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Based on the nutrition importance of nut squash seed and its commercial value, an 

experiment has been conducted in randomized complete block design with 30 

squash landraces collected from West Azerbaiejan, Golestan, and Isfahan 

Provinces with three replications at Minab Agricultural Research Station during 

2018-2019 and 2019-2020. It tried to compare seed yield and yield components of 

different nut squash genotypes in autumn planting time of Hormozgan Province. 

The field was prepared in August and the seeds were sown in late September. The 

evaluated characteristics included plant length, the number of fruit in the plant, 

average fruit weight, fruit length and width, fruit yield, seed yield, the weight of 

100 seeds, hollow seed percent, kernel percent (kernel/seed ratio), and seed 

bitterness percent. According to the results of the important traits such as seed 

yield, seed size, hollow seed percent as well as kernel percent, the genotypes Kh6, 

Kh5, CP7-A, Kh2 selected CP3, CP4-B self, CP7-B self, Isfahan Pumpkin, CP4-E, 

O6, CP2-B, and N2 have had more suitable status than others. By evaluating all 

examined parameters and based on the production costs and net profit, there is the 

possibility of nut squash planting in Minab region with some genotypes including 

the collected genotypes from Khoi region including Kh6, Kh5; the genotypes in 

Golestan province including CP7-A, CP7-B-Self, CP4-E, and CP2-B; Isfahan 

Pumpkin. 
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منظور مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد با توجه به اهمیت غذایی بذر کدو آجیلی و ارزش تجاری آن، به
های کامل های مختلف کدو آجیلی در کشت پاییزه استان هرمزگان، آزمایشی در قالب بلوکبذر ژنوتیپ
، گلستان و غربیآذربایجانهای مختلف استان شده از شهرستانآوریژنوتیپ کدو جمع 30تصادفی با 

 1397-98و  1398-99اصفهان در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب، طی دو سال زراعی 
 موردبررسیسازی زمین در مردادماه و کشت بذور در اواخر شهریورماه انجام شد. صفات اجرا شد. آماده

رض میوه، عملکرد میوه، عملکرد دانه، عبارت بودند از طول بوته، تعداد میوه در بوته، وزن میوه، طول و ع
نتایج  براساس، درصد بذرهای پوک، درصد مغز دانه نسبت به خود بذر و درصد تلخی مغز. صددانهوزن 

، Kh6های صفات مهمی نظیر عملکرد بذر، اندازه بذر، درصد پوکی و نیز نسبت مغز به کل بذر، ژنوتیپ
Kh5 ،CP7-A ،Kh2 انتخابی ،CP3 سلف ،CP4-B ، سلفCP7-B ،کدو تنبل اصفهان ،CP4-E ،O6 ،

CP2-B  وN2 و  موردبررسیتری نسبت به بقیه برخوردار بودند. با ارزیابی کلیه صفات از وضعیت مناسب
های تولید و سود خالص برداشتی، امکان کشت کدو آجیلی در منطقه میناب با هزینه براساس چنینهم

های استان گلستان ؛ ژنوتیپKh5و  Kh6شده از منطقه خوی شامل آوریهای جمعاستفاده از ژنوتیپ
 و کدو تنبل اصفهان وجود دارد.  CP2-Bو  CP7-B ،CP4-E، سلف CP7-Aشامل 
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 . مقدمه 1
محصوالت جالیزی است که به خانواده کدوییان تعلق دارد. بذر این گیاه منبع غنی از پروتئین بوده و ارزش غذایی کدو یکی از 
درصد سطح زیرکشت و  6/2(. براساس آمارنامه کشاورزی، محصوالت جالیزی حدود Paksoy & Aydin, 2004باالیی دارد )

اند، اما آمار دقیقی از تولید کدو در کشور ارائه نشده است داده درصد تولید محصوالت زراعی کشور را به خود اختصاص 8/9
(Ahmadi et al., 2019 میزان تولید، سطح زیر کشت و عملکرد در واحد )(. براساس آمار فائو )سازمان خواروبار کشاورزی

 ,FAOزارش شده است )تن در هکتار گ 8/6تن و  191077هکتار،  28271ترتیب به 2019سطح انواع کدو در ایران در سال 

های آذربایجان شرقی و غربی، گلستان، خراسان و چهارمحال و بختیاری از جمله مناطق تولید این (. با این حال استان2019
گرم  4/1گرم میوه کدو حاوی  100که طوریکنند، بهمحصول در ایران هستند. کدوها نقش مهمی در تغذیه انسان ایفا می

گرم تیامین میلی A ،07/0المللی ویتامین واحد بین 140کالری انرژی،  22گرم چربی،  2/0بوهیدرات، گرم کر 9/3پروتئین، 
گرم نیاسین، میلی 6/0گرم اسکوربیک اسید )ویتامین ث(، میلی 18(، B2گرم ریبوفالوین )ویتامین میلی 04/0(، B1)ویتامین 

 (. Vural et al., 2000گرم پتاسیم است )میلی 340هن و گرم آمیلی 5/0گرم فسفر، میلی 38گرم کلسیم، میلی 17
شود. میزان مکانیزه انجام میصورت دستی انجام شده و جداسازی بذر از میوه نیز با دست و یا نیمهبرداشت کدو به

 400تا  200این محصول بین  هزاردانهکیلوگرم گزارش شده است. وزن  2000تا  800تولید بذر کدو آجیلی در هکتار بین 
کیلوگرم  9تا  6. میزان بذر الزم در هکتار جهت کشت کدو آجیلی بین (Nasrollahi et al., 2019) گرم متغیر است

حال دمای گراد نیاز دارد، با ایندرجه سانتی 10زنی به حداقل دمای ها، برای شروع جوانهگونه تربیشاست. بذر کدو در 
زنی بین چهار تا شش روز گزارش شده است. گراد است. طول مدت جوانهانتیدرجه س 25تا  20زنی بین مطلوب جوانه

ین عملکرد بذر تربیشروز است.  100گیاه کدو در شرایط با تابش زیاد آفتاب قابلیت رشد داشته و دوره رشد آن حدود 
خاک برای رشد این  pHآید. بهترین دست میهای عمیق با زهکش مناسب و غنی از مواد آلی و معدنی بهکدو در خاک

 ,Paksoy & Aydinباالتر نیز گزارش شده است ) pHمحصول بین شش تا هفت است با این حال قابلیت رشد آن در 

2004 .) 
 .C(، کدو مسمایی )C. maxima(، کدو تنبل )Cucurbita moschataانواع مختلفی از کدو عبارتند از کدو حلوایی )

pepo و انواعی دیگر شامل )C. cocozella  وC. zucchini  از سه  طور عمدهبههستند. انواع کدوهای موجود در ایران
جنسی بوده و های این گیاه تکهای کدو از لحاظ شکل و اندازه وجود دارد. گلگونه اول هستند. تنوع زیادی بین گونه

