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 چکیده
 05پا  از  یاریا نرماا  آبب  طیدر دو شرا یزراع اتیخصوص ریاز نظر عملکرد و سا رانیا یمل یاهیه بانک ژن گخربز برتر یهاتوده نییتع به منظور
تاوده خربازه باه     43مزرعه( تعاداد   یزراع تیظرف یرطوبت هیدرصد تخل 50پ  از  یاریآبب یمزرعه( و تنش رطوبت یزراع تیظرف یرطوبت هیدرصد تخل

زهک کشت و  یکشاورز قاتیتحق ستگاهیساده در ا  یبزمایش در قالب طرح الت کیدر  4433ر اسفند ماه د یمحل دکیو سف یدو شاهد سوسک همراه
 وه،یا وزن م وه،یا مورد بررسی از نظر صفات تعاداد م  یهانشان داد که در توده ان یوار هیبه دست بمده از تجز جیقرار گرفتند. نتا یابیو ارز سهیمورد مقا
برگ، تعداد روز  یبب نسب زانیم ،یکانوپ یدما ل،یکلروف زانیمواد جامد محلو ، طو  بوته، م زانیه، ضخامت گوشت، مقطر حفر وه،یعرض م وه،یطو  م
 طینشاان داد در شارا   LSDباه رو    نیانگیا م سهیمقا جیدرصد وجود دارد. نتا کیدر سطح احتما   یداریمعن یاختالف بمار شهیو طو  ر دنیتا رس

فاکتور نشاان   زیبنال جینمود و نتا دیرا تولدر پالت  وهیوزن م نیانگیم نیشتریگرم ب 0553گرم و  5350 نیانگیبا  م 34ماره توده ش یتنش رطوبت نرما  و
د. بار اسااد دو مولفاه او  نماودار     نا دهینشان ما  یرا با توجه به صفات مورد بررس یمورد بررس یهاتیجمع نیب راتییدرصد تغ 55مولفه حدود  3داد 
 .و مثبت دارد کینزد اریارتباط بس وهیبا ضخامت گوشت، طو  و عرض م وهیشان داد که وزن مپالت ن یاسکر

 
 خربزه، عملکرد ، تیجمع ی،تنش خشک های کلیدی:واژه

 

    1  مقدمه

باشاد و  هاای اصاالحی مای   تنوع و انتخاب از ارکان مهم برناماه 
رسای  انتخاب توسط اصالحگر نیازمند تنوع مطلوب در جامعه ماورد بر 

کاه  طاوری باشد، محل پیدایش خربزه مورد شک و تردید است باه می
و برخی بفریقاا را   (44آبرخی هندوستان را به دلیل زیست وحشی بن 

( به طوری که به احتما  قاوی  5دانند آهای خربزه میمنشا زیر جن 
(. در 3خاستگاه گیاه خربزه بفریقا و احتماال ناحیه سودان باوده اسات آ  

ی باا دارا  استان خراسان رضاو ترین تولید کننده خربزه ایران نیز بزرگ
ام نخست درصد از سطح برداشت خربزه در کشور مق 5/34بودن سهم 

درصد در مقام پنجم قارار   53/0و استان سیستان و بلوچستان با سهم 
هاا و ارقاام   لذا در این خصوص نیاز اسات بررسای جمعیات     (4آدارد 

نامناسب کیفیت مطلوب از نظر تولید و عملکرد مورد توجه قرار گیرند. 
اخیار، کشااورزی    ه خصاوص در دهاه  با  منابع ببمحدودیت و  خاک
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در اکثار نقااط    ای نموده است.های فزایندهخو  تنش جهان را دست
هاای اخیار   توجه به خشکساالی  در منطقه سیستان با ایران و به ویژه 

در این خصوص شناسایی و منابع بب و خاک دستخو  تغییرات شده 
. برای همیت باشدتواند حائز امنابع و ارقام با پتانسیل تولید مطلوب می

هاای  ارزیاابی ارقاام و تاوده    ای جاز رسیدن به تولید قابل قبو ، چاره
مطلوب گیاهی که بتوانند در شرایط سخت منطقه دوام زراعی داشاته  

اناواع خربازه بار اسااد      یبررسا  کیدر  باشند وجود نخواهد داشت.
کاه دو گاروه بن    (45آ شادند  میگروه تقسا  5به  کیصفات مورفولوژ
خربزه  ادیشوند، انواع زیشامل م رانیامروز را در ا یهایخربزه و طالب

دگرگشن  نیو همچن انییبا توجه به مهاجرت وپراکنش روستا رانیدر ا
و مبادله بذور به وجود بمده است و امروزه با توجاه باه    اهیگ نیبودن ا

 یباارا یکاایژنت شیخطاار فرسااا دیااوجااود ارقااام اصااالح شااده جد 
و  یبررسا  کیا . در (3آ نماوده اسات   دایا پ شیافزا یبوم یهاتیجمع
گزار  شده است که رقم  هیترک یو بوم یعملکرد ارقام تجار سهیمقا

