
 
هاي كدو خورشتي ايران  توده صفات ميوه در از برخي عملكرد بذر و بين بررسي روابط
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  چكيده

و رابطه آن با ساير صفات ميوه شامل طول، قطـر، نسـبت طـول بـه     ) Cucurbita pepo L(به منظور بررسي عملكرد بذر در هر ميوه كدو خورشتي 
هـاي كامـل   در قالب طـرح بلـوك  ) زمستانه و تابستانه(توده كدو خورشتي  24، ضخامت گوشت، وزن هزار دانه و وزن ميوه، آزمايشي با )شكل ميوه(قطر 

اي به اندازه گيري شد و سپس با استفاده از تجزيه خوشه UPOVتوده طبق ديسكريتور  24صفات مرفولوژيكي مختلف در . تكرار انجام شد 3تصادفي با 
تجزيه همبستگي، تجزيه رگرسيون و تجزيه عليت جهـت بررسـي روابـط    . بندي شدنددسته) بر اساس شكل ميوه  غالباً(در چهار گروه  UPGMAروش 

نسـبت طـول بـه    (همبستگي منفي بين عملكرد بذر با شكل ميوه . ها انجام شداز خوشه بين صفات فوق و تاثير آن بر ميزان عملكرد ميوه ها در هر يك
نسـبت وزن بـذر بـه وزن ميـوه     . اما وزن ميوه، قطر ميوه و وزن هزار دانه با عملكرد بذر همبستگي مثبت داشـتند . و طول ميوه وجود داشت) عرض ميوه

تجزيه عليـت نشـان داد كـه در    . تر هستند كتر براي عملكرد بيشتر بذر به ازاي واحد سطح، مناسبهاي كوچبنابراين ميوه. رابطه منفي با وزن ميوه داشت
 . ها داشتها وزن ميوه بيشترين تاثير مستقيم مثبتي بر عملكرد بذر به ازاي هر ميوه در همه گروههمه گروه

  
  ليت، تجزيه رگرسيونبذر، شكل ميوه ، وزن ميوه، تجزيه ع كدوي خورشتي، عملكرد :هاي كليدي واژه

 

    3 2 1 مقدمه
از گياهان علفي، يكسـاله،  ) .Cucurbita pepo L(كدو خورشتي 

هـاي آن از نظـر   ميـوه ). 8(يكپايه و متعلق به خانواده كـدوئيان اسـت   
داراي پوسـتي نسـبتاًً   . شكل، رنگ، انـدازه و وزن داراي تنـوع هسـتند   

ري در بخـش  سخت و صاف با گوشت نازك تا ضخيم و يك حفره بذ
ها با يك پوسته كرم يـا سـفيد پوشـيده     مركزي ميوه هستند و بذر آن

سـال   10000كشت كدو و استفاده از آن به بـيش از  ). 13(شده است 
  .)4(گردد قبل بر مي

بذر كدو به خاطر داشتن روغن و پروتئين زياد، از ارزش غذايي و  
بـودن اسـيدهاي    بذر كدو به دليـل دارا . دارويي بااليي برخوردار است

و  5، بتـا سيتوسـترول  4خصـوص لينولئيـك اسـيد    هچرب اشباع نشده ب
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4- Linoleic acid 
5- β -sitostrol 

 8و گرونفينـگ  7، پپوسترين6در توليد داروهايي مانند پپونن Eويتامين 
مـورد   9براي درمان سرطان خوش خيم پروسـتات ) به صورت كپسول(

بـذر كـدو در برخـي ديگـر از كشـورهاي      ). 9(گيـرد  استفاده قرار مـي 
هاي دستگاه گـوارش مـورد اسـتفاده قـرار     براي درمان انگلآفريقايي 

هــايي از گونــه روغــن كــدو كــه از بــذرهاي واريتــه). 15(گيــرد مــي
Cucurbita pepo آيـد اغلـب در كشـورهاي مجارسـتان،     بدست مي

بـذر كـدو   . شـود اسلووني، اتريش، كرواسي، آلمان و استراليا توليد مـي 
وص در كشورهاي عربـي و  خص هخورشتي در اغلب كشورهاي جهان ب

خاورميانه به صورت بوداده يا خام به عنوان آجيل مـورد اسـتفاده قـرار    
  ).6(گيرد مي

هاي مختلفي در گونه كدو خورشتي وجود دارند كـه از نظـر   واريته
از نظـر شـكل   . شكل ميوه يا عادت رشد بوته با يكديگر تفاوت دارنـد 

هـاي  هـا را بـه شـكل    تـوان اغلـب آن  مـي ) با برش طولي ميوه(ميوه 
مربعي، مستطيلي، چمـاقي   اي، تخم مرغي، گرد و بيضي افقي، استوانه