 ,Mark & Bassetیده شود )رود تنوع وسیعی از نظر صفات زراعی در آن ددلیل طبیعت دگرگشن آن، انتظار میبه

(. Casella, 2008زراعی و مقاومت به بیماری وجود دارد ) هایویژگیهای کدو تنوع زیادی از نظر (. بین ژنوتیپ1986
آل ها ایدهژنوتیپ کدو از نظر عملکرد میوه، ترکیبات غذایی و زمان نگهداری نشان داد که همه این ژنوتیپ هشتارزیابی 

فردی است که منجر به تفکیک آن از هبهای منحصرهر ژنوتیپ دارای ویژگی اما ،نبوده و دارای نواقصی هستند
کدو رابطه منفی با افزایش نسبت طول به عرض  (. عملکرد بذرWhitaker et al., 1964شود )های دیگر میژنوتیپ

 (. McCreith et al., 1993های کشیده است )از میوه تربیشهای کروی میوه دارد، بنابراین تعداد بذر در میوه
Sheikh (2013 در بررسی )کمی و کیفی توده هایویژگی( های بومی کدو آجیلیCucurbita pepo L. در دو )

نژادی انتخاب های به، توده چوکی گرگان و توده همدانی خوی را جهت انجام برنامهغربیربایجانآذاستان گلستان و 
مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند.  غربیآذربایجانشده از مناطق مختلف آوریتوده کدوی جمع 18کردند. در پژوهشی 

وده کدو زینتی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که توده کدو آجیلی، پنج توده کدو تنبل و دو ت 11ها شامل این توده
های آجیلی ای، تودهها در بسیاری از صفات در سطح پنج درصد وجود داشت. در تجزیه خوشهداری بین تودهتفاوت معنی
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 .(Mardanzadeh et al., 2015های تنبل در گروه سوم قرار گرفتند )های زینتی در گروه دوم و تودهدر گروه اول، توده
نیاز آبی کم بذر کدو آجیلی منجر به افزایش استقبال در تولید آن شده است. لذا در استان  چنینهمقیمت باال و 

، بادمجان فرنگیگوجههرمزگان که محدودیت آب وجود دارد و تداوم کشت برخی محصوالت سبزی و صیفی نظیر پیاز، 
توان ها عایدی اقتصادی زیادی برای کشاورزان در پی ندارد، میی سالو فلفل که با وجود سطح زیر کشت وسیع، در برخ

آب، درآمد اقتصادی باالتری  ترکمبا تغییر الگوی کشت و گنجاندن کدو آجیلی در دستور کار تولید، عالوه بر مصرف 
حصول در کشت برای کشاورزان ایجاد نمود. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی امکان تولید این م

 پاییزه و یافتن بهترین ژنوتیپ کدو آجیلی داخلی در این منطقه بود. 
 

 ها . مواد و روش2
 27 ییایقه شرقی و عرض جغرافیدق 13درجه و  57 ییایناب با طول جغرافیم یشاورزکقات یستگاه تحقیدر ا پژوهشن یا

، (1)متر در سال اجرا شد. در جدول یلیم 150 ین بارندگیانگیا با میمتر از سطح در 40قه شمالی و ارتفاع یدق 10درجه و 
منظور مقایسه عملکرد و های اجرای آزمایش در دو سال ارائه شده است. بههای هواشناسی منطقه میناب در ماهآماره

کامل های های مختلف کدو آجیلی در کشت پاییزه استان هرمزگان، آزمایشی در قالب بلوکاجزای عملکرد بذر ژنوتیپ
، گلستان و اصفهان در غربیآذربایجانهای مختلف استان شده از شهرستانآوریرقم و توده محلی جمع 30تصادفی با 

 موردبررسیهای (. شکل ظاهری بذر ژنوتیپ2انجام شد )جدول  1398-99و  1397-98سه تکرار طی دو سال زراعی 
 نمایش داده شده است. (1)کدو آجیلی در شکل 

 
 (1398-99و  1397-98های دو سال اجرای آزمایش )های هواشناسی منطقه میناب در ماهآماره. 1جدول 

 پارامتر هواشناسی

 ماه
 فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

98-
97 

99-
98 

98-
97 

99-
98 

98-
97 

99-
98 

98-
97 

99-
98 

98-
97 

99-
98 

98-
97 

99-
98 

98-
97 

99-
98 

 31 33 26 28 22 23 17 19 18 19 22 24 26 27 (◦C)میانگین دما 
 37 39 32 33 28 27 22 23 23 24 28 30 33 33 (◦C)میانگین دمای حداکثر 
 24 25 20 19 16 18 12 10 12 11 16 15 19 18 (◦C)میانگین دمای حداقل 

 20 18 15 13 10 10 5 4 7 6 11 10 14 13 (◦C)حداقل مطلق دما 
 42 40 38 39 32 31 25 26 27 28 28 29 33 35 (◦C)حداکثر مطلق دما 

 42 79 85 40 82 72 98 76 72 71 26 46 15 8 متر()میلی بارندگی 

 
 در پژوهش حاضر موردبررسیهای کدو . مشخصات ژنوتیپ2جدول 

 منشأ نام ژنوتیپ کد منشأ نام ژنوتیپ کد
1 Strong Tosa  هیبریدF116 ، سینجنتا O1 غربیاشنویه، آذربایجان 

2 N1 17 غربینقده، آذربایجان O2 غربیاشنویه، آذربایجان 

3 N2 18 غربینقده، آذربایجان O3 غربیاشنویه، آذربایجان 

4 N3 19 غربینقده، آذربایجان O4 غربیاشنویه، آذربایجان 

5 N4 20 غربینقده، آذربایجان O5 غربیاشنویه، آذربایجان 

6 N5 21 غربینقده، آذربایجان O6 غربیاشنویه، آذربایجان 

7 N6 اصفهان کدو تنبل اصفهان 22 غربینقده، آذربایجان 

8 Kh1 23 غربیخوی، آذربایجان CP2-B استان گلستان 

9 Kh2 24 غربیخوی، آذربایجان CP4-E استان گلستان 

10 Kh3 25 غربیخوی، آذربایجان CP7-A استان گلستان 

11 Kh4 انتخابی  26 غربیخوی، آذربایجانCP3 استان گلستان 

12 Kh5 انتخابی  27 غربیخوی، آذربایجانCP4 استان گلستان 

13 Kh6 انتخابی  28 غربیخوی، آذربایجانCP6 استان گلستان 

14 Kh7 سلف  29 غربیخوی، آذربایجانCP4-B استان گلستان 
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15 Kh8 سلف  30 غربیخوی، آذربایجانCP7-B استان گلستان 

 
 موردبررسیهای کدو آجیلی بذر ژنوتیپ .1شکل 

 
تهیه شد. بذر  (2)و اصفهان از مزارع تولید تجاری در مناطق مندرج در جدول  غربیآذربایجانهای استان بذر ژنوتیپ