عملکرد را  نیشتریتن در هکتار ب 45با عملکرد کل  مونیماکد یتجارت
 شتریمنطقه داشت که کشاورزان را ب یبوم یهاتیارقام و جمع نیر بد

کاه از   دیا نمایبه کشت ارقام اصالح شده با عملکارد بااال ما    قیتشو
 . (3آ دینمایم ادیرا ز یکیژنت شیفرسا زانیم دیورود ارقام جد یطرف

تاوده خربازه باناک ژن     33 یابیا باا ارز   (44آدر بررسی دیگری 
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تان در   30تا  5 نیعملکرد کل ب راتییکه دامنه تغشده است گزار  
 یباوم  یهاا تیا تر جمعنییکه نشان دهنده عملکرد پا باشدیهکتار م

بااال در   یوره رشاد در بهاار و تابساتان و دماا    با توجه باه د . باشدمی
باعا  کااهش محساود     دیشد یمناطق کاشت خربزه و تنش رطوبت

 تانش  نیتار یمعماول  یببا  تانش کام  . (5آ شودیرشد و عملکرد بن م
را در  وهیا م عملکرد و اهیرشد گ یاست که به طور قابل توجه یطیمح

قبل  دنیرس یبب بر بن تنش کم وهالع .دهدیقرار م ریخربزه تحت تاث
بثاار ساو    . (5آ دهاد یکاهش مرا  وهیو اندازه م کرده عیاز بلوغ را تسر

 باه زماان وقاوع    یبساتگ  عملکرد، بر رشد و نمو و یاز تنش بب یناش
. خربازه در  (4آدارد  اهیا گ پیا و ژنوت ینماو  تنش، شدت تنش، مرحله

شرایط نرما  از نظر ببیااری عملکارد مناسابی خواهناد داشات ولای       
محدودیت بب به خصاوص در منااطق خشاک و نیماه خشاک یاک       

باشد، شرایط کم ببیاری صو  میفاکتور بسیار مهم در کاهش رشد مح
 .(0آسازد مقدار بب کمتر از نیاز گیاه را فراهم می

همچنین ممکن است ایان کام ببیااری باعا  افازایش کیفیات       
های متنوعی با توجه به خاصیت در ایران جمعیت .(40آمحصو  گردد 

دگر گشن بودن خربازه وجاود دارد کاه اکثارا در حاشایه کویرکشات       
های متحمل و بررسی واکنش بنهاا باه   شوند، لذا شناسایی جمعیتمی

باشد لاذا تحقیاق   شرایط کم ببیاری و سلکسیون بنها حائز اهمیت می
واکنش بنهاا باه شارایط     های خربزه  وحاضر با هدف ارزیابی جمعیت

 کم ببیاری انجام گردید.
 

 هامواد و روش

در ایستگاه تحقیقات  4430-35 یزراع یسالها یحاضر ط قیتحق
کیلومتری جناوب شهرساتان زابال و شاما       35کشاورزی زهک، در 

  03/45و طو  جغرافیایی  34/54تان زهک با عرض جغرافیایی شهرس
، با  اقلیم بسایار خشاک و تابساتان    متر از سطح دریا  344و با ارتفاع 

ت از نوع بافات لاومی و باا هادای     مزرعه. خاک دیبسیار گرم اجرا گرد
بن  یکیالکتر تیو بب ببیاری هدا متر زیمن  بردسی 4/ 4الکتریکی 

 شد.  یریگاندازه 4خاک برابر با  pHو  من یزیدس 4تا  3
حمل سا  بود که در طی بن ت کیمدت زمان اجرای این تحقیق 

گرفت. در  رارق یابیخربزه بانک ژن مورد ارز یهاتوده یبه تنش خشک
منااطق   یهاا توده( که اکثرا از توده 43بانک ژن آ یهاپروژه توده نیا

 هیا اول یهاا یابیدر ارز ییو شرق کشور بودند و از عملکرد باال یمرکز
 یو سوساک  دکیساف  یتوده محل 3بانک ژن برخوردار بودند به همراه 

 (ودهتا  45باشند آدر مجموع ینسبتا متحمل و حساد م بیترت که به
 طیدر دو شرا سهیجهت مقا تکرار 3ساده مربع با   یدر قالب طرح الت

 کشت شدند.  ینرما  و تنش خشک
طاو  و عارض    وه،یا وزن م نیانگیا در بوتاه، م  وهیصفات تعداد م

، باا  توساط دساتگاه رفراکتاومتر    طو  بوته، مواد جاماد محلاو    وه،یم

 شاه، یطاو  ر  و قرار دادن بن در رفراکتومتر، وهیاستفاده از عصاره هرم
بوته در  4در برگ چهارم  SPADبا استفاده از دستگاه  لیروفکل زانیم

ضخامت گوشات،   ،دنیتعداد روز تا رسهر پالت و استفاده از میانگین، 
گیری در این تحقیق اندازه برگ یبب نسب زانیم و قطر حفره، عملکرد

نقطاه بخارین بارگ     ساه سه بوته بطور تصادفی انتخااب و از   شدند.
گیاری محتاوای   عمل بمد. بارای انادازه   گیری به -توسعه یافته اندازه