                                                            
6 -Peponen 
7 -Pepostrin 
8- Gronfing 
9- Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) 
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هاي كدو خورشـتي بـه   از نظر عادت رشد بوته نيز واريته. مشاهده كرد
هـا خيلـي   داراي ساقه كوتاه و فاصله ميـانگره (اي صورت خزنده، بوته

  ). 12(و نيمه رونده هستند ) كم
بنـدي ارقـام مختلـف كـدو گونـه       تهبا دسـ ) 11(نرسون و پاريس 

Cucurbita pepo تـأثير  )بـر اسـاس شـكل ميـوه    (مورفوتيپ  9، به ،
شكل ميوه بر عملكرد بذر ميوه را مورد بررسي قرار داده و نشان دادند 
كه همبستگي منفي بين عملكرد بذر و طول ميوه وجود دارد و نيـز در  

وه و اندازه بذر وجود ها همبستگي مثبتي بين اندازه ميبيشتر مورفوتيپ
گـروه از لحـاظ    4رقم كدو بـه   16با دسته بندي ) 10(نرسون . داشت

ها و حتي ارقـام  داري بين گروهشكل ميوه نشان داد كه اختالف معني
داخل هر گروه از نظر عملكرد بذر وجـود دارد و ارقـام بـا تعـداد دانـه      

). متـري دارنـد  وزن هزار دانه ك(بيشتر در ميوه، وزن بذر كمتري دارند 
شـان داد كـه بـراي توليـد بـذر      ) 5(نتايج تحقيقـات برنجـي و پـوپ    

  تر هستند كه وزن كمتري داشته باشند هايي مناسب ميوه
يكي از اجزاي مهم عملكرد بذر كدو در واحد سـطح، ميـزان بـذر    

وزن (توليدي در هر ميوه است كه به تعداد بذر در ميوه و وزن هر بـذر  
عوامل ديگري مانند شكل ميوه و اندازه حفـره  . داردبستگي ) هزار دانه

 همبستگي تعيين). 7(گذارند بذر بر روي عملكرد بذر در ميوه تأثير مي

 روابـط  تعيـين  و آن واجـزاي  دانه عملكرد ويژه به مختلف، بين صفات

كـه   دهـد مـي  را فرصـت  ايـن  نژادگـران بـه  بـه  هـا،  آن معلولي و علت
 انتخاب شود، بيشتر عملكرد به منتهي هك را اجزاء تركيب ترين مناسب

 به ساده، همبستگي هاي اساس بر انتخاب مطالعات نوع اين در. نمايند

 كه است ضروري باشد، لذا داشته مطلوبي كامالً نتايج نميتواند تنهايي

 در .گـردد  تعيين دانه بر عملكرد مؤثر صفات غيرمستقيم و مستقيم اثر

 برخـوردار اسـت، ايـن    ايويژه هميتا از عليت تجزيه روش راستا اين

 نهـائي  مقـدار  بـر  عملكرد جزء هر مستقيم اثر كه دهدمي اجازه روش

 هـا  آن ميـان  جانبـه  دو ارتباطـات  طريق از كه آثار غيرمستقيم از توليد

  ). 3(گردد  تفكيك شودمي ايجاد
هـاي  جهت بررسي عملكـرد بـذر هـر ميـوه در تـوده      مطالعه اين

مانند شـكل  (راني و تأثير برخي از صفات ميوه مختلف كدو خورشتي اي
 بـذر  عملكـرد  ، بر)ميوه، وزن ميوه، طول و قطر ميوه، ضخامت گوشت

گرديد تا بتوان با بررسي تأثير صفات مختلف ميوه  اجرا و طراحي ميوه
بر عملكرد بذر، به انتخاب ارقامي با صفات مطلوب و مرتبط با عملكرد 

 .بذر اقدام نمود
  

  ها روشمواد و 
توده مختلـف   24مواد ژنتيكي مورد استفاده در اين آزمايش شامل 

نمونـه ديگـر    14نمونه آن از استان گيالن و  10كدو خورشتي بود كه 
و جهت سهولت در  آوري گرديدندجمع) 1جدول (از ساير مناطق ايران 

  . ها يك كد اختصاص داده شدبه هر كدام از توده 1كار، طبق جدول 
اي در قالــب طــرح تيكــي در يــك آزمــايش مزرعــهايــن مــواد ژن

متـر   2100تكرار در شهركرد با ارتفـاع   3هاي كامل تصادفي با  بلوك
ابتدا خاك مزرعه . هاي آزاد مورد ارزيابي قرار گرفتند باالتر از سطح آب

از نظر فيزيكي و شيميايي تجزيه شـده و سـپس بـا توجـه بـه نتـايج       
بافت خاك اين مزرعه از . م شدكوددهي انجا) 2جدول (آزمايش خاك 
زني بـذرها در دمـاي اتـاق    جهت كشت بذور ابتدا جوانه .نوع لومي بود