تولیدشده در شرکت سینجتا از شرکت تجاری پاکان بذر اصفهان خریداری شد. در  Strong Tosaای گونههیبرید بین
( استفاده Sheikh, 2013های استان گلستان، از برخی از بذرهای حاصل از یک پروژه اصالحی روی کدو )مورد ژنوتیپ

یک توصیه  براساسماه انجام شد. جهت تغذیه خاک ماه و کشت بذور در اواخر شهریورسازی زمین در مردادشد. آماده
تن در هکتار و کودهای شیمیایی  35شد( به نسبت عمومی از کمپوست کود حیوانی کامالً پوسیده )با نام تجاری هرمز ر

کیلوگرم در هکتار قبل از کشت استفاده  230و  320، 170با نسبت  ترتیببهاوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم 
(. Moradi et al., 2015ها استفاده شد )شد. کود اوره در سه مرحله پیش از کشت، پیش از گلدهی و در زمان رشد میوه

متر از هم و فاصله بوته  5/1متر و به فاصله پشته  5هر واحد آزمایشی شامل دو خط کشت دو طرفه )چهار خط( به طول 
ای و با استفاده از نوار تیپ انجام شد. در هر چاله دو بذر کشت و پس از چند صورت قطرهمتر بود. آبیاری به 75/0

برداری صفات های الزم انجام و در ادامه نسبت به یادداشتشدن به یک عدد تنک شد. طی دوره رشد مراقبتبرگی
مختلف در آزمایشگاه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان اقدام شد. این صفات 

)با استفاده از عبارت بودند از طول بوته )با استفاده از متر فلزی(، تعداد میوه در بوته، وزن میوه و عملکرد میوه در بوته 
)با  صددانهمتری(، عملکرد دانه و وزن سانتی 60کش فلزی گرم(، طول و عرض میوه )با استفاده از خط 5ترازوی با دقت 

گرم(، ابعاد دانه شامل طول و عرض و ضخامت )با استفاده از کولیس(، سطح بذر  1استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 
رصد بذرهای پوک )با شمارش بذرهای پوک و درصدگیری به نسبت کل بذرهای ضرب طول و عرض بذر(، د)حاصل

دست تولیدی در هر واحد آزمایشی(، درصد مغز دانه و درصد تلخی مغز. درصد مغز بذر از نسبت وزن مغز به وزن بذر به
بذر )هر کاربر صد  300کاربر، به صورت چشایی، تلخی بذر در  10آمد. برای بررسی درصد تلخی، از طریق آزمون پنل با 
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 درصد تلخی بذر مورداستفاده قرار گرفت. عنوانبهمیانگین نتایج حاصل  در نهایتقرار گرفت و  موردبررسیبذر( 

با توجه به اهمیت جنبه اقتصادی این محصول، برآوردهای اقتصادی حاصل از این محصول و میزان فایده به هزینه آن و 
فرنگی، فلفل و پیاز نیز بررسی شد. بدین منظور ت کشت در منطقه نظیر بادمجان، گوجهمقایسه آن با محصوالت مرسوم تح

آمده در خصوص چهار محصول عمده دستهای تولید، میانگین قیمت فروش محصول و میزان درآمد و سود خالص بههزینه
 ,Mohaddes Hosseini & Sadeghiتحت کشت در منطقه محاسبه و با موارد مشابه در خصوص کدو آجیلی مقایسه شد )

(. در این رابطه میزان عملکرد بذر کدو آجیلی جهت انجام مقایسه با چهار محصول دیگر، معادل باالترین میانگین 2018
کیلوگرم در هکتار( در نظر گرفته شد. نیاز خالص آبیاری براساس منطقه تولید  1300آمده در پژوهش حاضر )دستعملکرد به

 ( تعیین و اعمال شد. 1.0)نسخه  NETWATافزار زگان از طریق نرمکدو در استان هرم
 -اسمیرنوف و شاپیرو -های کلموگروفها از آزموندر پایان دو سال آزمایش، جهت اطمینان از نرمال بودن داده

صورت تجزیه به هاها، تجزیه و تحلیل دادهبودن دادهاستفاده و پس از اطمینان از نرمال SPSS 20.0افزار ویلک در نرم
در سطح پنج درصد مقایسه شدند.  LSDها با آزمون ( انجام و میانگین9.1)نسخه  SASافزار مرکب با استفاده از نرم

ها ( محاسبه شد. رسم شکل16.0)نسخه  SPSSافزار ضرایب همبستگی بین صفات به روش پیرسون و با استفاده از نرم
 ( انجام شد. 2007)نسخه  Excelافزار با نرم
 

 . نتایج و بحث3

 هاتجزیه واریانس داده. 1. 3

ها نشان داد که اثر سال در صفات تعداد میوه در بوته، عرض بذر، ضخامت بذر و تجزیه واریانس مرکب دو ساله داده
های داری مشاهده نشد. بین ژنوتیپدار بود و در بقیه صفات بین دو سال اجرای پروژه تفاوت معنیسطح بذر معنی

یک از صفات داری مشاهده شد. در هیچتالف معنیجز درصد پوکی اخبه موردبررسیدر همه صفات  موردبررسی
 (.3وجود نداشت )جدول  موردبررسیهای داری بین سال و ژنوتیپمتقابل معنی ، اثرموردبررسی

 
 ژنوتیپ کدو آجیلی در منطقه میناب طی دو سال آزمایش 30های عملکرد و اجزای عملکرد . تجزیه واریانس مرکب داده3جدول 

 صفت
 یانگین مربعات(منبع تغییر )م

 ضریب تغییرات
C.V% 

 سال
D.F=1 

 خطای سال

D.F=4 

 ژنوتیپ
D.F=29 

 ژنوتیپ× سال 
D.F=29 

 خطای آزمایش

D.F=116 

 ns9/8311 4/40210 **8/36479 ns0/51 1/233 2/7 طول بوته

 ns017/0 108/0 4/15 604/2** 049/0 134/5** تعداد میوه در بوته

 ns2/34 7/7 **6/233 ns2/0 3/2 6/8 طول میوه

 ns3/24 4/5 **7/122 ns2/0 2/1 5/8 قطر میوه

 ns14/8 85/146 **33/157 ns53/0 18/1 5/7 وزن میوه

 ns70/11 85/149 **43/325 ns51/0 88/2 2/16 عملکرد میوه در بوته

 ns96/5 54/2 **28/32 ns53/0 64/0 8/11 عملکرد بذر در هکتار

 ns86/10 24/12 **07/40 ns06/0 13/0 2/4 وزن صددانه

 ns34/18 12/5 **22/8 ns14/0 34/0 9/3 طول بذر

 ns05/0 43/0 6/7 68/8** 92/0 20/16* عرض بذر

 ns010/0 088/0 5/10 122/1** 072/0 244/2** ضخامت بذر

 ns004/0 013/0 0/9 383/0** 108/0 935/0* سطح بذر

 ns0/35 1/43 **7/2903 ns8/5 6/12 8/12 درصد وزنی پوکی

 ns3/312 6/65 **7/237 ns1/1 0/9 9/3 درصد مغز
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 ns3/39 2/10 **2/2224 ns7/1 1/4 2/12 درصد تلخی

ns ،* درصد. 1و  5دار در سطح دار و معنیترتیب غیرمعنیبه**:  و 

 موردبررسیاثر سال بر صفات . 2. 3

داری طور معنیمیوه( به 3/2نشان داد که تعداد میوه در بوته در سال دوم ) موردبررسیمقایسه میانگین اثر سال بر صفات 
در صفات عرض بذر، ضخامت بذر و سطح بذر، میزان  چنینهممیوه( بود.  0/2از تعداد میوه در بوته در سال اول ) تربیش