هاای جادا   بارگ  ها انجاام و نمونه برداری از برگ (RWC) نسبی بب
های پالستیکی قرار داده شد شده از هر بوته به طور جداگانه در کیسه

ها در سپ  برگ. گیری شدوزن تر بنها اندازهو به بزمایشگاه منتقل و 
ساعت در دمای اتاق برای محاسبه وزن اشاباع   33بب مقطر به مدت 

ها با دستما  کاغذی خشک و ور شدند و پ  از این مدت نمونهغوطه
گیاری وزن خشاک،   گیری شد. نهایتاً برای اندازهوزن اشباع بنها اندازه

درجه سانتیگراد در بون قرار  55مایساعت در د 33ها را به مدت نمونه
 . داده شد

-=(%)RWCرابطاه   به منظور محاسبه میزان بب نسبی برگ از

((FW-DW)/TW-DW)×100  ،که در بناستفاده شدFW   وزن تار
  باشد.یبرگ م اشباعوزن  TWوزن خشک برگ و  DWبرگ، 
مااورد  و نرمااا  یتاانش خشااک طیدر دو شاارا یکااانوپ یدمااا 
از  آترماومتر(  دماسانج  توساط  گیریگرفت. این اندازه گیری قراراندازه

شد، ساپ    رییگاندازهی کانوپ نییسه قسمت مختلف باال، وسط و پا
 43یالا  44 هاای سااعت کاه در  ساه قسامت   نیا دماای ا  نیانگیاز م
ساازی زماین   بمااده  .دیگرد نییتع یکانوپدمایگیری شده بودند اندازه

 شیم شد، و شاخم در دو بزماا  به یک شیوه انجا شیزراعی در دو بزما
تان در هکتاار    35انجام گرفت. پ  از شخم بهاره در حادود   زییدر پا

کود دامی کاماًل پوسیده باه زماین اضاافه شاد و کشات باه صاورت        
 55پشاته   یهاا بار رو  تاوده  نیانجام گرفت که فاصله ب یاپشتهیجو
تاا   4متر در نظر گرفته شد. در هر چاله  0/3متر و عرض پشته  یسانت
 . دیبذر کشت گرد 3

 50 یرطاوبت  هیا در مرحلاه تخل  یاریا بب ،یتنش رطاوبت  طیدر شرا
 تیدرصد ظرف 05 یرطوبت هیبا تخل یارینرما  بب طیشرا یدرصد و برا

 TDRخاک با استفاده از دساتگاه   یرطوبت شیانجام گرفت. پا یزراع
های ناقص نسبت باه  طرح بلوک ینسب تیمقدار مز یبررس. انجام شد

هاای ماورد   توده. (3آی نیز بربورد گردید های کامل تصادفبلوک طرح
خشکی جداگانه ارزیاابی شاده و    در محیط بدون تنش و تنش بررسی

تانش   یطتغییرات صفات در دو مح مرکب دو بزمایش سپ  با تجزیه
ماورد   یهاا تاوده  ییاطالعات کد شناساا  .و بدون تنش ارزیابی شدند

 ارائه شده است. 4 و در جد قیتحق نیدر ا یبررس
 

 نتایج و بحث

  یطرح التا  ینسب تیمز اولیه نتایج مشخص شد یپ  از بررس
به  در هر محیط ان یوار هیتجزاست و کامل کمتر  ینسبت به بلوکها
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و ساپ  تجزیاه    انجاام شاد   یتصاادف  های کامال طرح بلوک صورت
 واریاان   تجزیاه  از حاصال  نتاایج  براسااد  (.4مرکب انجام گردید آ

 از غیر به صفات کلیه نظر از هاتوده بین گردید مشخص هاداده مرکب
 بارای  فقاط  محیط اثر. دارد وجود دارمعنی اختالف بوته در میوه تعداد
 روز تعداد و کانوپی دمای بوته، تک عملکرد محلو ، جامد مواد صفات

 فقاط  محایط  باا  هاا توده متقابل اثر همچنین و بود دارمعنی رسیدن تا
 گردیاد  دارمعنای  ریشاه  طو  و کانوپی دمای بوته، طو  صفات برای

 ایان  با رابطه در هاتوده متفاوت العملعک  دهندهنشان که(3 جدو آ
 .بود رطوبتی تنش و نرما  شرایط دو در صفات

 

 های خربزهشناسایی جمعیتکد  -1 جدول

Table 1- Identity codes of melon populations 

 کد
Code 

 شماره
Number 

 کد
Code 

 شماره
Number 

 کد
Code 

 شماره
Number 

 کد
Code 

 شماره
Number 

TN-278 28 KC- 357020 19 KC-257236 10 TN-345 1 

TN-272 29 TN621 20 TN-629 11 KC-35700 2 

KC-357104 30 TN-92-306 21 TN-92-334 12 TN-271 3 

KC-357079 31 TN92-302 22 TN-628 13 KC-357250 4 

357063 32 KC- 357044 23 TN-92-319 14 KC-357238 5 

KC-357047 33 KC-357154 24 TN-623 15 TN-441 6 

KC357062 34 KC-357009 25 TN92317 16 TN-92401 7 

Sefidak 35 KC-357067 26 TN92312 17 TN-377 8 

Suski 36 KC-357100 27 TN622 18 TN-277 9 

 
نتایج حاصل از مقایساات میاانگین صافات نشاان داد در شارایط      

باود   4و  5، 5، 3، 4هاای  نرما  بیشترین تعداد میوه مربوط به شاماره 
داری نداشاتند  ( اخاتالف معنای  45که با توده شاهد سفیدک آشاماره  