انجام شد و سپس بذرهاي از پيش جوانـه زده، در زمـين اصـلي روي    
 1 × 3متـري و بـا فاصـله     سـانتي  2ها در محل داغ آب در عمق پشته

 هاي هـرز، وجـين زمـين بـه صـورت     جهت كنترل علف. كشت شدند
در اوايل مرداد با مشاهده سفيدك پودري روي برخي . دستي انجام شد

ها، سمپاشي با قارچكش توپاس با غلظت يـك در هـزار انجـام    از بوته
  . هاي هر كرت پس از رسيدگي كامل برداشت شدندميوه. شد

به منظور سهولت در تجزيه و تحليل، و خودداري از بررسي روابط 
هـا، بـا اسـتفاده از    در تـك تـك تـوده    عملكرد بذر و صـفات وابسـته  

ها انـدازه گيـري   صفت مرفولوژيكي در توده UPOV ،25ديسكريپتور 
ــا تجزيــه خوشــه 24شــد و ســپس  ، UPGMAاي بــه روش تــوده ب

هاي مختلـف شـكلي از روش   و جهت تاييد گروه) 2(بندي شدند  گروه
MANOVA  14(استفاده شد .(  

، )متـر  سـانتي (، طول ميوه )كيلوگرم(در هر توده، صفات وزن ميوه 
، ضخامت گوشـت ميـوه در   )متر سانتي(ترين قسمت قطر ميوه در پهن

، نسـبت  )متـر  با استفاده از كوليس و بر حسب ميلي(پهن ترين قسمت 
طول به قطر، نسبت گوشت به قطر، عملكرد بذر در هر ميوه و نسـبت  

يري عملكـرد  گبراي اندازه. گيري شدندعملكرد بذر به وزن ميوه اندازه
ها شكافته شده و بذر آن پـس از اسـتخراج، در شـرايط    بذر، كليه ميوه

هواي آزاد و در سايه خشك شده و پس از تميز كردن، وزن آن انـدازه  
  .گيري شد

 گام، به گام رگرسيون تجزيه صفات، بين هدسا همبستگي ضرايب
اثـر   و غيرمسـتقيم  و مسـتقيم  اثـرات  سنجش و عليت ضرايب تجزيه

هاي كدو به صورت جداگانـه انجـام شـد    در هر گروه از توده يماندهباق
 در نظـر  متغيـر وابسـته   عنـوان  به بذر عملكرد متغير كه اين ضمن ).1(

و  SASافزارهـاي آمـاري   هـا از نـرم  در انجام ايـن تجزيـه  . شد گرفته
SPSS استفاده شد .  

  

  نتايج 
دهد كـه  نشان مي) 3جدول (نتايج تجزيه همبستگي در كليه توده 

 Cucurbita pepoهـاي گونـه   به طـور كلـي عملكـرد بـذر در ميـوه     
كه در سطح ) r=651/0(بيشترين همبستگي مثبت را با وزن ميوه دارد 

)1%= α (اما عملكرد بذر همبستگي منفـي بـا نسـبت    . دار استمعني
هـاي  هـايي بـا ميـوه   و توده) -226/0(دارد ) شكل ميوه(طول به قطر 

كه بيشترين نسبت طول به قطر را دارند، عملكرد بذر اي شكل استوانه
) r=510/0(همبستگي عملكرد بذر با قطـر ميـوه متوسـط    . كمتر است

  .است اما با طول ميوه همبستگي ندارد
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  ها آوري شده كدو و كد اختصاص يافته به آنهاي جمعمحل جغرافيايي نمونه-1جدول

  محل   رديف
 لمح  رديف  كد اختصاصي  آوريجمع

  محل   رديف  كد اختصاصي  آوريجمع
  كد اختصاصي  آوريجمع

  A40  صومعه سرا  A21 17 اصفهان A1 9  زنجان  1
  A44  الهيجان  A23 18 اصفهان A2 10  مالير  2
  A45  آستانه  A26 19 آستانه A4 11  نقده  3
  A51  آستانه  A33 20 آستانه A7 12  تبريز  4
  A53  آمل  A34 21 لشت نشا A8 13  خرم آباد  5
  A55  راميان  A36 22 لنگرود A9 14  خرم آباد  6
  A56  اراك  A38 23 لنگرود A13 15  بهشهر  7
  A57  خرم آباد  A39 24 صومعه سرا A19 16  ايالم  8

