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Background and Objectives: Gynociouce hybrids have the advantage of 
high yield; therefore, gynocioucy should always be considered in the 
production of cucumber hybrid cultivars. There are at least five genes that 
affect the expression of gynocioucy in cucumber. In order to improve 
cucumber for production new cultivars with higher yield and better quality, 
using of genetic diversity and cucumber germplasm is extremely essential. 
Knowing the importance and extent of controller genetic effects the 
inheritance of traits can lead to the selection of appropriate corrective 
methods. Therefore, the present study took with this goal how inheritance of 
the gynoeciouce trait and, to investigate the effects of controller genes on this 
trait and, other performance components in crossing between a commercial 
hybrid and a selected line. Finally a proper amendatory plan is adopted. 

 
Materials and Methods: In order to evaluate genetic and determinate 
heritability of gynoecioucy in cucumber seven generation including P1, P2, 
F1, F2, BC1, BC2 and F3 from a cross between two gynoeciouce (N10) 
and androciouce (A11) cucumber lines were supplied. Number of female 
and, male flowers, number of fruits per plant, length of plant and length of 
internode were evaluated in a randomized complete blocks design with 
three replications. Cause on create populations, experiments were carried 
out in the spring and autumn of 2017 to 2018 in three stages in the 
greenhouse of the college of Agricultural Sciences, University of Guilan 
and population assessment was performed in 2019 in the research farm of 
the faculty of agricultural sciences, university of Guilan. First year, in order 
to produce hybrid seeds, a cross was made between gynoeciouce N10 and 
androeciouce A11 lines. After producing and cultivating hybrid seeds in 
the second stage, self-pollination and hybrid cross-breeding with parents 
were carried out and F2 populations and backcrosses were created. In the 
second year, samples of second-generation seeds were planted in 
greenhouses for creating self-pollination and third-generation populations. 
In the greenhouse, hydroponic cultivation system was used and fertilization 
and irrigation of plants were done at regular intervals. In the field plant 
were cultivated using drip irrigation system and, cover mulch and all 
necessary agricultural care were done. Data normality was tested by SPSS 
software and data analysis was performed by SAS software. Generation 
mean comparison was also performed using LSD test at 5% and 1% 
probability levels. 
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Results: About the gynoecioucy there was a significant difference among 

case study generations. Examination of scale tests for this trait also showed 

that there are allele interactions among the genes controlling this trait. 

Examination of genetical parameter and scale tests showed that for all of 

study traits there are epistasis effects. The results showed  about number of 

female flowers all of the genetic parameters was significant and for number 

of male flowers, number of fruit per plant and length of internode traits all 

of the genetic parameters was significant except dominance-dominance 

epistasis, whereas for length of plant trait all of the genetic parameters was 
significant except additive-additive epistasis.  

 

Discussion: Evaluation of narrow sense heritability and dominance degree 

showed that additive variance was more important in genetically 

controlling of number of female flower and number of fruits per plant. 

Therefore superior genotypes can be improved by selecting in the study 

population. 
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  های کلیدی: واژه

 اپیستازی، 

 واریانس افزایشی، 

 ، واریانس غالبیت

  پذیری وراثت

 

بر این گل خیار از مزیت پرمحصول بودن برخوردار هستند؛ هیبریدهای ماده سابقه و هدف:

گیرد. حداقل پنج نظر قرار  گل بودن باید همواره در تولید ارقام هیبرید خیار مدصفت ماده اساس

جهت اصالح خیار برای . دهدتأثیر قرار می گلی را تحتژن وجود دارد که بیان جنسیت ماده

پالسم این گیاه  تولید ارقام جدید با عملکرد باالتر و کیفیت بهتر، استفاده از تنوع ژنتیکی و ژرم

تواند به  توارث صفات میکننده  ضروری است. اطالع از اهمیت و میزان اثرات ژنتیکی کنترل

نحوه بررسی حاضر با هدف  پژوهشانتخاب روش مناسب اصالحی گیاه بیانجامد. بنابراین 

کننده در این صفت و دیگر اجزای عملکرد، در  های کنترلاثرات ژنگلی و وراثت صفت ماده

هایت برنامه نتاج حاصل از تالقی یک الین ماده با یک الین منتخب نر صورت گرفت تا در ن

 اصالحی مناسبی اتخاذ شود. 
 

