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 چکیده

فاکتَریل آسهایطی تِ صَرت  یّای خزتشُ ایزاًتَدُتزخی اس تزرسی اثزات ّزس ٍ تزاش تَتِ تز خصَصیات هیَُ  تِ هٌظَر

تیوارّای  .تکزار در هشرػِ پژٍّطی داًطکذُ کطاٍرسی داًطگاُ سًداى اًدام ضذ 3ّای کاهل تصادفی در طزح تلَکدر قالة 

سَسکی سثش( تَد. ًتایح ًطاى داد کِ ی، اسهیز ٍ )هَسی، ایَاًک ٍ ًَع تَدُ( تزاش تَتِتزتیت تَتِ )ّزس ٍ ّزس +  آسهایص ضاهل

ٍ تزاش تَتِ تاػث افشایص ٍسى ٍ طَل  داری داضتتاثیز هؼٌیٍ درصذ گَضت هیَُ هیَُ  ت تَتِ تز صفات طَل ٍ ٍسىیتیوار تزت

ی ٍخَد دارهؼٌیاختالف سطح یک درصذ ٍ درصذ گَضت هیَُ در ٍسى هیَُ صفات طَل هیَُ، اس ًظز ّا تیي تَدُهیَُ گزدیذ. 

تَدُ در اثز هتقاتل  حاصل ضذ. یایَاًک در تَدُ (5/55) ٍ درصذ گَضت هیَُ گزم( 2935) تیطتزیي ٍسى هتَسط هیَُ. داضت

 دار ًطذ.در ّیح یک اس صفات هؼٌیتزتیت تَتِ 
 

 ، ٍسى هیَُ، ّزستَتِ، خزتشُ تزاش :کلمات کلیدی
 

 مقدمه .1

اًَاع خزتشُ  ( یکی اس گیاّاى هْن خالیشی است. هٌطأ خزتشُ  هٌاطق گزهسیزی افزیقا تَدُ اهاL. cucumis meloخزتشُ )

[. پزٍرش خزتشُ در ایزاى تز پایِ تدزتیاتی استَار است کِ کطاٍرساى خالیشکار 10] ضَدکطت هیدر حال حاضز در سزاسز خْاى 

ّای پزٍرش اس قثیل کٌتزل رضذ رٍیطی ٍ سایطی گیاُ ِ تٌْا ضاهل رٍشایي تدزتیات ً اًذ.دست آٍردُدر طی قزٍى هتوادی تِ

در خزتشُ تؼذ اس ظَْر  ّای سادُ، هٌدز تِ تَلیذ ارقام تحت ػٌَاى ارقام هحلی ضذُ است.ضَد تلکِ در سهیٌِ تِ ًژادی تا گشیٌصهی

اًذ را کِ اس دٍ خْت ساقِ اصلی خارج ضذُ کٌٌذ ٍ فقط دٍ ساقِ فزػیدٍ ساقِ فزػی اقذام تِ سزتزداری ٍ حذف ساقِ اصلی هی

ّای دیگز را حذف دارًذ ٍ هیَُگذارًذ )ّزس(، تستِ تِ رقن خزتشُ ٍ حاصلخیشی خاک یک تا دٍ هیَُ را در گیاُ ًگِ هیتاقی هی

ّای یطتز تزرسیاثزات ّزس ٍ تٌک هیَُ در ت [.2آٍرًذ])تزاش( کِ تا ایي کار رضذ رٍیطی ٍ سایطی را تِ تؼادل در هی کٌٌذهی

( 1988) الًشا ٍ [. تا ٍخَد ایي دٍراًت8، 6، 5، 4ّا ضذُ است ]اًدام ضذُ ًتایح هطاتْی داضتِ ٍ هَخة افشایص هزغَتیت هیَُ

ّای فزػی ثاًَیِ ٍ ًگِ ًطاى دادًذ کِ ّزس ساقِ اصلی تِ تٌْایی تاثیزی در ٍسى هتَسط هیَُ ًذاضت ٍلی در اثز حذف ساقِ