 3( ولی در شرایط تانش رطاوبتی هماانطور کاه در جادو       4آجدو  
عادد در بوتاه نسابت باه      3هاا از  تودهگردد میانگین اکثر مشاهده می

شرایط نرما  کمتر بودند. بیشترین میانگین تعداد میوه متعلق باود باه   
. از نظار  43و  40، 35، 30، 35، 33، 44، 43،45، 4، 3، 3هاای  شماره

هاای  میانگین وزن میوه در شرایط نرما  بیشترین میانگین به شاماره 
گارم باود    3355و  4505، 3450های به ترتیب با میانگین 4و  4، 34

داری نداشت ولی با شاهد شاماره  اختالف معنی 40که با شاهد شماره 
 34های شماره دار بود. در شرایط تنش رطوبتی تودهاختالف معنی 45
گرم بیشاترین میاانگین وزن میاوه را     3533و  4535به ترتیب با  4و 

باه   34و  43هاای  داشتند. از نظر طو  میوه در شرایط نرماا  شاماره  
متر و در شرایط تنش خشکی توده شماره سانتی 43ترتیب با میانگین 

متر بیشترین میازان طاو  میاوه را باه خاود      سانتی 44با میانگین  34
و تانش   34و  34، 40هاای  اختصاص دادند. در شرایط نرماا  شاماره  

ترتیاب باا   باه  34و  45، 4رطوبتی از نظر عارض میاوه تاوده شاماره     
متار بیشاترین عارض میاوه را باه خاود       سانتی 0/40و  0/40، 50/40

دار نشاان داد. از  های شاهد نیز اختالف معنیاختصاص داد که با توده
 35نظر میزان مواد جامد محلو  در شرایط نرما  و تنش توده شاماره  
هاای  از باالترین میزان مواد جامد محلو  برخوردار باود و جازو تاوده   

 34میانگین عملکرد تک بوته توده شماره شیرین محسوب شد. از نظر 
در هر دو شرایط تنش خشکی و نرما  از عملکرد باالیی برخوردار بود 

که میانگین عملکرد بن در دو شرایط نرما  و تانش رطاوبتی   طوریبه
های مورد بررسی اختالف گرم بود که با شاهد 0553و  5350ترتیب به

و شرایط نرما  و تنش رطاوبتی  دار داشت. از نظر قطر حفره در دمعنی
 50/4و  00/45با میاانگین قطار حفاره     33و  34های به ترتیب توده

متر بیشترین قطر حفاره را باه خاود اختصااص دادناد. از نظار       سانتی
ضخامت گوشت در شرایط نرماا  و در شارایط تانش رطاوبتی تاوده      

 بیشترین میانگین ضخامت گوشت را به خود اختصاص داد. از 5شماره 
متر و در سانتی 355با  44نظر طو  بوته در شرایط نرما  توده شماره 

تر بیشترین طاو   مسانتی 335با  43شرایط تنش رطوبتی توده شماره 
 34و  5هاای شاماره   از نظار غلظات کلروفیال تاوده    بوته را داشاتند.  

بیشترین میزان کلروفیل را به ترتیب در هر دو شرایط نرماا  و تانش   
که این میزان در شارایط تانش   طورید اختصاص داد بهرطوبتی به خو

رطوبتی بیشتر بود. از نظر دماای کاانوپی در شارایط نرماا  و تانش      
و  43به ترتیاب باا دماای     4و  45های شماره رطوبتی به ترتیب توده

گراد بیشترین دما را در دو شرایط به خود اختصاص دادند. سانتی 0/43
ط نرماا  و تانش بیشاترین درصاد     برای رطوبت نسبی برگ در شرای
ترتیاب  باه  45و  43و  30هاای شاماره   رطوبت نسبی برگ برای توده

 .ثبت گردید %50و  44%
از نظاار طااو  دوره کاشاات تااا رساایدن میااوه در شاارایط نرمااا  

 44باا   44روز و در شرایط تنش شماره  35با  34و  4های شماره توده
دادند. از نظر طاو  ریشاه   روز بیشترین تعداد روز را به خود اختصاص 

بیشاترین طاو     40در هر دو شرایط توده سفیدک محلای باا شاماره    
ترتیب در دو شارایط نرماا  و تانش    متر بهسانتی 03و  04ریشه را با 

 داشت.
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 آبیاری نرمال  طیدر شرا خربزه یمورد بررس هایجمعیتصفات  نیانگیم سهیمقا -3جدول 

Table 3- Comparison means traits of studied populations of melon in normal irrigation 

 شماره

No. 