 گلی در خیار، پذیری صفت مادهثتمنظور ارزیابی ژنتیکی و برآورد ورا به ها: مواد و روش

 A11و نرگل  N10گل ( از تالقی دو الین مادهP1, P2, F1, F2, BC1, BC2, F3هفت نسل )

در بوته، ارتفاع بوته و طول میانگره در صفات تعداد گل ماده، تعداد گل نر، تعداد میوه شد. تهیه 

ها، گیری شدند. جهت ایجاد جمعیتهای کامل تصادفی با سه تکرار اندازهقالب طرح بلوک

دانشکده علوم کشاورزی  طی سه مرحله در گلخانه 1397تا  1396هایی در بهار و پاییز آزمایش

در مزرعه پژوهشی دانشکده  1398ها در سال دانشگاه گیالن صورت گرفت و ارزیابی جمعیت

سال اول به منظور تولید بذرهای هیبرید تالقی بین دو  .علوم کشاورزی دانشگاه گیالن انجام شد

پس از تولید و کشت بذر هیبرید در مرحله  .صورت گرفت A11و نرگل  N10گل  الین ماده

های و تالقی F2های جمعیت .دوم، خودگشنی و تالقی برگشتی هیبرید با والدین انجام شد

منظور  هایی از بذور نسل دوم به، نمونهبرگشتی با هر دو والد ایجاد شدند. در سال دوم

روش مدیریتی خودگشنی و ایجاد جمعیت نسل سوم در گلخانه کشت شدند. در گلخانه از 
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و کوددهی و آبیاری گیاهان با فواصل زمانی منظم انجام شد. در شد کشت هیدروپونیک استفاده 

نرمال بودن  بررسیای و مالچ پوششی جهت کاشت استفاده شد. آبیاری قطرهاز ای کشت مزرعه

افزار  نرمها توسط داده تجزیهو  SPSSافزار  ها توسط آزمون چولگی و کشیدگی در نرمداده

SAS ها نیز با استفاده از آزمونانجام شد. مقایسه میانگین نسلLSD   1و  5در سطح احتمال 

 صورت گرفت. درصد
 

های مورد بررسی وجود داشت. بین نسلداری  معنیگلی تفاوت در مورد صفت ماده ها: یافته

صفت نشان داد که ممکن است آثار متقابل غیرآللی نیز  های مقیاس نیز برای اینبررسی آزمون

کننده این صفت وجود داشته باشد. برآورد پارامترهای ژنتیکی و انجام  کنترلهای در بین ژن

که برای تمامی صفات مورد مطالعه، انواع مختلفی از  بیانگر آن بودآزمون مقیاس مشترک 

در مورد صفت تعداد گل ماده تمام آثار ژنتیکی  آن بود که بیانگراپیستازی وجود دارد. نتایج 

شد. برای صفات تعداد گل نر، تعداد میوه در بوته و طول میانگره، مدل شش پارامتری دار  معنی

 ،عهده داشت غالبیت، کنترل صفات را به -غالبیتشامل تمامی آثار ژنتیکی به غیر از اپیستازی 

برای صفت ارتفاع بوته، مدل شش پارامتری شامل تمام آثار ژنتیکی بدون اپیستازی که  حالیدر 

 کننده تنوع بود.  افزایشی بهترین مدل ژنتیکی توجیه -افزایشی
 

و درجه غالبیت نشان داد واریانس افزایشی در صفات تعداد پذیری  وراثتارزیابی  گیری: نتیجه