تحقیق  ًیش تا (1991ّا ضذ. پذرٍسا ٍ ّوکاراى)ر ّز تَتِ تِ طَر قاتل تَخْی تاػث افشایص ٍسى هتَسط هیَُداضتي دٍ هیَُ د

تیوارّای تزتیت تَتِ ) ّزس ٍ  (1374) رٍی خزتشُ رقن ٍالٌسیا تِ ًتایح هطاتْی دست یافتٌذ. طثق گشارضات کاضی ٍ ػاتذی

 دار تَدُ است.ضت هیَُ، اًذاسُ حفزُ تذر ٍ هَاد خاهذ هحلَل هؼٌیتزاش( رٍی اکثز صفات کیفی ضاهل طَل هیَُ، ضخاهت گَ

تز تَدُ ٍ دارای تافت ( ًطاى داد کِ تَدُ خزتشُ سرد خاللی در هقایسِ تا سَسکی سثش سٍدرس1392هطالؼات دلطاد ٍ ّوکاراى )

 است.تاضذ ٍلی هقذار قٌذ ساکارس ٍ ضیزیٌی هیَُ در تَدُ سَسکی سثش تیطتز تزی هیهیَُ سفت
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در ایي  [.11تٌک هیَُ رٍی تزخی ارقام خزتشُ اثزات هتفاٍتی دارًذ] اًذ کِ تیوارّای ّزس ٍّای ػلوی ًطاى دادُتزرسی

 هَرد هطالؼِ قزار گزفت.ایزاًی  خزتشُ  ّایهیَُ تؼذادی اس تَدُ ٍ تزاش تَتِ تز رٍی صفات  تحقیق اثز تیوارّای ّزس

 هامواد و روش .2

-طزح تلَکفاکتَریل تز پایِ آسهایص تِ صَرت  اًدام ضذ. 1393رػِ پژٍّطی داًطگاُ سًداى در سال ایي آسهایص در هش

ّزس ) تزتیت تَتِ ٍ (سثش سَسکی ٍ ، اسهیزی)هَسی،ایَاًکتَدُ خزتشُ   تیوارّای اػوال ضذُ ضاهل اخزاگزدیذ. ّای کاهل تصادفی

آٍری ضذُ اس هٌاطق ضوال غزب ٍ هزکش ایزاى تا زداد تذٍر خوغخ 15پس اس آهادُ ضذى سهیي در تاریخ تزاش( تَد. ٍ ّزس + 

ّا ٍ خاکذّی پس اس سثش ضذى گیاّچِ ػول تٌک کزدى تَتِ ّا کطت ضذًذ.ساًتی هتز تیي تَتِ 50ّا ٍ فاصلِ دٍ هتز تیي ردیف

ّا ٍ )حذف توام هیَُ تزاش تَتِ ٍ )حذف ساقِ اصلی اس تاالی دٍ ساقِ فزػی اٍلیِ( پای تَتِ اًدام ضذ ٍ در اداهِ رضذ ػول ّزس

پس اس تزداضت هیَُ، طَل  ًیش اػوال گزدیذ. ّای فزػی ثاًَی ٍ ًگْذاری یک هیَُ تیي گزُ ضطن تا ّطتن در ّز ساقِ فزػی(ساقِ

اساس ّا تز  ّا ٍ هقایسات هیاًگیي تدشیِ ٍاریاًس دادُگیزی ضذ. هیَُ، ٍسى هیَُ، سفتی تافت هیَُ ٍ درصذ گَضت هیَُ اًذاسُ

 اًدام گزفت. SAS Ver.9.0درصذ تا ًزم افشار  5آسهَى داًکي در سطح احتوال 
 

 نتایج و بحث .3

هختلف خزتشُ ًطاى دادکِ اثز  ّایرٍی صفات هَرد ارسیاتی هیَُ تَدُ( در تیوار تزاش تَتِ تز 1ًتایح تدشیِ ٍاریاًس )خذٍل 