از سال  تربیشداری معنی طوربهع( مربمترسانتی 36/1متر و میلی 9/2متر، میلی 9/8ترتیب این صفات در سال اول )به
 (.4متر مربع( بود )جدول سانتی 22/1متر و میلی 7/2متر، میلی 3/8ترتیب دوم )به

 
 ، عرض بذر، ضخامت بذر و سطح بذردر بوته. مقایسه اثر سال بر تعداد میوه 4جدول 

 سال
 صفت

 (1398-99دوم ) (1397-98اول )

 b0/2 a3/2 تعداد میوه در بوته
 a9/8 b3/8 (mmعرض بذر )

 a9/2 b7/2 (mmضخامت بذر )
 a36/1 b22/1 (2cmسطح بذر )

 داری با هم ندارند.تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح  ردیفمیانگین های موجود در هر 

 

 موردبررسیهای مقایسه میانگین صفات در ژنوتیپ. 3. 3

ین آن در ژنوتیپ ترکممتر( و سانتی 472) CP6ین طول بوته در ژنوتیپ انتخابی تربیشدر مقایسه میانگین طول بوته، 
Kh6 (103 مشاهده شد که هر دو ژنوتیپ با بقیه ژنوتیپسانتی )(. در مقایسه 5داری داشتند )جدول ها اختالف معنیمتر

و  4/3، 5/3 ترتیببه) CP7-Aو  Kh6 ،Kh2های در ژنوتیپ در بوتهد میوه ین تعداتربیشمیانگین تعداد میوه در بوته، 
، Strong Tosa ،N1 ،N5های میوه( مشاهده شد که با ژنوتیپ 2/1) CP6ین آن در ژنوتیپ انتخابی ترکممیوه( و  3/3

Kh3 ،O1  وO2 میوه در ژنوتیپ ین طولتربیش(. در مقایسه میانگین طول میوه، 5داری نداشت )جدول تفاوت معنی 
Kh6 (6/33 و سانتی )ین آن در ژنوتیپ انتخابی ترکممترCP6 (4/9 مشاهده شد که با ژنوتیپسانتی )های مترStrong 

Tosa ،N5 ،Kh3  وO2 ین قطر میوه در تربیش(. در مقایسه میانگین قطر میوه، 5داری نداشت )جدول تفاوت معنی
های متر( مشاهده شد که با ژنوتیپسانتی 0/7) CP6ین آن در ژنوتیپ انتخابی ترکممتر( و سانتی 2/24) Kh6 ژنوتیپ

Strong Tosa ،N1 ،N5 ،Kh3  وO2 (. مقایسه میانگین متوسط وزن میوه نشان داد 5داری نداشت )جدول تفاوت معنی
گرم( مشاهده شد  237) CP6 ین آن در ژنوتیپ انتخابیترکمگرم( و  863) Kh6 ین متوسط وزن میوه در ژنوتیپتربیش

 (. 5داری نداشت )جدول تفاوت معنی O2و  Strong Tosa ،N5 ،Kh3های که با ژنوتیپ
ترین آن در گرم( و کم 3308) Kh6 ترین عملکرد بوته در ژنوتیپمقایسه میانگین عملکرد میوه در بوته نشان داد بیش

تفاوت  O2و  Strong Tosa ،N1 ،N5 ،Kh3 ،O1های تیپگرم( مشاهده شد که با ژنو 267) CP6ژنوتیپ انتخابی 
 Kh6 ترین عملکرد بذر در هکتار در ژنوتیپ(. مقایسه میانگین عملکرد بذر در هکتار نشان داد بیش6داری نداشت )جدول معنی

، Strong Tosa ،N1های کیلوگرم( مشاهده شد که با ژنوتیپ 364) CP6ترین آن در ژنوتیپ انتخابی کیلوگرم( و کم 1304)
N5 ،Kh3  وO2 ترین وزن صددانه در (. مقایسه میانگین وزن صددانه نشان داد بیش6داری نداشت )جدول تفاوت معنی

(. مقایسه میانگین طول 6گرم( مشاهده شد )جدول  950/4) Strong Tosaترین آن در رقم گرم( و کم 498/14) Kh5 ژنوتیپ
و  CP4، انتخابی Kh1های ترین آن در ژنوتیپمتر( و کممیلی 2/13ر کدو تنبل اصفهان )ترین طول بذر دبذر نشان داد بیش

Cp2-B ترین (. مقایسه میانگین عرض بذر نشان داد بیش6متر( مشاهده شد )جدول میلی 2/13و  9/12، 8/12ترتیب )به
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، N1 ،Kh6های متر( بود که با ژنوتیپمیلی 3/10و  4/10ترتیب و کدو تنبل اصفهان )به O6عرض بذر مربوط به ژنوتیپ 
Kh7  وN4 های ترین عرض بذر در ژنوتیپداری نداشتند. کممتر( تفاوت معنیمیلی 7/9و  8/9، 9/9، 1/10ترتیب )بهCP2-B ،

CP4-E  وCP7-A (. 6متر( مشاهده شد )جدول میلی 4/6و  4/6، 1/6ترتیب )به 
متر( بود که با میلی 7/3) Kh6ین ضخامت بذر مربوط به ژنوتیپ تربیشمقایسه میانگین ضخامت بذر نشان داد 

 O2ین ضخامت بذر در ژنوتیپ ترکمداری نداشت. متر( تفاوت معنیمیلی 4/3و  5/3ترتیب )به Kh1و  N2های ژنوتیپ
داری نداشت معنیمتر( اختالف میلی 2/2و  1/2ترتیب )به O6و  Kh4های متر( مشاهده شد که با ژنوتیپمیلی 9/1)

ین سطح بذر مربوط تربیشضرب طول در عرض یا پهنای بذر( نشان داد (. مقایسه میانگین سطح بذر )حاصل7)جدول 
 CP4-Eو  CP4، انتخابی CP2-Bهای ین آن مربوط به ژنوتیپترکممترمربع( و سانتی 91/1به کدو تنبل اصفهان )

 (. 7داری نداشتند )جدول تفاوت معنی CP7-Aبع( بود که با ژنوتیپ متر مرسانتی 92/0و  91/0، 81/0ترتیب )به
 