توان برای اصالح این تری بود به این معنی که می ماده و تعداد میوه دارای اهمیت بیشگل 

 های برتر را انتخاب کرد.صفات در جمعیت مورد مطالعه ژنوتیپ
 

در خیاار باا   گلی  ارزیابی ژنتیکی صفت ماده(. 1401) ا... حبیب، زاده الهیجی سمیع، بابک ربیعی،، جمالعلی الفتی،، مریم نیا، افظح: استناد

 .1-15(، 3) 29، هاي تولید گیاهی پژوهشنشریه . ها استفاده از روش تجزیه میانگین نسل

                   DOI: 10.22069/JOPP.2022.19108.2821 

 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

( متعلق به خانواده  LCucumis sativus.خیار )

این جنس دارای  باشد.می کوکومیسو جنس  کدوئیان

ترین اهمیت  گونه است که از این بین خیار بیش 30

اقتصادی را داشته و تعداد کروموزوم آن 

(2n=2x=14می )( منشاء اصلی خیار از 1باشد .)

سال  3000منطقه شمال هیمالیا بوده و کشت آن از 

(. منابع ژنومی این 2پیش در هند انجام شده است )

محصول در مقایسه با بسیاری از محصوالت زراعی 

(. در ارقام تجاری خیار نوع جنسیت 3کم است )

ها مهم )مونوسیوس یا ژینوسیوس( و میزان بیان آن

ثیر مستقیم بر تاریخ برداشت، تولید و أاست زیرا ت

گیاه خیار دارای  (.5و  4)وری این محصول دارد  بهره

سه نوع گل نر، ماده و هرمافرودیت است. توزیع این 

سه گل در خیار منجر به تشکیل هفت نوع جنسیت 

های مختلف در خیار شود. در بین جنسیتمتفاوت می

جنسیت مونوسیوس )گل نر، ماده و دو جنسی(، 

)گل  وسیوس )گل ماده و دوجنسه( و هرمافرودیتژین

های مکان(. 6دوجنسی( دارای اهمیت فراوان هستند )

تنظیم بیان جنسیت در خیار را  A/aو   M/m،F/fژنی 

ماده توسط مکان ژنی  بیان گلکنند. میزان کنترل می

F/f شود. در حالیتنظیم می( که مکان ژنیM/m ) بیان

از (. 8و  7کند )های دوجنسی را کنترل میگل

ت )جنسی m وببا دو ژن مغل F برهمکنش مکان ژنی

 های نر و هرمافرودیت و ژنآندرومونوسیوس( با گل

A های نر تولید )جنسیت آندروسیوس( که تنها گل

 (.5شود )درجه بیان گل نر در گیاه تنظیم می ،کندمی

)نر، ماده و دو نوع گل  3به طور کلی توزیع 

نوع جنسیت را در خیار ایجاد  7در گیاه  جنسی(

کنند که گیاه آندروسیوس )فقط گل نر(،  می

ژینوسیوس )فقط گل ماده(، مونوسیوس )گل نر و 

اصلی(، هرمافرودیت )تنها گل ماده در باالی ساقه 

های نر و دوجنسه(، دوجنسی(، آندرومونوسیوس )گل

 منوسیوس های ماده و دوجنسه(، تریژینومونوسیوس )گل

(. 10و  9کنند ))گل نر، ماده و دو جنسی( تولید می

است و گیاه خیار به طور معمول گیاهی مونوسیوس 

کند. های نر و ماده را روی یک بوته تولید میگل

تر  عملکرد گیاهان مونوسیوس به علت تعداد کم

گل( های ماده نسبت به ارقام ژینوسیوس )ماده گل

های حاصل از گیاهان باشد، از طرفی میوهتر می کم

هرمافرودیت شکل مناسبی ندارند و به علت درشت 

باشند. امروزه اکثر کی میها فاقد ارزش خورابودن دانه

گل هستند و از تالقی با ارقام تجارتی خیار ماده

گل و یا هرمافرودیت در ترکیبی از های ماده الین

گل (. هیبریدهای ماده7شوند )پارتنوکارپی ایجاد می

خیار از مزیت پرمحصول بودن برخوردار هستند؛ 

گل بودن باید همواره در تولید بنابراین صفت ماده

(. هیبریدهای 11ارقام هیبرید خیار مد نظر قرار گیرد )