ی هتفاٍت تزتیت تَتِ تیوارّا ّای هختلف خزتشُ ًسثت تِتَدُ ًثَد.دار  تلَک تز ایي صفات تِ غیز اس سفتی تافت هیَُ هؼٌی

داری رٍی تزخی اس صفات ًذاضتٌذ. تزاش تَتِ اثزات هؼٌی ّای هَرد آسهایص،دٌّذ. ٍلی در تَدُفاٍتی ًطاى هیّای هتٍاکٌص

( هطاتقت دارد. در صفات هَرد ارسیاتی 1988) دٍراًت ٍالًشا کِ تا ًظز دار تَدهؼٌیتیوار تزاش تَتِ تز رٍی طَل هیَُ ٍ ٍسى هیَُ 

 .دار تَدهؼٌی %1ّوِ صفات تدش صفت سفتی تافت در سطح تز رٍی  تَدُ اثز

-تیي تَدُگَضت هیَُ افشٍدُ ضَد.  درصذ ٍهیَُ کاّص تؼذاد هیَُ در ّز تَتِ تز طَل، ٍسى  هَخة ضذ تا تاتَتِ  ػول تزاش

کِ تیطتزیي  ( ًطاى داد2ًتایح هقایسِ هیاًگیي آسهَى داًکي )خذٍلداری هطاّذُ ضذ. ّا ًیش اس ًظز صفات هیَُ تاختالف هؼٌی

اثز هتقاتل تَدُ ٍ تزتیت  تاضذ.هی یایَاًک درصذ هزتَط تِ تَدُ 49/58هیَُ تا  گزم ٍ تیطتزیي در صذ گَضت 7/3431ٍسى هیَُ تا 

  .(2)خذٍل  دار ًطذدر ّیح یک اس صفات هؼٌی تَتِ

 
 

های خربسهاثر هرس و تراش بوته بر برخی صفات میوه تودهواریانس  تجسیه -1جدول  
 

 هٌاتغ تغییزات درخِ آسادی سفتی هیَُ ٍسى هیَُ طَل هیَُ درصذ گَضت هیَُ

97/23  ns 57/23  * 04/483201  ns 29/0  تکزار 2 * 

65/225  ** 52/81  ** 33/1889583  ** 06/0  ns 3 ُتَد 

02/18  * 46/50  ** 66/282716  * 0004/0  ns 1 ِتزتیت تَت 

91/1  ns 89/6  ns 66/904816  ns 02/0  ns 3 تَدُ×  تَتِتزتیت 

98/9  33/5  61/301779  08/0  خطای آسهایطی 14 

78/5  46/11  04/20  ضزیة تغییزات 12 

 ػذم هؼٌی دار تَدىns درصذ ٍ  5درصذ        *هؼٌی دار در سطح  1**هؼٌی دار در سطح 
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های خربسهاثر هرس و تراش بوته بر برخی صفات میوه تودهمیانگین مقایسات  -2جدول  
 

kg/cmسفتی هیَُ ) (grٍسى هیَُ ) (cmطَل هیَُ ) درصذ گَضت هیَُ
 تیوار (2

 تَدُ

56/56  b 83/18  c 7/2841  b 43/2  a هَسی 

49/58  a 33/20  b 7/3431  a 26/2  b ایَاًکی 

58 a 3/16  d 7/2076  d 31/2  b اسهیز 

52/45  c 06/25  a 3/2613  c 5/2  a سَسکی سثش 

 تزتیت تَتِ

51/55  a 58/21  a 2935 a 38/2  a ّزس 

77/53  b 68/18  b 7/2546  b 38/2  a ِّزس+ تزاش تَت 

 تاضٌذ درصذ هی 5 دار در سطح فاقذ اختالف هؼٌیتاضٌذ ّای صفاتی کِ در ّز ستَى دارای حزٍف هطتزک هیيهیاًگی
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