 تعداد میوه
Number 

of fruit 

 وزن میوه
Fruit 

weight 

طول 

 میوه
Fruit 

length 

عرض 

 میوه
Fruit 

width 

مواد 

جامد 

 محلول
TSS 

عملکرد 

 بوته
Plant 

yield 

 قطر حفره
Cavity 

diameter 

 قطر گوشت
Flesh 

diameter 

طول 

 بوته
Plant 

length 

میزان 

لکلروفی  
SPAD 

 دمای کانوپی
Canopy 

temperature 

آب 

نسبی 

 برگ
RWC 

تعداد روز تا 

 رسیدگی
Number 

days to 

maturity 

طول 

 ریشه
Root 

length 

1 2 2900 24 15 4 5800 7.8 4 180 49 28 0.67 84 38.5 
2 2 2600 27 14 7 5200 7 3.8 220 44 26 0.68 81 45 
3 1 2550 32 13 2.5 2558 6.5 3.5 240 38 28 0.68 96 33.5 
4 1.5 1500 18 12.5 4.25 2264 7 4 160 45.5 28 0.5 95 39 
5 1.5 1590 29 14 4.75 2065 6.25 3.6 175 45.5 31.5 0.68 91 46 
6 2 2600 19 13 5.5 5200 8.7 4.6 197.5 60.5 29 0.64 91 33 
7 2 1560 18 12 3 3120 7.4 2.9 160 51 31 0.68 87 38 
8 2 3050 29 14 4 6100 7.5 3.8 265 41.5 27 0.45 90 43 
9 1.5 2805 22.5 14 3 3585 8.1 3.65 195 49.5 30.5 0.68 87 39 

10 2 1500 20 13 3 3000 7.9 3.7 210 53 29 0.69 91 31.5 
11 1.5 2665 28 14 7.25 3500 7.1 3.05 270 49.5 27 0.57 95 27.5 
12 2 2233 29.5 10.25 5 4466 5.5 3.8 167.5 58 26.5 0.54 88 39.5 
13 2 2703 30 14.5 7.25 5405 8.4 3.85 235 52.5 29 0.85 84 45 
14 1.5 2335 19.5 13.5 7.75 3687 7.7 4.4 155 46 29.5 0.62 87 26.5 
15 2 2425 18.5 16.5 7.25 3550 8.9 4 177.5 42.5 28.5 0.74 84 27.5 
16 1.5 2070 24 13 4 3365 7.05 3.4 170 45 28 0.54 84 44.5 
17 1 2247 25 13 3.25 2247 8.1 3.1 140 51.5 32 0.32 87 28 
18 1.5 1965 23 13.5 6.75 2865 6.7 3.65 210 51.5 27.5 0.71 84 42 
19 2.5 795 13.5 11.75 3.25 2015 6.3 3.9 110 44 27.5 0.77 87 25.5 
20 2 1365 20.5 10.75 8 3430 5.85 3.35 106 54 27.5 0.64 84 37.5 
21 1 1107 19.5 10.25 3 1120 5.25 2.45 200 61.5 30 0.55 96 36.5 
22 2 2143 26 14.5 4.5 4288 6.85 3.45 225 36.5 26.5 0.60 91 33 
23 1.5 4175 32 16 3.25 6275 10.5 3.6 160 42 30.5 0.73 91 38 
24 2 1050 18 11 7.5 4200 6.6 2 180 42 28 0.62 84 37.5 
25 2 1812 16.5 14 7 3590 8.6 3.65 135 52.5 27 0.88 87 37 
26 2 1150 14.5 13 3.75 2300 9.2 2.9 112.5 44 26.5 0.64 81 27.5 
27 1.5 1210 18.5 12 2.25 1845 7.9 3.45 120 42.5 28.5 0.77 91 34.5 
28 2 2250 18 16 7.5 4500 9 3.6 250 42 28 0.74 84 38 
29 2 1250 21.5 12 4 2500 7.4 2.8 192.5 51.5 30 0.66 91 38.5 
30 1.5 2640 28.5 14 6.25 3835 7.4 4.1 202.5 44.5 25.5 0.76 87 22.5 
31 2.5 790 15 10.25 7 2630 6.05 2.1 127.5 41.5 28.5 0.66 84 35.5 
32 2.5 545 11 8.5 7.75 1410 5.6 2.35 150 45.5 28.5 0.75 87 25 
33 2.5 1472 16 14 2 3942 7.25 3.5 130 49.5 30 0.54 91 33.5 
34 2.5 1000 18 11 2.5 3300 5.85 2.95 195 48.5 26.5 0.63 81 35 
35 1.5 2820 15 10.25 7.25 1115 5.8 3.1 112.5 44.5 28 0.79 81 51 
36 2 950 17 10.25 4.25 1900 5.1 3.55 82.5 5.5 27.5 0.66 91 34.5 

LSD 0.95± 1591± 
6.35

± 3.2± 
1.28

± 2877± 2.1± 0.90± 80.8± 
5.29

± 1.64± 
0.12

± 0.48± 2.63± 

 