دهند و دارای گل به طور معمول زودتر گل میماده

گل در بندی متمرکز هستند؛ کشت هیبریدهای مادهمیوه

تراکم گیاهی باال عملکرد باالتری در برداشت مکانیکی 

(. تقاضا برای کیفیت و عملکرد 12کنند )فراهم می

خوب در ارقام خیار باالست و با توجه به محدود 

بودن بانک ژن خیار گسترش ارقام جدید به وسیله 

تالقی صورت گرفته است. به عبارت دیگر به جهت 

ر اصالح خیار برای تولید ارقام جدید با عملکرد باالت

و کیفیت بهتر، استفاده از تنوع ژنتیکی و ژرم پالسم 

چنین  (. هم13شدت ضروری است ) هاین گیاه ب

حاصل از تالقی   F1الشواف و بیکر بیست هیبرید

چهار الین ژینوسیوس و پنج الین هرمافرودیت را 

پذیری بررسی و گزارش کردند که میزان ترکیب

مان برداشت، بیان جنسیت ماده و خصوصی در ز

(. 14تر از والدین نر بود ) عملکرد والدین ماده بیش

کرامر و وهنر نیز ارتباط بین عملکرد و اجزای 

های مختلف خیار تازه خوری عملکرد را در جمعیت

بررسی کردند و نشان دادند درصد خیار ترشی و 
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ماده، پتانسیل عملکرد را از طریق انتخاب های  گل

اطالع از نوع و  (.15دهد )غیرمستقیم افزایش می

میزان اثرات ژنتیکی کنترل کننده توارث صفات 

به انتخاب روش مناسب اصالحی و در نتیجه تواند  می

اصالح و بهبود (. 16)ریع در اصالح گیاه بیانجامد تس

ت و آگاهی از نیاز و ها نیازمند شناخکیفیت سبزی

کننده است. ارقام محلی خیار از لحاظ  خواسته مصرف

های مطلوب و مناسب عطر و طعم میوه دارای ویژگی

باشند، اما این ارقام کننده در هر منطقه می ذائقه مصرف

دارای جنسیت نرگل هستند که از نظر عملکرد و 

تعداد میوه نسبت به ارقام ماده گل بسیار ضعیف 

 5گلی یک صفت کمی است و حداقل . مادهباشند می

(. این صفت 17ژن در بیان این صفت نقش دارند )

به صورت کمی به یکی از اجزای عملکرد است که 

باشد و تا  پذیری پایین می رسد، دارای وراثتارث می

گیرد تأثیر ژنوتیپ و محیط قرار می حد زیادی تحت

 (. 11که پیوستگی باالیی با پارتنوکارپی دارد )

ها ابزاری مهم جهت برآورد و تجزیه میانگین نسل

ل به اجزای آن است، تفکیک اجزای میانگین ژنتیکی ک

چنین این تکنیک اطالعاتی در مورد وجود یا عدم  هم

(. نحوه 18گذارد )وجود اپیستازی در اختیار ما می

ها از جمعیتی به جمعیت دیگر در یک عملکرد ژن

نوع محصول متفاوت است و مطالعات ژنتیکی برای 

روش اصالحی جهت  هر محصولی قبل از انتخاب

بهبود آن محصول ضروری است. به همین دلیل 

اطالعات در مورد نحوه توراثت، نوع عمل ژن و میزان 

تواند کمک بسیار زیادی در پروسه پذیری می وراثت

 (. در این میان از روش19اصالح محصول کند )