 ژنوتیپ کدو آجیلی 30. مقایسه میانگین صفات طول بوته، تعداد میوه در بوته و طول و قطر و وزن میوه در 5جدول 
 صفت

 ژنوتیپ
 (gوزن میوه ) (cm) قطر میوه (cm) طول میوه در بوته تعداد میوه (cm) طول بوته

Strong Tosa b349 lm3/1 op3/10 n2/7 rs265 

N1 f250 klm5/1 no3/11 mn7/7 qr292 

N2 h167 fgh2/2 gh2/18 gh6/13 i470 

N3 g201 fgh2/2 gh6/17 hi6/12 ij452 

N4 g209 ghi0/2 hi4/16 i8/11 jk424 

N5 d310 lm3/1 op9/10 mn8/7 rs273 

N6 h164 defg4/2 f2/20 fg4/14 gh523 

Kh1 g210 ijk8/1 ijk0/15 kl9/9 lm381 

Kh2 k124 a4/3 b9/29 b5/21 b768 

Kh3 c329 lm3/1 op3/10 mn7/7 rs268 

Kh4 g215 ijk8/1 ij4/15 ij4/11 kl400 

Kh5 ij143 bc0/3 c6/26 c2/19 c684 

Kh6 l103 a5/3 a6/33 a2/24 a863 

Kh7 h168 fgh2/2 gh2/18 gh6/13 i474 

Kh8 f238 ijk7/1 jkl3/14 ij4/11 lmn369 

O1 f249 klm5/1 mno6/11 lm7/8 pqr304 

O2 e284 lm4/1 op8/10 mn7/7 rs273 

O3 f245 jkl6/1 lmn8/12 kl8/9 opq326 

O4 g213 ghi0/2 ij8/15 i8/11 kl404 

O5 f245 jkl6/1 klm3/13 kl7/9 nop339 

O6 h161 de6/2 de0/22 de1/16 de568 

 h168 efgh3/2 fg0/19 fg6/14 efg536 کدو تنبل اصفهان

CP2-B hij153 de6/2 de0/22 ef6/15 ef565 

CP4-E h166 efgh3/2 fg1/19 fg7/14 hi486 

CP7-A jk136 ab3/3 c0/28 bc4/20 c723 

 CP3 hi157 cd7/2 d3/23 d2/17 d607انتخابی 

 CP4 f237 ijk8/1 jkl1/14 jk2/10 mno358انتخابی 

 CP6 a472 m2/1 p4/9 n0/7 s237انتخابی 

 CP4-B hi154 cd7/2 d1/22 de1/16 de568سلف 

 CP7-B h161 def5/2 ef4/20 fg6/14 fg529سلف 



 1399 هرمزگان استان زهییپا کشت در( .Cucurbita sp) یلیآج کدو مختلف یهاپیژنوت بذر عملکرد یاجزا و عملکرد سهیمقا

 داری با هم ندارند.تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5های موجود در هر ستون، که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح میانگین

 
 ژنوتیپ کدو آجیلی 30عملکرد میوه در بوته، عملکرد بذر در هکتار، وزن صددانه، طول و عرض بذر در . مقایسه میانگین صفات 6جدول 

 صفت
 ژنوتیپ

 عملکرد میوه در بوته
(g) 

 عملکرد بذر در هکتار
(kg) 

 وزن صددانه
(g) 

 طول بذر
 (mm) 

 عرض بذر
(mm) 

Strong Tosa pq330 st402 p950/4 b6/16 defg1/9 

N1 pq380 qrst433 e421/11 bc1/16 ab1/10 

N2 ij1000 hij702 g185/10 cde6/15 gh5/8 

N3 jk945 ijk671 n001/6 jk0/14 fgh6/8 

N4 kl800 jkl638 m935/6 cde6/15 abcde7/9 

N5 pq352 qrst421 kl497/7 bc1/16 bcde4/9 

N6 ghi1193 fgh772 lm117/7 ijk2/14 gh5/8 

Kh1 lmn662 lmno577 klm318/7 m8/12 efg0/9 

Kh2 b2568 cd992 j284/8 jk0/14 defg1/9 

Kh3 pq338 rst412 k614/7 ef3/15 hi0/8 

Kh4 lm726 klm599 i065/9 de5/15 bcde5/9 

Kh5 d2044 bc1018 a498/14 ghij5/14 bcde5/9 

Kh6 a3308 a1304 d420/12 bcd0/16 abc9/9 

Kh7 ij1002 ghij709 h525/9 fghi8/14 abcd8/9 

Kh8 lmn624 lmnop550 n011/6 jk9/13 gh5/8 

O1 opq415 pqrs458 f933/10 ijk2/14 gh5/8 

O2 pq355 qrst421 o507/5 efg1/15 bcde5/9 

O3 nop484 opqr493 g997/9 efgh0/15 cdef3/9 

O4 kl795 klmn597 ef306/11 kl6/13 gh5/8 

O5 nop516 nopq506 b065/14 efgh0/15 bcde4/9 

O6 ef1443 ef852 ef043/11 de5/15 a4/10 

 ghi1194 ghij728 c405/13 a4/18 a3/10 کدو تنبل اصفهان

CP2-B fg1384 ef846 kl364/7 lm2/13 l1/6 

CP4-E hij1057 ghi735 j358/8 hij4/14 kl4/6 

CP7-A c2328 b1084 j411/8 ghij5/14 kl4/6 

 CP3 e1630 de911 kl373/7 hij4/14 ij4/7انتخابی 

 CP4 mno590 mnop533 kl511/7 m9/12 jk0/7انتخابی 

 CP6 q267 t364 o574/5 efgh9/14 ij4/7انتخابی 

 CP4-B ef1460 ef861 lm155/7 hij4/14 ij4/7سلف 

 CP7-B gh1233 fg800 j392/8 ijk2/14 ij5/7سلف 

 داری با هم ندارند.تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5های موجود در هر ستون، که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح میانگین

 
، Kh5 ،CP4-Eهای ترین درصد وزنی پوکی بذر مربوط به ژنوتیپمقایسه میانگین درصد وزنی پوکی بذر نشان داد کم

CP7-A  و سلفCP4-B درصد( بود که با ژنوتیپ  4/2و  4/1، 2/1، 6/0ترتیب )بهO1 (8/3 تفاوت معنی )داری درصد
و  Strong Tosa ،N4 ،O3های درصد( بود که ژنوتیپ 2/85) N1ترین درصد وزنی پوکی بذر مربوط به ژنوتیپ نداشتند. بیش

Kh8 (.7ار داشتند )جدول های بعدی قردار در ردهدرصد( با اختالف معنی 6/46و  0/54، 5/58، 8/79ترتیب )به 
 Kh6 ترین درصد مغز بذر مربوط به ژنوتیپمقایسه میانگین درصد مغز بذر )نسبت وزن مغز به وزن بذر( نشان داد بیش