نشان داد که از بنالیز فاکتور در شرایط تنش رطوبتی حاصل  جینتا
نمایاد  درصد تغییرات موجود را توجیه مای  55فاکتور او  نزدیک به  3

خصوصیات میوه  لفهؤتوان میاو  را م فاکتوراساد این  بر(. 4 آشکل
های با بیشاترین میازان خصوصایات میاوه از     نامید که قادر است توده

نظر ساختاری و وزنی را انتخاب نماید بنابر این مقاادیر مثبات فااکتور    
هایی با میانگین عملکرد و وزن میاوه  تواند جهت گزینش تودهاو  می

فاکتور دوم با مقادیر منفی دمای کانوپی و مقاادیر   باال موثر باشد. ولی
هایی باا تحمال بااال باه     مثبت میزان بب نسبی برگ در گزینش توده

آشکل  هابای پالت توده طیدر محباشد. شرایط تنش رطوبتی موثر می
 در نیبناابرا اناد  متفااوت قارار گرفتاه    اتیبا خصوص هیچهار ناح در (3

ی با حداکثر پارامترهای مناسب بیکه ترک ییهاتوده توانیاو  م هیناح
گیری بر روی میوه با وزن باال و خصوصیات حاداکثری در  مورد اندازه

های با عملکرد بااال  ساختار و اندازه میوه دارند و بیشتر بر انتخاب توده
و  45، 45، 4، 45، 3، 44هاای  هاای باا شاماره   دارند که شاامل تاوده  

، 44، 5، 4، 45، 3، 40هاای  امل تاوده باشد. در ناحیه دوم که شمی43
باشد که عملکرد مناسبی داشتند.در ناحیاه ساوم   می 3و  34،  33، 40
قرار گرفتند که عملکرد  43و  35، 43، 44، 40های های با شمارهتوده

پایینی داشتند ولی شرایط فیزیولوژیک بهتری را بروز دادناد باا دماای    
هاای باا   یتا در ناحیه چهارم تودهکانوپی پایین و کلروفیل مناسب و نها

هاا شاامل   عملکرد پایین، متوسط و دیررد قرار گرفتند که این تاوده 
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 بودند. 34، و 3، 35،5، 33های شماره
ل عاما  4های او ، تجزیه به عامل( در گزارشی 3آدر یک بررسی 
درصد تغییرات میان صافات را توجیاه    53حدود  را تعریف نمودند، که

را  که عامل او  وزن میوه، قطر گوشت و قطر حفرهطوریبه می نمود.
ایان صافات    ثیر قرار داده بود، و بیشترین باار مثبات را بارای   أتحت ت

عامل او  باه عناوان    تعریف نمود، و در گزار  وی ذکر شده بود، که
تعاداد میاوه، و عامال ساوم را باه       ، عامل دوم را به عنواناندازه میوه

 نمود. گذاریعنوان درصد قند نام

در یک تحقیق با بنالیز فاکتور صفات مورد بررسی در خربزه میزان 
درصاد گازار  نمودناد و     55فاکتور حدود  3تبیین واریان  را توسط 

ثبات را بارای وزن میاوه، قطار گوشات و      اولین فاکتور بیشترین بار م
. در بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد (44آعرض میوه بدست بوردند 

هاای پیشارفته حاصال از گازینش در     ارقام تجاری خربازه و جمعیات  
های اصلی بیشترین باار  م تجزیه به مولفهمناطق مختلف کشور با انجا

لفه او  برای صافات طاو  میاوه و وزن میاوه بدسات      ؤمثبت را در م
 .(44آبوردند 

 

 شرایط تنش رطوبتیدر  خربزه یمورد بررس هایجمعیت صفات مختلف نیانگیم سهیمقا -4جدول 
Table 4- Comparison means traits of studied populations of melon in water deficit irrigation  

شما

 ره

No 

تعداد 

 میوه
Numb

er of 

fruit 

 وزن میوه
Fruit 

weight 

طول 

 میوه
Fruit 

lengt

h 

عرض 

 میوه
Fruit 

width 

مواد 

جامد 

ولمحل  
TSS 

عملکرد 

 بوته
Plant 

yield 

 قطر حفره
Cavity 

diamete

r 

قطر 

 گوشت
Flesh 

diamete

r 

طول 

 بوته
Plant 

length 

میزان 

کلروفی

 ل
SPA

D 

 دمای کانوپی
Canopy 

temperatu

re 

آب 

 نسبی

 برگ
RWC 

ا تعداد روز ت

 رسیدگی
Number 

days to 

maturity 

طول 

 ریشه
Root 

length 

1 1.5 2622 22 15.7 4 3925 7.1 3.2 175 51 29.5 0.51 84.5 35.5 
2 1.5 1905 24 12.7 7 2865 7.4 3.7 185 48.5 31 0.57 82.5 39.5 
3 1.5 2295 29 12.5 3 3540 6.4 3.3 200 43 28 0.63 82.5 44 
4 2 1425 18 14 4.25 2850 6.9 2.5 175 41 29.5 0.47 84 32 
5 1 1350 24 11.2 5 1350 6.4 3.1 145 41.5 32 0.48 83 32 
6 1.5 2325 19 14.5 6 3160 8.4 4.6 137.5 63.6 28 0.57 80.5 34.5 
7 1 1275 17 11.5 4 1275 7.2 2.6 165 47.5 28.5 0.49 83 29 
8 1 2360 26 13.5 4.2 2360 6.9 3.9 135 51 34.5 0.47 83.5 37.5 
9 1 2285 24.5 14.5 3.7 4570 8 3.6 225 46 29.5 0.59 81 38.5 