بسیاری از ها در تجزیه و تحلیل میانگین نسل

آمیز استفاده شده  موفقیت های گیاهی به طور گونه

توان به استفاده از این روش در خیار است که می

و ( 23(، برنج )22فرنگی )(، گوجه21(، فلفل )20)

( اشاره نمود. مطالعات زیادی درباره 24طالبی )-خربزه

خیار انجام شده اما اطالعات کمی در مورد ساختار 

های ماده ژنتیکی صفات کمی مورد استفاده در الین

ی پژوهش(. پتی و همکاران در 10گل وجود دارد )

گل با دو الین مونوسیوس وتیپ مادهاستفاده از یک ژن

به عنوان والد را مورد بررسی قرار دادند و با توجه به 

گزارش کردند که گل ماده تحت  F2و  F1نتاج نسل 

(. اطالعات مربوط 25کنترل یک ژن غالب قرار دارد )

پذیری تمام ها و وراثتبه نحوه وراثت، عملکرد ژن

ملکرد کمک بزرگی برای اصالح گیاهان در اجزای ع

گیری برای انتخاب روش اصالحی مناسب و تصمیم

حاضر با  پژوهش(. بنابراین 18باشد )صفات برتر می

اثرات گلی و نحوه وراثت صفت مادهبررسی هدف 

کننده در این صفت و دیگر اجزای  های کنترلژن

عملکرد در نتاج حاصل از تالقی یک الین ماده با یک 

های طی آزمایش . الینهاصورت گرفتالین منتخب نر 

هدف در نهایت  .پذیری مناسبی داشتند پیشین ترکیب

جهت  برنامه اصالحی مناسباز این پژوهش انتخاب 

 . خیار استاصالح صفات 

 

 ها مواد و روش
که به ترتیب به دلیل دارا  A11و الین  N10الین 

گلی و ظاهری بازارپسند و دیگری بودن صفات ماده

گیری انتخاب گلی و طعم خوب جهت دورگنر

ماده گل اما با عطر ضعیف گوشت  N10شدند. الین 

( با منشا بومی عطر گوشت A11همراه است و الین )

ها بسیار سفت و ترد هستند  های آنباالیی دارد و میوه

ها، باشد. جهت ایجاد جمعیتنرگل می اما غالباً

طی سه  1397تا  1396هایی در بهار و پاییز آزمایش

دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه  ر گلخانهمرحله د

ها در سال ارزیابی جمعیت .گیالن صورت گرفت

در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی  1398

دانشگاه گیالن انجام شد، تا ضمن تامین میزان سطح 

های زیر کشت مورد نیاز شرایط الزم برای ایجاد گل
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ها ایجاد نر )طول روز بلند و دمای باال( برای بوته