  
  1388خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك مزرعه در سال -2جدول

 EC  عمق نمونه برداري
  pH  OC total N  P  K  Zn  Fe  Mn  Cu )بر متر سدسي زيمن(

 ام.پي.پي  )درصد(

Cm 30-0  47/0 8/7 79/0 065/0  28  245  13/1  45/3  79/9  10/1  
  .تجزيه خاك در آزمايشگاه آب، خاك و گياه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي شهركرد انجام شد

  
  هاهمبستگي صفات در كليه توده-3جدول

   عملكرد بذر طول ميوه قطر ميوه به قطرطول ضخامت گوشت گوشت به قطر وزن ميوه وزن هزاردانه

 عملكردبذر 1       

 طول ميوه 072/0 1      

 قطر ميوه 510/0** -459/0** 1      

 طول به قطر  -226/0** 881/0** -779/0** 1     

 ضخامت گوشت 401/0** 039/0 525/0** -262/0** 1   

 شت به قطرگو  164/0** 559/0** -574/0** 636/0** 366/0** 1   

 وزن ميوه 651/0** 208/0** 727/0** -225/0** 689/0** -115/0 1 

 وزن هزاردانه 423/0** -027/0 480/0** 256/0** 391/0** -149/0 511/0** 1

  دارغيرمعني: ns،  01/0دار در سطح معني - **،  05/0دار در سطح معني - *      
  

وده مورد آزمايش ت UPGMA 24اي به روش نتايج تجزيه خوشه
توده در گروه  5به نحوي كه ). 1شكل (بندي كرد گروه، دسته 4را در 
توده در گـروه   7هاي گرد، توده در گروه ميوه 4مرغي،  هاي تخمميوه
اي قرار استوانه هايتوده در گروه ميوه  8و ) افقي بيضي( پخ هايميوه

ـ  ارزيابي روابط بين صفات و عملكرد بذر در . گرفتند طـور   ههر گـروه ب
 .جداگانه مورد بررسي قرار گرفت

گيري شـده در  نتايج حاصل از تجزيه همبستگي بين صفات اندازه
 و پـخ  مرغـي، گـرد،  تخـم  هـاي ميـوه  داراي كدوهاي خورشتي ايراني

. نشـان داده شـده اسـت    7و  6، 5، 4به ترتيـب در جـداول    اياستوانه
داري با عملكـرد بـذر   يطول هر ميوه در هر چهار گروه همبستگي معن

با اين حـال بيشـترين ميـزان همبسـتگي در     . دارد) α =%1(هر ميوه 
مشـاهده گرديـد در حـالي كـه در      75/0هاي گرد به ميزان گروه ميوه

اي و تخم مرغـي ميـزان همبسـتگي    هاي استوانهكدوهاي داراي ميوه
  . بود 31/0و  33/0نسبتاً پايين به ترتيب 

دارد كـه  ) α =%1(داري ذر همبستگي معنيقطر ميوه با عملكرد ب
هـاي تخـم   گروه ميوه( 60/0تا ) ايهاي استوانهگروه ميوه( 51/0بين 
هـاي گـرد   هـا بـه غيـر از گـروه ميـوه     در همه گروه. متغير بود) مرغي

همبستگي بين قطر ميوه با عملكرد بذر بيشتر از همبستگي بين طـول  
ند همبستگي ضخامت گوشت چ هر. ميوه با عملكرد بذر هر ميوه است

دار بـود امـا ميـزان ايـن     ميوه با عملكرد بذر در هر چهار گـروه معنـي  
  .بود)  30/0-38/0(همبستگي نسبتاً پايين 

داري بـا عملكـرد   ها همبستگي معنـي قطر ميوه نيز در همه خوشه
. اسـت  51/0–60/0داشت كه اين همبستگي بين ) α =%1(هر ميوه 

و  60/0هاي تخم مرغي شكل بـه ميـزان   هبيشترين همبستگي در ميو
در . مـي باشـد   51/0اي شكل، هاي استوانهكمترين ميزان آن در ميوه

هاي گـرد همبسـتگي بـين قطـر ميـوه بـا       ها به غير از ميوههمه گروه
عملكرد بذر بيشتر از همبستگي بين طول ميوه با عملكرد بذر هر ميوه 

  .است
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 UPGMAتوده كدو خورشتي به روش 24اييه خوشهدندروگرام حاصل از تجز - 1شكل 

  
هـا همبسـتگي بـااليي را بـا     ترين عاملي كه در همـه گـروه   مهم

ميـزان ايـن   . دهـد، وزن ميـوه اسـت   عملكرد بذر هر ميوه نشـان مـي  
بود كـه بيشـترين همبسـتگي در  گـروه      57/0-74/0همبستگي بين 

گوشـت بـه    نسبت طول به قطـر و نسـبت  . هاي گرد مشاهده شدميوه
داري با عملكرد بـذر  ها همبستگي معنيقطر ميوه در هيچ يك از گروه

