الینکاغذي می

، کدوخورشتیکدو تخم پوست کاغذي، هیبرید، کدو : کلمات کلیدي

مقدمه

&Wang J)گونه است 825جنس و 118کدو داراي  Yao J& Li W, کاغذي با نام علمی پوستکدو تخم(2008
)Cucurbita pepo sab sp pepo var. styriaceدر آن به طور همزمان) داراي رشد نامحدود است و رشد رویشی و زایشی

تن دانه خشک حاصل 9تا 1/5تن در هکتار است که از این مقدار میوه حدود 80تا 15گیرد. میزان عملکرد میوه بین صورت می
.Cبذرهاي . )1379؛ امید بیگی، 1997والترز، –رابینسون و دکر (شودمی pepoطور طبیعی توسط یک پوشش ضخیم و چرمی ه ب

-الیه سلولی است پوشیده شده است که حداقل سه الیه از آن لیگنینی است. منشأ پوشش بذر از بافت5متمایل به سفید که شامل 

هاي دیگر باید هاي پایه مادري است. بنابراین بذرهاي درون میوه حاصل تالقی پایه مادري داراي صفت پوست کاغذي با ژنوتیپ
الیه 12الیه پروتوکلروفیل به 5شود تا به طور شگفت انگیزي هاي بیرونی سبب میصفت مادري را نشان دهند. عدم وجود الیه

پپو، کدو خورشتی داراي رشد محدود يدر بین کدوهاي مختلف گونهافزایش یابد و بذرها رنگ سبز تیره خاصی به خود بگیرند.
کاغذي در این تحقیق پوستي عملکرد بذر خوب است از این رو از این دو ژنوتیپ براي تالقی با کدو تخمو کدو مسمایی دارا
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.)Winkler, 2000(باشندمیکیلوگرم)7-3بزرگ (هايمیوهدارايکهشوندمیکاروکشتدنیادرارقامیاستفاده شد. امروزه
-میآوريشکافته و بذرها را جمعدستیراهامیوهکشاورزانازبسیاريهنوزچوندارد، ولیوجودکوچکمیوهباارقامیگرچه

بهکدوبذرازهدف استفاده اگراهمیت چندانی ندارد اما بذراندازهکشیروغنبراي. پسندندمیرابزرگهايمیوهبنابراینکنند،
خواهدگرم مطلوبمیلی220تا170وزنبابذرهاییکهطوريبهبودخواهدفراوانیاهمیتحائزصفتاینباشدآجیلعنوان

-گلوترضخیموبلندترهايدمبرگتر،ضخیمهايساقهکوتاه،هايگرهمیانبامحدودرشدعادتباگیاهانژنتیکیطوره ب.بود

,Loy(شوندمیشناختهنربهمادههايگلباالترچنین نسبتهموهنگامزوددهی رشدعادتنوعاینهايمزیتوپتانسیل.)2004
بهبوته2یا1تشکیلویکنواخترشدبهتوجهباوافتدمیاتفاقکشت سریعهايتراکمدرهابرگاندازسایهتوسعهکهاستآن

تراکم).Loy, 1991(بودخواهدترراحتهرزهايعلفکنترلچنینهمویابدمیافزایشبرداشتشاخصمحل کشتهرازاي
. )Cui, 2005; Cui & loy, 2002(شدندمعرفیعملکردنظرازالایدههايتراکمهکتاردربوته24000تا18000بینکشت

هامواد و روش

در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گیالن انجام شد. در این تحقیق 1393این پژوهش در طی سال زراعی 
به منظور تهیه نشاسال گذشته بین کدو تخم پوست کاغذي و کدو مسمایی و کدو خورشتی ابتدادست آمده از بذور هیبریدهاي به

عملیات . زمین اصلی پس از، کشت شدندبودت مساويبه نسبکه حاوي کود دامی، خاك باغچه و ماسههاییدر داخل گلدان
- متر و فاصله2ها ردیفبین يانی تغذیه شد. فاصلهقبل از استقرار گیاهان در خاك با کود حیو،دیسکوشخم آماده سازي شامل

-الین والدینی در قالب طرح پایه بلوكچهاردر این تحقیق پنج هیبرید با متر در نظر گرفته شد.سانتی50گیاهان روي ردیفي

گرفت. براي جلوگیري از اي انجام میآبیاري گیاهان به صورت روزانه به روش قطره.ندهاي کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد
تن در هکتار به 40اتیلنی استفاده شد. براي تغذیه گیاهان نیز عالوه بر کود دامی اولیه که به میزان هاي هرز از مالچ پلیرشد علف

-که به رشد نهایی و رنگزمانیهامیوهبرداشت خاك افزوده شد دو ماه پس از کشت گیاهان با کود شیمیایی نیز تغذیه شدند.