شود. سال اول به منظور تولید بذرهای هیبرید تالقی 

های قبل در )که طی سال A11و  N10دو والد 

سازی شده( صورت  دانشکده علوم کشاورزی خالص

گرفت و پس از تولید و کشت بذر هیبرید در مرحله 

دوم خودگشنی و تالقی برگشتی هیبرید با والدین در 

های کشاورزی در مجموعه گلخانه 96بهار سال 

و  F2های جمعیت .دانشگاه گیالن انجام شد

 برایگشتی با هر دو والد ایجاد شدند. های بر تالقی

صبح پس  10الی  7روزانه در طی ساعات  منظور این

ها عملیات خودگشنی آذیناز ظهور دومین گل

 F2هیبریدها صورت گرفت. برای تولید جمعیت 

های کاغذی ها یک روز قبل از شکوفایی با کپسول گل

فشانی در صبح روز بعد  پوشانیده شدند و گرده

صورت دستی انجام شد. برای این منظور کالله  به

ای که از روز قبل با کپسول پوشانده شده های ماده گل

های نر تازه باز شده در همان روز بودند با گرده گل

ها توسط آغشته شدند. پس از انجام تالقی، دوباره گل

چنین از تالقی  کپسول کاغذی پوشانده شدند. هم

های گیاهان پدری و مادری با نتاج هیبرید، نسل تالقی

های  تمامی گل .ل بعد تهیه شدندبرگشتی نیز برای فص

مربوطه با ثبت مشخصات والدین و تاریخ انجام 

گذاری شدند تا از گیری و یا خودگشنی پاکتدورگ

های ناخواسته جلوگیری شود. در سال دوم، تالقی

هایی از بذور نسل دوم در مزرعه دانشکده کشت نمونه

د منظور خودگشنی و ایجا کشاورزی دانشگاه گیالن به

ای کشت مزرعهد. در جمعیت نسل سوم انجام ش

 ها ردیف متر و فاصله سانتی 60ها بین بوته فاصله

متر در نظر گرفته شد. مراحل داشت با استفاده از  1

ای و مالچ پوششی جهت کاشت و آبیاری قطره

های زراعی الزم در مراحل کشت چنین مراقبت هم

ام شده در مزرعه در قالب های انجآزمایش انجام شد.

 شد. های کامل تصادفی با سه تکرار انجامطرح بلوک

صفات مورد نظر تعداد گل ماده تا گره بیستم، تعداد 

گل نر تا گره بیستم، تعداد میوه تا گره بیستم، ارتفاع 

بوته تا گره بیستم و طول میانگره تا گره بیستم 

های کشت شده از والدین شد. تعداد بوتهگیری  اندازه

بوته  12( F1بوته در هر تکرار، برای نسل هیبرید ) 4

بوته در هر تکرار، برای  40( F2در تکرار، در نسل )

 16و  8ترتیب  ( بهBC2و  BC1های برگشتی )تالقی

بوته در هر تکرار )عدم یکسان بودن تعداد بوته برای 

گشتی های برگشتی عدم تولید بذر در تالقی برتالقی

بوته در هر  285( تعداد F3اول بود( و برای نسل )

گیری تمامی صفات تکرار کاشته شدند. اندازه

 صورت تک بوته صورت گرفت. به

ها و ارزیابی آثار ژنتیکی به منظور تجزیه داده

از روش  ،کنترل کننده میانگین صفات مورد مطالعه

 .(26استفاده شد ) 1طبق رابطه  (1982متر و جینکز )
 

(1)     β2[l] +Y= m + α [d] +β [h] + α2 [i] +2αβ[j]  

 

میانگین تمام  mمیانگین یک نسل،  y ،آندر که 

 [h]برآیند آثار افزایشی، [d] در یک تالقی، ها  نسل

×  برآیند اپیستازی افزایشی [i]برآیند آثار غالبیت، 

 [l]غالبیت، × برآیند اپیستازی افزایشی [j] افزایشی، 

و  2αو β و   αغالبیت،× برآیند اپیستازی غالبیت 

2αβ  2وβ  ضرایب هر یک از پارامترهای ژنتیکی مدل

 .متر و جینکز هستند

برای وجود یا عدم وجود  های مقیاساز آزمون

 چنین و هم 5تا  2 آثار اپیستازی، بر اساس روابط

و مقایسه  tداری با محاسبه مقدار جهت بررسی معنی

 .(26) استفاده شد 9تا  6جدول از روابط  tآن با 
 

A = P̅1+ F̅1 - 2BC̅1 (2               )                    
 

B = P̅2 + F̅1 - 2BC̅2 (3            )                      
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C = P̅1 + P̅2+ 2F̅1- 4F̅2 (4            )                  
 

D = 2F̅2 - BC̅1 - BC̅2 (5                              )  

 

(6                 )            tA = 
A

√V̅P1+V̅F1+4V̅BC1
 

 

(7           )                   tB = 
B

√V̅P2+V̅F1+4V̅BC2
 

 