  .نشان ندادند
هاي مختلف، وزن هزاردانه بـا عملكـرد بـذر همبسـتگي     در گروه

دهد با افزايش در انـدازه بـذر، ميـزان    مثبت نشان دادند، كه نشان مي
يـن  يابـد، امـا شـدت همبسـتگي در ا    عملكرد بذر هر ميوه افزايش مي

بيضـي  (هاي پـخ  بيشترين اين همبستگي در ميوه. ها متفاوت بودگروه
در گـروه   20/0و كمترين همبستگي بـه ميـزان    53/0به ميزان ) افقي
اي شكل ديده شد و از طرفـي همبسـتگي بـين وزن    هاي استوانهميوه

دار نيز معنـي  درصد 1ها در سطح هزار دانه و وزن ميوه در همه خوشه
ترين ميزان همبستگي بين وزن ميـوه و وزن هـزار دانـه    بيش. باشد مي

و كمترين ميزان همبستگي در خوشه دوم 78/0درخوشه اول به ميزان 
  .شودمشاهده مي 32/0به ميزان 

در زمينه ارتباط ساير صفات با يكديگر، همبستگي مثبت باال بـين  
قطر با وزن ميوه و نيز همبستگي مثبت بـاال بـين طـول و وزن ميـوه     

ها همبسـتگي بـين قطـر بـا وزن بيشـتر از      ود دارد و در همه گروهوج

اما در مواردي همچون ارتباط بـين  . همبستگي طول با وزن ميوه است
باشـد بـه   هاي مختلف متفاوت مـي وزن ميوه و وزن هزار دانه در گروه

هاي تخم مرغي شـكل بسـيار   نحوي كه اين همبستگي در گروه ميوه
چنـين   هـم . اي شـكل كـم اسـت   رد و اسـتوانه هاي گـ باال اما در ميوه

دار هـاي تخـم مرغـي معنـي    همبستگي بين طول و قطر ميوه در ميوه
  .ها همبستگي متوسط يا بااليي وجود داردنيست اما در ساير گروه

بـراي عملكـرد بـذر ميـوه بـه       گـام  به نتايج تجزيه رگرسيون گام
جدول (شتي عنوان صفت تابع و ساير صفات در چهار گروه كدوي خور

هـاي تخـم مرغـي شـكل، دو     در گروه ميـوه . نشان داده شده است) 8
با ضـريب  (و ضخامت گوشت ميوه ) با ضريب مثبت(صفت وزن ميوه 

 و شده مدل به عنوان مؤثرترين صفات بر عملكرد بذر ميوه وارد) منفي
در  نمودنـد  توجيه را ميوه بذر در عملكرد تغييرات از درصد 4/44جمعاً 

) با ضـريب مثبـت  (هاي گرد، صفات طول ميوه و وزن ميوه وهگروه مي
در ) با ضريب منفي(و ضخامت گوشت ميوه  درصد 1در سطح احتمال 

به عنوان صـفات مـؤثر در عملكـرد بـذر ميـوه       درصد 5سطح احتمال 
 679/0انتخاب شدند كه مجموع ضريب تبيين توسط اين سه صـفت،  

  . است
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 هاي تخم مرغي شكليوههمبستگي صفات در م-4جدول

 عملكردبذر طول ميوه قطر ميوه طول به قطر ضخامت گوشت گوشت به قطر وزن ميوه وزن هزاردانه

 عملكردبذر 1     

   1  طول ميوه 21/0**

 1 07/0  قطر ميوه 60/0**
1 **65/0- **67/0  طول به قطر -17/0

1 04/0- **49/0 **44/0  مت گوشتضخا 34/0**
1 **58/0 **56/0 **40/0- **37/0  گوشت به قطر -18/0

1 01/0- **70/0 11/0- **79/0 **64/0  وزن ميوه 65/0**
1 **78/0 11/0 **63/0 05/0- **58/0 **50/0  وزن هزاردانه 51/0**

   01/0دار در سطح معني - **،  05/0دار در سطح معني - *       
  

 هاي گرددر گروه ميوههمبستگي صفات-5جدول

 عملكردبذر طول ميوه قطر ميوه طول به قطر ضخامت گوشت گوشت به قطر وزن ميوه وزن هزاردانه

 عملكردبذر 1     

 طول ميوه 75/0** 1   

 قطر ميوه 58/0** 44/0** 1 

 طول به قطر 15/0 54/0** -50/0** 1

 امت گوشتضخ 39/0** 43/0** 61/0** -14/0 1

 گوشت به قطر -09/0 13/0 -25/0* 39/0** 59/0** 1

 وزن ميوه 74/0** 70/0** 90/0** -17/0 68/0** -06/0 1

 وزن هزاردانه 31/0** 26/0* 28/0** 00/0 30/0** 07/0 32/0** 1

   01/0دار در سطح معني - **،  05/0دار در سطح معني - *       
  

 پخهاي روه ميوههمبستگي صفات در گ-6جدول

 عملكردبذر طول ميوه قطر ميوه طول به قطر ضخامت گوشت گوشت به قطر وزن ميوه وزن هزاردانه