گراد درجه سانتی25تا 20ها پس از برداشت در دماي . میوهصورت گرفتهاي در حال خشک شدن گیري کامل رسیدند از بوته
وزن، وزن میوه، میزان عملکرد بذر،ه، قرار گرفتند. در پایان دوره برداشت صفات کمی مانند طول شاخه اصلی، تعداد میوه در بوت

هاي الزم براي گیري شد. پس از بررسی وجود پیش شرطروغن و پروتئین بذر ثبت و اندازهطول، عرض و ضخامت بذر، درصد 
میانگین با آزمون توکی صورت اتو مقایسSASها با نرم افزار تجزیه دادهتجزیه واریانس و در صورت لزوم تبدیالت الزم 

گرفت.

نتایج و بحث

چنین بیشترین طول میوه، عرض میوه، وزن میوه و قطر گوشت را به گرم باالترین عملکرد میوه و هم11041با میزان P25الین 
باالترین میزان و P10*P1تعلق داشت. در بین هیبریدها، هیبرید P10که کمترین عملکرد میوه به الین خود اختصاص داد در حالی

نظر این صفت بود. در رابطه با عملکرد و اجزاي عملکرد میوه، هیبرید با والد مادري کدو داراي کمترین میزان ازP10*P4هیبرید 
داري نشان نداد اما این هیبرید از ) هر چند تفاوت معنیP10) نسبت به الین کدو تخم پوست کاغذي (P10*P1تخم پوست کاغذي (

توجه به تالقی مستقیم و معکوس انجام شده بین دو الین کدو تخم با .نظر میزان صفات مقادیر باالتري نسبت به الین خود نشان داد
توان گفت هیبرید داراي ها می) و بررسی نتایج مقایسه میانگین هیبریدهاي حاصل از آنP1) و کدو مسمایی (P10پوست کاغذي (

مادري کدو تخم پوست کاغذي ) عملکرد میوه در بوته باالتري نسبت به هیبرید داراي والدP1*P10والد مادري کدو مسمایی (
)P10*P1هاي اصالحی ها عملکرد بهتري داشتند و این بدان معنی است که در برنامه) داشت و هر دوي این هیبریدها نسبت به الین

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري داروییاهواز         -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی          

٣

هاي معکوس نیز در صورت اي باید تالقیکاغذي از طریق تالقی درون گونهپوست براي انتقال صفات مورد نظر به کدو تخم 
ي این است که واریانس دهندهبررسی گردند. عملکرد از جمله صفات کمی است که بسیار تحت تاثیر محیط است و نشانامکان 

توان به عملکردهاي باالتر دست یافت بنابراین بهتر افزایشی نقش بیشتري در رابطه با این صفت دارد و از طریق تولید هیبرید نمی
).1394ریق انتخاب عمل کرد (داودي ، است براي رسیدن به عملکرد باال از ط

P25و کمترین میزان از این صفت متعلق به الین P1گیري متعلق به الین دوره اندازهدوباالترین میزان از صفت طول بوته در 

تعلق داشت. P5*P10بود و کمترین طول بوته به هیبرید P1*P10چنین از میان هیبریدها بیشترین طول بوته مربوط به هیبرید بود، هم
-ي اندازهدورهدو) که در P5*P10گونه کدو به جز هیبرید داراي والد مادري کدو خورشتی (سهي هیبریدهاي حاصل از تالقی همه