(8           )          tC = 
C

√V̅P1+V̅P2+4V̅F1+16V̅F2
 

 
(9          )                  tD = 

D

√4V̅̅ ̅̅ F2+V̅BC1+V̅BC2
 

 

ات کننده صف های کنترلبه منظور برآورد آثار ژن

 .استفاده شد 15الی  10مورد مطالعه نیز از روابط 
 

m = F̅2                                                     (10)  
 

d = BC̅1 - BC̅2                                          (11)  

 

h = F̅ -4F̅2  -(P̅1 + P̅2)/ 2+2BC̅1+2BC̅2          (12)  

 

i= 2(BC̅1+BC̅2) - 4F2                               (13)  

 

j = 2(BC̅1-BC̅2) - P̅1+ P̅2 (14)                         
 

(15)        l = P̅1 +P̅2 + 2F1 +4F̅2 – 4BC̅̅̅̅1– 4BC̅̅̅̅2 

 

پس از محاسبه آزمون مقیاس جهت ارزیابی بهترین 

 کننده هر یک از صفات مورد مطالعه مدل ژنتیکی کنترل

با استفاده از روابط باال  نیز از آزمون مقیاس مشترک

دار بودن اساس آزمون کای اسکور و بررسی معنیبر

 18الی  16از روابط  استفادهآن استفاده شد. سپس با 

(، واریانس VDاجزای واریانس افزایشی ) محاسبه

( انجام شد VE( و واریانس محیطی )VHغالبیت )

(27). 

VD= 2VF2-(VBC1+VBC2) (16             )             

 

VH=VF2-VD-VE (17                                    )  

 

VE=
1

3
 (VP1+VP2+VF1) (18                            )  

 

پذیری محاسبه میانگین درجه غالبیت، وراثت

 21الی  19عمومی و خصوصی به ترتیب از روابط 

 .(27دست آمد ) به
 

(H/D)
1/2 

=
2v[h]

v[d]
                                         (19)  

 

(20            )                        = 
VD+VH

VD+VH+VE
 hb

2 
 

 hn
2  = 

VD

VD+VH+VE
(21         )                           

 

های بدست آمده از این پژوهش، با استفاده از داده

،  SPSSافزار های چولگی و کشیدگی در نرمآزمون

 تجزیهنرمال بودن قرار گرفت. برای  آزمونمورد 

( و مقایسه 12استفاده شد ) SASافزار  از نرمها  داده

در سطح   LSDها نیز با استفاده از آزمونمیانگین نسل

 انجام شد. درصد 1و  5احتمال 

 
 نتایج و بحث

گیری های اندازهبررسی آزمون نرمال بودن داده

های مورد نشان داد داده SPSSافزار  شده توسط نرم

(. نتایج 1مطالعه دارای توزیع نرمالی هستند )جدول 

 تجزیه واریانس بین هفت نسل اجرا شده برای صفات

تعداد گل ماده تا گره بیستم، تعداد گل نر تا گره 

 بیستم، ارتفاع بوته تا گره بیستم، طول میانگره تا 

گره بیستم و تعداد میوه تا گره بیستم تفاوت 

(، 2نشان داد )جدول  درصد 1را در سطح داری  معنی

نحوه روی امکان انجام تجزیه ژنتیکی و بررسی از این 

مقایسه  3پذیری وجود دارد. با توجه به جدول  وراثت
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گلی،  میانگین و خطای معیار در مورد صفت ماده

تر از میانگین والدین بوده که  یشب F1میانگین نسل 

دهنده پدیده هتروزیس باشد. ارزش  تواند نشانمی

گلی در نتاج نسل دوم کاهش چندانی صفت ماده

نسبت به نسل اول نداشت و از میانگین والدین نیز 

های چنین در نتاج حاصل از تالقی تر بود، هم بیش

  BC1برگشتی یعنی تالقی برگشتی با والد اول 

(N ×F1 و والد دوم )BC2 (A11×F1 میانگین این )