 عملكردبذر 1     

 طول ميوه 46/0** 1   

 قطر ميوه 54/0** 58/0** 1 

 طول به قطر 11/0 70/0** -16/0* 1

 تضخامت گوش 34/0** 55/0** 65/0** 08/0 1

 گوشت به قطر 00/0 20/0* 04/0 19/0 77/0** 1

 وزن ميوه 59/0** 81/0** 91/0** 19/0 72/0** 19/0* 1

 وزن هزاردانه 52/0** 44/0** 44/0** 14/0 38/0** 13/0 49/0** 1

   01/0دار در سطح معني - **،  05/0دار در سطح معني -*     
  

 اياستوانههاي همبستگي صفات در گروه ميوه-7جدول

 عملكردبذر طول ميوه قطر ميوه طول به قطر ضخامت گوشت گوشت به قطر وزن ميوه وزن هزاردانه

 عملكردبذر 1     

   1  طول ميوه 33/0**

 1 **50/0  قطر ميوه 51/0**
1 **35/0- **63/0  طول به قطر -09/0

1 10/0- **57/0 **37/0  ضخامت گوشت 30/0**
1 **66/0 *20/0 *23/0- 01/0-  گوشت به قطر -10/0

1 01/0 **65/0 08/0- **85/0 **78/0  وزن ميوه 57/0**
1 **36/0  01/0- *24/0 04/0 **35/0 **33/0  وزن هزاردانه 20/0*

   01/0دار در سطح معني - **،  05/0دار در سطح معني - *      
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صفات وزن ميوه و وزن هزار ، )بيضي افقي(هاي پخ در گروه ميوه

و ضـخامت گوشـت    درصـد  1در سطح احتمال ) با ضريب مثبت(دانه 
به عنوان صفات مؤثر  درصد 5در سطح احتمال ) با ضريب منفي(ميوه 

در عملكرد بذر ميوه انتخاب شدند كه مجموع ضريب تبيين توسط اين 
ـ  هاي اسـتوانه در گروه ميوه. است درصد 2/43دو صفت،  ا اي شـكل، ب

بـا ضـريب   (انجام رگرسيون به روش گام بـه گـام، صـفت وزن ميـوه     
در ) بـا ضـريب منفـي   (و طول ميـوه   درصد 1در سطح احتمال ) مثبت

به عنوان صـفات مـؤثر در عملكـرد بـذر ميـوه       درصد 5سطح احتمال 
 3/35انتخاب شدند كه مجموع ضريب تبيين توسـط ايـن دو صـفت،    

  است درصد
  

  تجزيه عليت
هاي تخـم مرغـي   مده از تجزيه عليت در گروه ميوهنتايج بدست آ

نشان داد كه وزن ميـوه اثـر مسـتقيم بـاالتري نسـبت بـه       ) 9جدول (
ضخامت گوشت ميوه دارد اما با توجه به اثر غير مسـتقيم منفـي آن از   
طريق ضخامت گوشت ميوه، سبب شده تـا ميـزان همبسـتگي آن بـا     

ثر مستقيم ضخامت گوشت ا. عملكرد بذر كمتر از اثر مستقيم آن گردد
ميوه اگرچه منفي بود اما اثر غير مستقيم مثبت آن از طريق وزن ميوه 

سبب شده كه همبستگي آن با عملكرد بـذر ميـوه مثبـت و در سـطح     
  .دار باشدمعني%  1احتمال 

كـه وزن  ) 9جدول (هاي گرد تجزيه عليت نشان داد  در گروه ميوه
و اثر غير مستقيم مثبتي نيز ) 537/0(ميوه بيشترين اثر مستقيم را دارد 

از طريق طول ميوه و اثر غير مستقيم منفـي نيـز از طريـق ضـخامت     
گوشت ميوه بر عملكرد بذر ميوه مـي گـذارد كـه منجـر بـه افـزايش       

طول ميوه نيـز  ). 745/0(گردد ضريب همبستگي آن با عملكرد بذر مي
آن بر وزن ميوه  داراي اثر مستقيم مثبت بود اما اثر غير مستقيم مثبت

بيشـتر از  ) 752/0(سبب شده كه همبستگي آن با عملكرد بـذر ميـوه   
هـاي ايـن   در ميوه. گردد) 745/0(همبستگي وزن ميوه با عملكرد بذر 