، 5/82، 8/82، 9/83ترتیب )به CP2-Bو  CP7-B، سلف O1 ،CP7-A ،O5 ،Kh5های درصد( بود که با ژنوتیپ 2/84)
درصد( بود که با  4/62) N1ترین درصد مغز بذر مربوط به ژنوتیپ داری نداشت. کمدرصد( تفاوت معنی 8/81و  3/82، 4/82

(. مقایسه میانگین 7داری نداشت )جدول درصد( اختالف معنی 3/65و  4/64ترتیب )به O3و ژنوتیپ  Strong Tosaرقم 
، کدو تنبل N5 ،Kh5 ،Kh6 ،Kh7 ،O1 ،O5های ، ژنوتیپStrong Tosaنشان داد که مغز بذر رقم درصد تلخی مغز 
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ترین درصد تلخی مغز مربوط به گونه تلخی نداشتند. بیشهیچ CP7-Bو سلف  CP2-B ،CP4-E ،CP7-Aاصفهان، 
 (.7بود )جدول  درصد( 7/49و  3/50، 7/49، 8/50، 2/51ترتیب )به O3و  N3 ،N4 ،N6 ،Kh1های ژنوتیپ
 

 ژنوتیپ کدو آجیلی 30. مقایسه میانگین ضخامت بذر، سطح بذر، درصد وزنی پوکی، درصد مغز و درصد تلخی در 7جدول 
 صفت

 ژنوتیپ
 ضخامت بذر

 (mm) 
 سطح بذر 

(2cm) 
 درصد وزنی پوکی

(%) 
 درصد مغز

(%) 
 درصد تلخی

(%) 

Strong Tosa ghijk7/2 bcd50/1 b8/79 jk4/64 g0/0 

N1 jkl5/2 b63/1 a2/85 k4/62 b2/41 

N2 ab5/3 efg32/1 lmn2/19 cdef1/80 d0/16 

N3 lmn3/2 ghij20/1 ef3/43 i8/68 a2/51 

N4 jkl5/2 bcd51/1 c5/58 i8/70 a8/50 

N5 bcd3/3 bcd52/1 kl1/22 h0/75 g0/0 

N6 fghi9/2 ghi21/1 k4/24 h4/75 a7/49 

Kh1 abc4/3 hijk15/1 hi9/33 i5/69 a3/50 

Kh2 defg0/3 fgh28/1 n8/16 efgh2/77 ef2/11 

Kh3 hijkl6/2 ghi23/1 f2/42 i1/69 b0/39 

Kh4 no1/2 cd48/1 j6/28 efgh4/77 ef2/11 

Kh5 fghi9/2 def39/1 q6/0 abc4/82 g0/0 

Kh6 a7/3 bc59/1 klm3/21 a2/84 g0/0 

Kh7 no1/2 de44/1 lmn3/18 efgh7/77 g0/0 

Kh8 ghijk7/2 hijk18/1 e4/46 gh9/75 c0/31 

O1 cdef1/3 ghij20/1 pq8/3 ab9/83 g0/0 

O2 o9/1 de43/1 f5/41 i0/70 ef8/11 

O3 defg0/3 def40/1 d0/54 jk3/65 a7/49 

O4 defg0/3 hijk16/1 gh7/36 cdef0/80 c0/31 

O5 cdef1/3 de42/1 op3/7 abc5/82 g0/0 

O6 mno2/2 bc60/1 mn5/17 h5/74 f5/10 

 bcd3/3 a91/1 lmn6/19 cdef3/80 g0/0 کدو تنبل اصفهان

CP2-B fghi9/2 m81/0 ij4/30 abcd8/81 g0/0 

CP4-E defg0/3 m92/0 q2/1 defg8/78 g0/0 

CP7-A fghij8/2 lm93/0 q4/1 abc8/82 g0/0 

 CP3 cdef2/3 jk07/1 mn0/18 bcde5/80 f5/10انتخابی 

 CP4 defg0/3 m91/0 o9/9 cdef1/80 ef2/11انتخابی 

 CP6 hijkl6/2 ijk11/1 fg6/39 ij5/67 e0/13انتخابی 

 CP4-B hijkl6/2 kl06/1 q4/2 fgh9/76 ef8/10سلف 

 CP7-B fghij8/2 kl06/1 op6/7 abc3/82 g0/0سلف 

 داری با هم ندارند.تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5های موجود در هر ستون، که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح میانگین

 

 موردبررسیهمبستگی بین صفات . 4. 3

ترین صفات موردبررسی در این پژوهش بود با در بررسی همبستگی بین صفات موردبررسی، صفت عملکرد دانه که از مهم
چنین درصد مغز بذر همبستگی مثبت و صفات تعداد میوه در بوته، طول و عرض میوه، متوسط وزن میوه، عملکرد میوه و هم

( داشت. در مقابل، صفات طول بوته و 601/0**و  976/0**، 991/0**، 989/0**، 992/0**، 981/0**ترتیب داری )بهمعنی
 (. 8( )جدول 515/0**و  -524/0**، -839/0**ترتیب ملکرد بذر داشتند )بهداری با عدرصد وزنی پوکی همبستگی منفی معنی

ها در صفات دیگر بهتر از ها در برخی صفات و برخی دیگر از ژنوتیپکه برخی ژنوتیپبر این اساس، با توجه به این
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دار بین عملکرد بذر با صفات همبستگی مثبت و منفی معنی براساسبقیه بودند، امتیازدهی برای انتخاب بهترین ژنوتیپ 
هایی که دارای دیگر صورت پذیرفت. بدین ترتیب که در صفاتی که همبستگی منفی با عملکرد بذر داشتند، به ژنوتیپ

ین امتیاز ترمکین مقدار آن صفت بودند، تربیشهایی که دارای ین مقدار آن صفت بودند، باالترین امتیاز و به ژنوتیپترکم
های برتر انتخاب شد. بر این اساس با محاسبه مجموع امتیازات مکتسبه توسط هر ژنوتیپ، ژنوتیپ درنهایتتعلق گرفت. 