ارتباط مستقیمی بین افزایش طول .ي بیشتري داشتندها طول بوته) کاهش نشان داد، نسبت به الینP5گیري نسبت به الین خود (
تر ولی نقش تراکم کشت بسیار پررنگ)El-hamed and Elwan, 2011افزایش عملکرد در واحد بوته وجود دارد (ي اصلی وساقه

هیبرید داراي الین مادري کدو شود. هاي متعدد با رشد محدود ترجیح داده میاز عملکرد تک بوته است. از این رو داشتن بوته
دار و مطلوبی ) کاهش بسیار معنیP5نسبت به الین خود (از محور بوته ن گل مادهدر رابطه با فاصله تشکیل اولی)P5*P10خورشتی (

ي رسیدن به هیبریدي امید بخش از نظر بهبود وضعیت تشکیل گل ماده در نزدیکی محوریت بوته دهندهنشان داد به عبارتی نشان
است. 

با میزان P5ها داشت و الینتالف فاحشی با سایر ژنوتیپگرم داراي بیشترین عملکرد بذر بود و اخ33/616با میزان P25الین 
چنین از نظر صفات مربوط به اجزاي عملکرد بذر یعنی تعداد بذر همP5و P25هاي گرم داراي کمترین عملکرد بذر بود. الین22/48

ها داشتند. قابل توجهی با سایر ژنوتیپدانه، طول و عرض بذر نیز داراي بیشترین و کمترین مقدار بودند و اختالف در میوه، وزن صد
کاهش عملکرد نشان P25که نسبت به الین P25*P10ي هیبریدها به جز هیبرید همه،در رابطه با صفات عملکرد و اجزاي عملکرد بذر

ید براساس افزایش ها بودند. استراتژي اصالحی براي افزایش عملکرد بذر باداد، سایر هیبریدها داراي عملکرد بهتري نسبت به الین
). بدین منظور باید رشد Broderick & Loy, 1990هاي زایشی گیاه و به خصوص بذرها باشد (توزیع مواد فتوسنتزي در بخش

رویشی محدود باشد. در بین کدوهاي مختلف گونه پپو، کدو خورشتی داراي رشد محدود و کدو مسمایی داراي عملکرد بذر 
خوب است.

نسبت به P10*P1بود. هیبرید P1و کمترین درصد اسید چرب مربوط به الین P25باالترین درصد اسید چرب مربوط به الین 
داري افزایش معنیP10نسبت به الین P10*P4که هیبرید داري داشت در صورتیدر رابطه با درصد اسید چرب کاهش معنیP10الین 

که درصد اسید چرب در داري داشت در حالیکاهش معنیP25نسبت به الین P25*P10یبرید چنین درصد اسید چرب هنشان داد، هم
) نسبت به الین کدو P1*P10افزایش داشت، و در نهایت هیبرید داراي والد مادري کدو مسمایی (P5نسبت به الین P5*P10هیبرید 

و کمترین میزان P5الین به ) افزایش قابل توجهی از نظر درصد اسید چرب نشان داد. بیشترین میزان پروتئین مربوط P1مسمایی (
.دیده نشدوالدینیهاي ها و الینمیان هیبریدمیزان پروتئین تفاوت چندانی از نظر به طور کلی.بودP25مربوط به الین 
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Abstract

The most Cucurbit plants have indeterminate vine growth habit. Hull less oil seed pumpkin had
high economical value due to her oil and medicinal value and its seeds and pulp can be used as snack
and animal feed on. This research was conducted to evaluate fruit, seed and oil yield, protein content
and growth habit in some hull less seed oil pumpkin hybrids. Hybridization is the main method to
improve yield and quality of horticultural crop. In this reason five hybrids released from crossing hull
less seed oil pumpkin with common pumpkin and zucchini with their parental lines were cultured in
RCBD with three replications in research field of university of Guilan during 2014. Length  of main
branch, number of fruits per plant, fruit weight, seed yield, seed length, width and thickness, 100 seeds
weight, fruit flesh thickness, seeds oil and protein content, were recorded. The results of this research
showed that, the hybrids had a significant decreasing and increasing in vegetable growth and oil yield
respectively while there were no differences on fruit and seed yield so by selection for plant growth
and hull less characteristics in segregating population of hybrids such as P5*P10, lines with determinate

growth habit can be achieved for high plant density cultivation.
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