گروه نيز اثر مستقيم ضخامت گوشت ميوه منفي است اما بـه واسـطه   
اثرات مثبت غير مستقيم آن بر وزن و طـول ميـوه سـبب همبسـتگي     

 درصـد  1دار آن با عملكرد بذر ميـوه در سـطح احتمـال    عنيمثبت و م
  .شده است

هاي پخ نيز وزن ميوه بيشترين اثـر مسـتقيم را دارد   در گروه ميوه
و بيشترين اثر خـود را نيـز بـه صـورت مسـتقيم بـر روي       ) 10جدول (

  . عملكرد بذر دارد
  

  مختلف كدو خورشتينتايج تجزيه رگرسيوني عملكرد بذر ميوه در  چهار گروه -8جدول
  ضريب تبيين تجمعي  ضرايب رگرسيوني    صفات وارد شده در مدل  گروه

  
  هاي تخم مرغيميوه

  419/0  25/12 وزن ميوه
  444/0  -62/0 ضخامت گوشت ميوه

  )عملكرد بذر هر ميوه( y=  76/44+  25/12) وزن ميوه( – 62/0) ضخامت گوشت(

  
  هاي گردميوه

  565/0  88/2 طول ميوه
  668/0  98/10 وزن ميوه

  679/0  -71/0 ضخامت گوشت ميوه
 )عملكرد بذر هر ميوه( y=  -29/10+  98/10) وزن ميوه+ ( 88/2) طول ميوه( - 71/0) ضخامت گوشت(

  
  هاي پخميوه

  344/0  70/7 وزن ميوه
  416/0  11/0 وزن هزار دانه
  432/0  -51/0 ضخامت گوشت

 )عملكرد بذر هر ميوه( y= 21/25+  70/7) وزن ميوه+ ( 11/0) زار دانه ميوهوزن ه( - 507/0) ضخامت گوشت(

  
  ايهاي استوانهميوه

  323/0  57/16 وزن ميوه
  353/0  -80/0 طول ميوه

  )عملكرد بذر هر ميوه( y=  45/34+  57/16) وزن ميوه(  – 80/0) طول ميوه(
  

صفات بر عملكرد بذر در دو گروه ) ها در ستون ساير داده(و اثرات غيرمستقيم)روي قطر(نتايج تجزيه عليت؛ اثرات مستقيم -9جدول
  هاي تخم مرغي و گردميوه

  ميوه هاي  گرد  ميوه هاي تخم مرغي  صفات
X1 X2  r  صفات  X1 X2 X3 r 

  X1(  435/0  40/0  084/0-  752/0(طول ميوه   802/0  153/0-    647/0 )X1(وزن ميوه 
  X2(  304/0  573/0  132/0-  745/0(وزن ميوه   221/0-  561/0    340/0  )X2(ضخامت گوشت 

  X3(  188/0-  391/0  194/0-  387/0(ضخامت گوشت       
      567/0   باقيمانده   746/0    باقيمانده
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ر دو گروه صفات بر عملكرد بذر د) ها در ستون ساير داده(و اثرات غيرمستقيم ) روي قطر(نتايج تجزيه عليت؛ اثرات مستقيم  - 10جدول 
  ايهاي پخ و استوانهميوه

  ايهاي استوانهميوه  هاي پخميوه  صفات
X1 X2 X3 r  صفات  X1 X2  R 

  X1(  781/0  212/0-    569/0(وزن ميوه   566/0  153/0  132/0-  587/0 )X1(وزن ميوه 
  X2(  606/0  273/0-    344/0(طول ميوه   279/0  312/0  070/0-  521/0  )X2(وزن هزار دانه 

          X3(  407/0  119/0 183/0- 343/0(ضخامت گوشت 
      80/0   باقيمانده   753/0   باقيمانده

  

   

با وزن ميوه)گرم(نمودار رگرسيون عملكرد بذر - 2شكل
  )كيلوگرم(

  

نمودار رگرسيون نسبت وزن بذر به وزن ميوه - 3شكل
  )كيلوگرم(يوه با وزن م) كيلوگرم/گرم(

  
نيـز  ) 10جـدول  (اي شكل هاي استوانهدر تجزيه عليت گروه ميوه

اما اثر غيـر مسـتقيم و   ) 781/0(وزن ميوه بيشترين اثر مستقيم را دارد 
منفي آن از طريق طول ميوه، سبب شده تا همبستگي آن بـا عملكـرد   

  ).569/0(بذر كمتر از اثر مستقيم آن گردد 
  

  ن ميوه نسبت وزن بذر به وز
دهـد كـه بـا    هـا نشـان مـي   انجام تجزيه رگرسيون در همه تـوده 

امـا بـا   ). 2شكل (يابد افزايش وزن ميوه، عملكرد بذر ميوه افزايش مي
) كـارايي توليـد بـذر   (افزايش وزن ميوه نسبت وزن بذر بـه وزن ميـوه   