 (:2ترتیب عبارتند از )شکل های برتر بهژنوتیپ
1- Kh6    5-  کدو تنبل اصفهان 
2- Kh5    6- CP4-E  
3- CP7-A   7- CP2-B 
 CP7-Bسلف  -4

 

 

 مؤثرشده گیریصفات اندازه براساسی کدو هاتیپ. مزیت نسبی ژنو2شکل 

 
 موردبررسی. ضرایب همبستگی بین صفات 8جدول 
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               1 طول بوته

              1 -853/0** تعداد میوه در بوته

             1 990/0** -836/0** طول میوه

            1 996/0** 988/0** -839/0** قطر میوه

           1 996/0** 998/0** 990/0** -842/0** متوسط وزن میوه

          1 983/0** 979/0** 985/0** 962/0** -761/0** میوه در بوته عملکرد

         1 976/0** 991/0** 989/0** 992/0** 981/0** -839/0** هکتار عملکرد بذر در

        1 307/0 305/0 316/0 313/0 299/0 277/0 -390/0* وزن صددانه

       1 300/0 -092/0 -043/0 -076/0 -086/0 -109/0 -148/0 170/0 طول بذر

      1 581/0** 442/0* -116/0 -056/0 -085/0 -107/0 -100/0 -147/0 015/0 عرض بذر

     1 -122/0 -015/0 338/0 286/0 318/0 293/0 287/0 289/0 246/0 -243/0 ضخامت بذر

    1 -083/0 935/0** 828/0** 447/0* -110/0 -050/0 -080/0 -101/0 -106/0 -155/0 067/0 سطح بذر

   1 342/0 -277/0 332/0 276/0 -334/0 -524/0** -467/0** -516/0** -535/0** -515/0** -534/0** 505/0** درصد وزنی پوکی
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  1 -835/0** -258/0 412/0* -272/0 -200/0 458/0* 601/0** 549/0** 591/0** 608/0** 584/0** 584/0** -610/0** درصد مغز

 1 -623/0** 569/0** 017/0 -132/0 162/0 -203/0 -270/0 -303/0 -317/0 -298/0 -310/0 -293/0 -281/0 142/0 درصد تلخی

 درصد. 1و  5ترتیب معنی دار در سطح به* و ** 

 های مرسوم منطقهها و درآمد فروش بذر کدو آجیلی در مقایسه با کشتمقایسه هزینه. 5. 3

های اقتصادی تولید بذر کدو آجیلی در مقایسه با چهار محصول سبزی و صیفی عمده تحت کشت در منطقه در بررسی جنبه
تومان در سال  23200000و  97-98تومان در سال زراعی  18550000های تولید بذر کدو آجیلی در یک هکتار میناب، هزینه

 4/20ترتیب به 98-99و  97-98صوالتی نظیر پیاز در دو سال زراعی متوالی ها در مقایسه با محبود. این هزینه 98-99زراعی 
تر و در درصد کم 7/17و  6/17ترتیب ای بهتر، فلفل دلمهدرصد کم 0/40و  1/35ترتیب فرنگی بهتر، گوجهدرصد کم 3/20و 

والت موردبررسی برای پیاز و (. متوسط عملکرد محص9تر بود )جدول درصد کم 9/23و  5/31ترتیب خصوص بادمجان به
تن در هکتار تخمین زده شد. براساس نتایج حاصل از پژهش حاضر، حداکثر  13و برای فلفل  35فرنگی و بادمجان گوجه

(. سود خالص حاصل از فروش محصول )کسر 9تن در هکتار در نظر گرفته شد )جدول  3/1میانگین عملکرد بذر کدو آجیلی 
و  33450000ترتیب به 98-99و  97-98ش محصول( در یک هکتار برای کدو آجیلی در سال زراعی ها از درآمد فروهزینه

تر، در درصد کم 3/17و  4/28تومان محاسبه شد که این مقدار سود در مقایسه با پیاز در دو سال متوالی معادل  48300000
تر و در درصد بیش 179و  196ای معادل فلفل دلمه تر، در مقایسه بادرصد بیش 250و  0/64فرنگی معادل مقایسه با گوجه

 (. 9تر بود )جدول درصد بیش 6/48و  4/46مقایسه با بادمجان معادل 
 

 ها، درآمد فروش و نیاز خالص آبیاری محصوالت عمده تحت کشت در منطقه میناب در مقایسه با کدو آجیلی. مقایسه هزینه9جدول 

 
 کدو آجیلی بادمجان ایفلفل دلمه فرنگیگوجه پیاز

(Toman) 

 18550000 24400000 22500000 28600000 23300000 97-98های سال جمع هزینه

 23200000 30500000 28200000 38700000 29100000 98-99های سال جمع هزینه

 35000 35000 13000 35000 1300 (kg/haمتوسط عملکرد )

 40000 1350 2600 1400 2000 97-98قیمت فروش محصول 

 55000 1800 3500 1500 2500 98-99قیمت فروش محصول 

 52000000 47250000 33800000 49000000 70000000 97-98جمع درآمد 

 71500000 63000000 45500000 52500000 87500000 98-99جمع درآمد 

 33450000 22850000 11300000 20400000 46700000 97-98سود خالص 

 48300000 32500000 17300000 13800000 58400000 98-99سود خالص 

 4070 4050 2500 4310 2810 (ha3m/نیاز خالص آبیاری )
 11904 5302 4520 5037 11474 97-98نسبت سود خالص به نیاز خالص آبیاری 

 17189 7541 6920 3407 14349 98-99نسبت سود خالص به نیاز خالص آبیاری 

 
فرنگی، فلفل و بادمجان تر از گوجهسال متوالی که این آزمایش انجام شد، کشت کدو آجیلی به صرفهبنابراین در دو 

بودن بذر پیاز روزکوتاه تحت کشت در این با توجه به وارداتی ،حالاما برتری بر کشت پیاز نداشته است. با این ،بوده است
عنوان یک برتری برای کدو تواند بهآجیلی، این موضوع می بودن بذر کدومنطقه و افزایش قیمت دالر و از طرفی داخلی

فرنگی و بادمجان در مقایسه نیاز خالص آبیاری، برتری کدو آجیلی نسبت به پیاز و گوجه چنینهمآجیلی مطرح شود. 
ود خالص ی نسبت به محصوالت یادشده دارد. با محاسبه نسبت سترکمزیرا نیاز خالص آبیاری بسیار  ،کامالً مشهود است

آب آبیاری و نیز سود خالص  ترکممصرف  دلیلبهبه نیاز خالص آبیاری، کامالً مشخص است که کشت کدو آجیلی 
 (.9تر از کشت محصوالت سبزی و صیفی غالب تحت کشت در منطقه میناب است )جدول صرفهبهمقرون تربیش

چنین افزایش انات شدید قیمت محصول و همتداوم کشت برخی محصوالت سبزی و صیفی در منطقه هرمزگان و نوس
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رغبتی برخی کشاورزان نسبت به کشت و تولید محصوالت سبزی و صیفی رایج در این های تولید، منجر به بیرویه هزینهبی
دلیل کاهش نزوالت جوی های زیرزمینی بهفرنگی شده است. در این زمینه، کاهش سطح آبمنطقه نظیر پیاز، بادمجان و گوجه

ها را به سمت محصوالتی با نیاز آبیاری کم معطوف داشته است. کدو آجیلی از ها، نیز نگاهرویه آب از چاهچنین برداشت بیو هم
تر آب، تنوعی در الگوی تواند عالوه بر مصرف کمتر میجمله محصوالتی است که در کشت پاییزه هرمزگان با نیاز آبیاری کم

تر از زارش شده است که نیاز خالص آبیاری کدو آجیلی در کشت بهاره در دشت همدان کمکشت محصوالت ایجاد نماید. گ
 (. Afruzi & Zare Abyaneh, 2020محصوالتی نظیر یونجه، چغندرقند و سیر است )