10 1 1330 16.5 11 4 1330 7.2 3.3 170 49 28 0.48 87.5 38.5 
11 1.5 1610 24 11.5 8.25 2310 6.3 3.2 195 48.5 29.5 0.47 88 41.5 
12 1.5 1590 26 11.5 5.75 2335 6.6 3.5 105 59.5 31.5 0.46 80.5 29.5 
13 1.5 1998 25 13 7 3488 5.7 2.8 195 48.5 30.5 0.54 83 39.5 
14 1.5 1606 18.5 13.5 7.75 2332 7.3 3.3 220 57 29 0.58 80.5 44 
15 1.5 2015 17.5 14.5 7.5 3190 7.9 3.5 185 54 27 0.63 79 40.5 
16 1.5 1865 24 13 6 3030 7 3.4 155 41 31.5 0.47 83.5 30 
17 1.5 1642 23 15.5 3.5 2345 7.2 4 170 37.5 32 0.35 84 28 
18 2 1660 22.5 13.5 6.2 3320 6.9 3 135 54.5 27.5 0.56 82 37 
19 1.5 640 13 11 4 1000 6.9 3.5 180 44.5 28.5 0.65 84 26.5 
20 2 810 17.5 9.5 8.7 1620 6.1 2.5 170 58.5 29.5 0.61 83.5 29 
21 1.5 1021 19 12.5 3 1493 7.2 2.9 185 31.5 33 0.50 85.5 33 
22 1.5 1620 17.5 6.5 5.7 2545 8.7 3 200 46 28.5 0.56 86.5 37 
23 1.5 3727 33 15.5 3.7 5772 7.3 3.3 205 43.5 28 0.58 84 37 
24 1 830 17 11 8 830 6.8 2.7 170 50 28 0.54 81 27 
25 2 1220 18.5 14.5 7 2440 7.9 3.6 185 44 29 0.54 83 26.5 
26 2 690 13.5 11 4.5 1645 6.9 2.4 95 43 30 0.50 81 28 
27 1.5 1105 15 13.2 2.2 1660 7.2 2.9 165 38.5 28 0.55 82 36 
28 1 1995 14 13 7.7 1995 6.9 3 162 45 29.5 0.40 81.5 27.5 
29 2 1150 22 13.5 3.7 2300 6.8 3.1 215 44 29.5 0.61 84 30.5 
30 2 2165 27 13 6.7 4330 7.5 3.35 200 53 26.5 0.65 84.5 27.5 
31 2 580 14 10 7.5 1160 6.5 2.45 130 36.5 26 0.62 79 39.5 
32 2 495 11 9 8.2 1185 5 2.5 165 50 33 0.53 80 37.5 
33 1 1160 15 12 2.2 1160 7.2 3.8 125 43 31.5 0.48 83.5 35.5 
34 2 969 17.5 9.5 2.7 2219 6.9 3.3 215 55.5 27.5 0.62 79 47.5 
35 2 653 14 10.7 7.5 1305 7.4 2.8 220 35.5 27.5 0.59 79 54 
36 1.5 798 16.5 11.5 5 1176 6.4 3.3 182 43.5 31.5 0.58 79.5 37.5 

LS

D 
1.14± 904.8± 

6.48

± 4.04± 
1.13

± 2651± 2.78± 1.03± 62.6± 
9.73

± 2.72± 
0.20

± 8.49± 17.56± 
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 های خربزهدر جمعیت یتنش رطوبت طیرادر ش آنالیز فاکتورپالت( حاصل از  ی)اسکر ژهینمودار و -1 شکل

Figure 1- Scree plot resulted principal component analysis in water deficit irrigation of melon populations 

 

 
 های خربزهدر جمعیت یتنش رطوبت طیدر شرا آنالیز فاکتور هیپالت حاصل از تجز یبا -2 شکل

Figure 2- Biplot resulted from principal component analysis in water deficit irrigation of melon populations 

 

 
در خربازه   وهیا صفات مرتبط باا م  یراد وهمکاران در بررس یناروئ

داشته  یتوانست نقش مهمیصفت را که در رابطه با عملکرد م نیبهتر
 راد وهمکااران  ینااروئ . (43آ نمودناد  یباشد را ضخامت گوشت معرف

ژنوتیاپ باومی    33رابطه بین اجزای عملکرد را بر روی عملکرد  (44آ
نشان دادکه عملکرد و طو   جیخربزه ایران مورد بررسی قرار دادند. نتا