  ). 3شكل (دار است معني درصد 1يابد كه در سطح احتمال كاهش مي
  
  بحث

بـا عملكـرد بـذر هـر ميـوه      ) نسـبت طـول بـه قطـر    (وه شكل مي
. مطابقـت دارد ) 11(همبستگي منفي دارد كه با نتايج نرسون و پاريس 

هايي كه نسـبت طـول   دليل اين همبستگي منفي آن است كه در ميوه
يك سوم از طول ميوه كه بـه  ) ايهاي استوانهميوه(به قطر زياد دارند 

چنـين در   هم) 10(كند مي توليد ميدم ميوه نزديك است، بذر خيلي ك
هايي ها نسبت حجم حفره بذر به حجم ميوه كمتر از ميوهاين نوع ميوه

اما در داخل هر يك از ). 7(است كه نسبت طول به قطر كمتري دارند 

هاي شكلي، نسبت طول به قطر تغييرات خيلـي كمـي دارد و بـه    گروه
ر همبستگي مشاهده همين دليل بين نسبت طول به قطر و عملكرد بذ

  . شودنمي
ها وزن ميوه بيشترين همبستگي را بـا عملكـرد بـذر    در همه گروه

دارد و در عين حال مشاهده شد كه بين عملكرد بـذر و صـفات طـول    
داري ميوه، قطر ميوه و ضخامت گوشت ميوه همبستگي مثبت و معني

هـاي مثبـت از طريـق اثـر غيـر      وجود دارد، كه بيشتر اين همبسـتگي 
مستقيم وزن ميوه بر قطـر، طـول و ضـخامت گوشـت ميـوه اسـت و       

نيز نشان داده شـد، وزن ميـوه اثـرات     10و  9طور كه در جدول  همان
مستقيم منفي برخي از صفات مانند ضخامت گوشت ميوه بر عملكـرد  
را تحت تاثير غير مسـتقيم خـود قـرار داده و سـبب شـده اسـت كـه        

ه صورت مثبت مشاهده شـود و  همبستگي اين صفات با عملكرد بذر ب
اي اثر مستقيم طول ميوه منفي است اما از هاي استوانهيا در مورد ميوه

طريق اثر غير مستقيم وزن ميوه، همبستگي طول ميوه با عملكرد بـذر  
  . شودمثبت ديده مي

همبستگي بين وزن هزار دانه، وزن ميوه و عملكرد بذر نيز حـاكي  
وه، به طور غيرمستقيم بر وزن هزار دانه از آن است كه افزايش وزن مي

تر شدن اندازه بذرها شده و سبب درشت) 10جدول (اثر مثبت گذاشته 
تـر   هاي بـزرگ است و از اين طريق سبب افزايش عملكرد بذر در ميوه
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  .گرددمي
هـاي گـرد بـين    ها به جـز گـروه ميـوه   اثر باقيمانده در همه گروه

غيرهاي ديگري مانند تعداد بذر دهد متاست كه نشان مي 80/0-75/0
در ميوه، ميزان گرده افشاني و استفاده از حشرات گرده افشان وحجـم  

  . حفره بذري بايد مورد بررسي قرار گيرد
اگرچه با افـزايش وزن ميـوه، عملكـرد بـذر در آن ميـوه افـزايش       

. يابديابد اما عملكرد بذر متناسب با افزايش وزن ميوه، افزايش نمي مي
توان نتيجه گرفت كه وجود تعـداد بيشـتري ميـوه بـا وزن     اين ميبنابر

نتـايج  . كمتر روي بوته بهتر از وجود تعداد كمي ميوه با وزن زياد است
مطابقت دارد كه گزارش كردند ) 5(برنجي و پوپ  اين تحقيق با نتايج

تر هسـتند كـه وزن كمتـري داشـته      هايي مناسببراي توليد بذر، ميوه
ين انجام اقدامات زراعي كه سبب افزايش تعـداد ميـوه در   بنابرا. باشند

واحد سطح گردند در مقايسه با تيمارهايي كه سبب كاهش تعداد ميوه 
شوند، موجب افـزايش عملكـرد بـذر در واحـد     و افزايش وزن ميوه مي

كه با افزايش وزن ميوه ايـن نسـبت كـاهش     دليل آن. گردندسطح مي
از بيوماس توليـدي صـرف افـزايش    يابد آن است كه بخش زيادي مي

كه به ) 10(گردد وزن ميوه از طريق افزايش ضخامت گوشت ميوه مي
همين دليل اثر مستقيم ضخامت گوشت بر عملكرد بذر هر ميوه منفي 

هاي درشـت دارنـد بيشـتر    اين موضوع در مورد ارقامي كه ميوه. است
 .صادق است
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