و گلستان  غربیآذربایجانهای شده از استانآوریژنوتیپ کدو آجیلی جمع 30در پژوهش حاضر، طی دو سال متوالی 
نتایج و صفات مهمی نظیر عملکرد بذر، اندازه بذر، درصد  براساسژنوتیپ از اصفهان موردارزیابی قرار گرفت.  و یک

، سلف CP4-B، سلف CP3، انتخابی Kh6 ،Kh5 ،CP7-A ،Kh2های پوکی و نیز نسبت مغز به کل بذر، ژنوتیپ
CP7-B ،کدو تنبل اصفهان ،CP4-E ،O6 ،CP2-B  وN2 تری نسبت به بقیه برخوردار بودند. از وضعیت مناسب

 توصیه است. های تولید و سود خالص برداشتی، در مجموع کشت کدو آجیلی در این منطقه قابلهزینه براساس چنینهم
چنین های تولید نشا و همیکی از مزایای کشت کدو آجیلی، کشت مستقیم آن و عدم نیاز به نشاکاری آن است. هزینه

فرنگی، فلفل و بادمجان است که این هزینه های جاری در تولید محصوالتی نظیر پیاز، گوجهترین هزینهکشت نشا یکی از مهم
شود. در یک پژوهش، تأثیر نوع سیستم صورت مستقیم در زمین اصلی کشت میدر کشت کدو آجیلی وجود ندارد و بذر به

( موردارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان .Cucurbita pepo Lکدوی بذر برهنه ) کشت بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه در
نحوی که در سیستم کشت مستقیم، وزن تر دار سیستم کشت در سطح یک درصد بر صفات موردبررسی داشت، بهاز تأثیر معنی

در تک میوه و وزن و قطر تک گره تا اولین گل نر، وزن تر و خشک دانه و خشک و سطح برگ، شاخص کلروفیل، تعداد میان
کیلوگرم در هکتار  37/1210میوه در مقایسه با دو سیستم نشایی و داربستی باالتر بود. عملکرد کل دانه در کشت مستقیم برابر 

 (. Shirzad & Arouei, 2010های نشایی و داربستی بود )ترتیب دو و چهار برابر عملکرد کشتبه
های تحقیقاتی گرگان در ایستگاه ترتیببه، آزمایشی دو ساله روی کدو آجیلی غربیانآذربایجدر دو استان گلستان و 

همراه توده همدانی، توده قلمی و توده مشهدی انجام شد. نتایج حاصل از توده محلی به 46توده محلی و خوی با  12با 
کی، آزادشهر مشهدی و قلندرمحله های چوین عملکرد بذر از تودهتربیشایستگاه گرگان نشان داد که در سال اول 

های مشهدی و چوکی در ین عملکرد دانه را داشته و تودهتربیشدست آمد. در سال دوم توده سیدمیران مشهدی به
گزارش شد. در نهایت توده  28و  22، 12های کد ین عملکرد بذر از تودهتربیشهای بعدی قرار داشتند. در خوی رده

 (. Sheikh, 2013نژادی انتخاب شدند )های بهنی خوی جهت انجام برنامهچوکی گرگان و توده همدا
شناسی، عملکرد و اجزای عملکرد و های مختلف کدو، در نقاط مختلف دنیا با استفاده از صفات ریختبررسی ژنوتیپ

تنبل با استفاده از نیز نشانگرهای ملکولی به انجام رسیده است. در یک پژوهش شانزده ژنوتیپ کدو مسمایی، حلوایی و 
گونه  براساسها بندی ژنوتیپقرار گرفت و گزارش شد گروه موردبررسیشناسی و نشانگرهای ملکولی رپید صفات ریخت

بندی شدند گروه .C. moschata Duchو  .Cucurbita pepo L. ،C. maxima Duchها بود و در سه گونه آن
(Tsivelikas et al., 2009 .) 

ترتیب در صفات عملکرد بذر در هکتار، متوسط وزن میوه، عملکرد میوه در بوته، ین تنوع بهتربیشدر پژوهش حاضر، 
ترتیب در صفات درصد تلخی، درصد مغز، طول بوته و ین تنوع بهترکمو  صددانهدرصد وزنی پوکی، طول میوه و وزن 

داری با میوه و متوسط وزن آن همبستگی مثبت و معنیعرض بذر مشاهده شد. در بررسی همبستگی بین صفات، قطر 
ین تنوع را در صفات قطر میوه و تعداد بذر تربیشها خوانی داشت. آن( هم2012) .Aruah et alهم داشتند که با نتایج 
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دند که داری بین قطر میوه و عملکرد میوه در بوته مشاهده کرهمبستگی مثبت و معنی چنینهمدر میوه مشاهده کردند. 
( گزارش کردند که صفات قطر میوه و تعداد بذر در میوه 2012) .Aruah et alبا نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. 

 .Sultana et alیک مالک انتخاب مناسب برای ارزیابی عملکرد میوه کدو مورد استفاده قرار گیرد.  عنوانبهتواند می
حلوایی در صفات متوسط وزن میوه و عملکرد میوه در بوته مشاهده نمودند. های کدو ( تنوع زیادی در بین ژنوتیپ2015)

داری بین طول و عرض و متوسط وزن میوه با عملکرد میوه در بوته مشاهده کردند که با ها همبستگی مثبت و معنیآن
 نتایج پژوهش حاضر در یک راستا قرار دارد. 

رد میوه و داری بین طول بوته با عملکستگی منفی و معنیدر بررسی همبستگی بین صفات، در پژوهش حاضر همب
 Mardanzadehکه با افزایش طول بوته، عملکرد میوه و بذر کاهش یافت. برخالف این نتایج، طوریبذر مشاهده شد به

et al. (2019گزارش کردند که طول بوته همبستگی مثبت و معنی )حاضر  داری با عملکرد میوه دارد که با نتایج پژوهش
، وزن میوه، عرض میوه، ضخامت بذر و وزن بذر، در بوته مطابقت ندارد. البته در خصوص بقیه صفات نظیر تعداد میوه

 داری با عملکرد میوه مشاهده کردند که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.همبستگی مثبت و معنی
 

 گیرینتیجه. 4
تعداد میوه در بوته، وزن میوه، طول و عرض میوه، عملکرد  رفتن صفاتنظرگنتایج حاصل از پژوهش حاضر، با دربراساس 

، امکان کشت ، درصد بذرهای پوک، درصد مغز دانه نسبت به خود بذر و درصد تلخی مغزصددانهمیوه، عملکرد دانه، وزن 
و  Kh6های توان ژنوتیپیترتیب مها وجود دارد. در این رابطه بهکدو آجیلی در منطقه میناب با استفاده از برخی ژنوتیپ

Kh5  ،)از منطقه خوی(CP7-A  و سلفCP7-B  ،کدو تنبل اصفهان ،)از استان گلستان(CP4-E  وCP2-B  از استان(
 گلستان( را جهت کشت در منطقه میناب توصیه نمود.
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