 وهیا بودند و صفت تعاداد م  راتییتغ بیضر زانیم نیشتریب یدارا وهیم
داشت. وزن  ینییپا اریبس راتییبود که دامنه تغ یدر بوته از جمله صفات

باود کاه باا عملکارد ارتبااط       یاز جمله صافات  زیو قطر گوشت ن وهیم
  داشت. یو مثبت میمستق

 

 گیرینتیجه

عملکرد قابال   34در شرایط نرما  و تنش در مجموع توده شماره 
قبولی داشت. صفات وزن میاوه، قطرحفاره، قطار گوشات و طاو  و      
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تی مد نظر اصالحگران با باشند که بایسعرض میوه ازجمله صفاتی می
هایی با طو  توجه به روابط بنها با عملکرد قرار گیرد. در مجموع توده

ریشه بلندتر از تحمل بیشتری در شرایط محادودیت ببای نسابت باه     
های با طو  ریشه کمتر برخوردار بودند و در مجماوع در شارایط   توده

کاه  گردیاد   ها مشاهدهتنش میزان مواد جامد محلو  بیشتری در توده
که در مناطق گرم و خشک کشاور کشات    ییهاتیدهد جمعینشان م

 یکاانوپ  یبرخوردار هستند. دما یشتریشوند از مواد جامد محلو  بیم
مناسب با  یهاتیجمع ییخوب جهت شناسا اریبس یاز پارامترها یکی

ماورد اساتفاده    یسات یباشد کاه با تریم یتنش خشک طیتحمل به شرا
ماورد   یهاا تاوده  نیدر ب 34شماره  تیمعکه ج ردیگاصالحگران قرار 

 ب  را داشت. دهیا طیشرا بایتقر یبررس
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Introduction: In Iran, there are various melon populations due to properties of cross pollination, which are 

mostly cultivated in the desert, so it is important to identify populations and study their response to low irrigation 
conditions and their selection. Sistan is one of the most important melon production areas in the country. Every 
year, in the optimal water conditions of the region, cultivation area reaches nearly to 6,000 hectares, but the area 
under cultivation is affected by fluctuations in the Hirmand River. Its famous melons in the region include 
Sefidak, Firoozi and Helmendi, which are very popular among farmers in terms of taste. The amount of rainfall 
in this region is very small and the agriculture of the region is affected by the fluctuations of Hirmand River and 
these fluctuations cause damage to agricultural producers, but recognizing the best and most suitable genotypes 
can help a lot to melon production. Variation and selection are the important elements of the breeding program 
and the selection by the breeder requires a good variation in the population. In Iran, the largest producer of 
melons is province of Khorasan Razavi, with 48.7 percent of the production in country, and province of Sistan 
and Baluchistan with the 5.62 percent is in the fifth rank. Therefore, in this regard, it is necessary to consider the 
desirable populations and cultivars in terms of production and yield. The quality of soil and the limitation of 
water resources, especially in recent decades, have intensified the world's agriculture. In the most parts of Iran, 
especially in Sistan, due to recent drought, identification of resources and cultivars with the potential of optimal 
production is important. Therefore, the present study was conducted to evaluate the populations of melons and 
their response to different irrigation regimes. 

Materials and Methods: In this study, the populations of the gene bank (34 population), mostly from the 
central and eastern regions of the Iran, along with two local sefidak and suski, which were relatively tolerant and 
sensitive, respectively to drought stress were cultivated in a simple square lattice design with 2 replications for 
comparison under normal and drought stress conditions. Under water deficit conditions, irrigation was carried 
out at water depletion of 75% and for normal irrigation with 50% water depletion from the field capacity. Soil 
moisture monitoring was carried out using a TDR device. Some morphological and physiological traits such as 
yield, number of fruits per plant, average fruit weight, fruit length and width, plant length, hole diameter, 
chlorophyll content, canopy temperature, relative water content were measured 

Results and Discussion: Based on the results of combined analysis of variance, there was a significant 
difference between the populations for all traits except for the number of fruits per plant. The effect of the 
environment was significant only for the traits of soluble solids, single plant yield, canopy temperature and days 
to maturity also the interaction of the population with the environment was significant only for plant length, 
canopy temperature and root length, which indicated a different population reaction in relation to these traits 
under two conditions of normal and moisture stress. The results of the mean comparison of the traits showed that 
in normal conditions, the highest number of fruits belonged to numbers 1, 2, 6, 7 and 8, which had no significant 
difference with the check number 36. The results of analysis of factor in moisture stress condition showed that 
the first four factors justify nearly 70% of the variation among the traits. Therefore, the positive values of the 
first factor can be effective for selection of genotypes with a high yield and high fruit weight. However, the 
second factor with negative values of canopy temperature and positive values of leaf relative water content is 
effective in determining the high tolerance genotypes to moisture stress conditions. 

Conclusion: Under normal and stress conditions, population number 23 had acceptable yields. The traits of 
fruit weight and size, flesh diameter and fruit length and width are among the traits that should be considered by 
the breeders according to their relationship with the yield. Genotypes with high root length had high tolerance to 
water deficit condition. In general, under stress conditions, more soluble solids were observed in the populations.  
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