صفت نسبت به میانگین والدین افزایش پیدا کرد. این 

( که وراثت 2015نتایج با نتایج پتی و همکاران )

گلی را در خیار با استفاده از تالقی یک صفت ماده

گل با دو الین نرگل بررسی کردند مطابقت الین ماده

گلی بر ماده  F1تمام گیاهانها بیان داشتند در  دارد. آن

گل نرگلی غلبه دارد و زمانی که یکی از والدین ماده

با  .باشدگلی تحت کنترل یک ژن غالب میباشد، ماده

های ماده نسبت به پیشرفت نتاج از نظر درصد گل

های رود که در نسلهای والدین این احتمال میالین

صل تری حا بیشبعدی از نظر صفت گل ماده بهبود 

ها مقایسه میانگین(. در مورد صفت گل نر 25شود )

تر  از میانگین والدین کم F1نشان داد میانگین نسل 

بوده و با توجه به افزایش میانگین گل ماده در نسل 

F1 توان نتیجه گرفت که نسبت به میانگین والدین می

اج نسل کنترل ژن غالبیت در صفت ماده گلی در نت

 F2باشد. در نسل تر از صفت گل نر می اول بیش

میانگین نتاج برای صفت تعداد گل نر نسبت به 

داری نداشت. میانگین گل میانگین والدین کاهش معنی

های برگشتی با والد اول و والد دوم نیز نر نتاج تالقی

نسبت به میانگین والدین کاهش یافتند. اما در نتاج 

تعداد گل نر نسبت به میانگین ، میانگین F3نسل 

والدین افزایش یافت. در صفت ارتفاع بوته میانگین 

نسبت به میانگین والدین افزایش یافت.  F1نسل 

نیز میانگین این صفت افزایش  F2چنین در نسل  هم

داری نسبت به میانگین هر دو والد نداشت. در معنی

والد های برگشتی با والد اول و نتاج حاصل از تالقی

تر از  دوم میانگین ارتفاع بوته در هر دو تالقی کم

نیز ارزش صفت  F3میانگین والدین بود. در نسل 

کاهش چندانی نداشت و میانگین صفت از میانگین دو 

تر بود. برای صفت تعداد میوه، میانگین آن در  والد کم

داری نسل اول نسبت به میانگین والدین افزایش معنی

میانگین تعداد میوه  در نسل دومچنین  نداشت. هم

نسبت به میانگین والدین کاهش داشت. در نتاج 

حاصل از تالقی برگشتی با والد اول و والد دوم 

میانگین تعداد میوه نسبت به میانگین والدین افزایش 

میانگین تعداد میوه  F3داری نداشتند. در نسل معنی

های دیگر کاهش نسبت به میانگین والدین و نسل

( F1یافت. در صفت طول میانگره میانگین نسل اول )

چنین  برابر با میانگین والدین مشاهده شد. هم تقریباً

ارزش این صفت در نسل دوم نیز نسبت به نسل اول 

کاهش چندانی نداشت. میانگین نتاج حاصل از تالقی 

در نسل  .تر از میانگین والدین مشاهده شد برگشتی کم

F3 نگره نسبت به میانگین والدین و میانگین طول میا

که این صفت  در حالی .های بعدی افزایش یافتنسل

ثیر محیط بوده و در أت در طی دوره رشد بسیار تحت

حیدری و همکاران  .یابد هوای ابری افزایش می

ی گزارش کردند افزایش طول پژوهش( در 2012)

اقه تواند باعث کاهش تعداد گره در طول سمیانگره می

تواند عملکرد گیاه را موضوع میاصلی شود که این 

 (.29کاهش دهد )

بر اساس آزمون مقیاس در مورد صفات تعداد گل 

ماده، تعداد گل نر، تعداد میوه، ارتفاع بوته و طول 

دار میانگره تا گره بیستم پارامترهای مقیاس معنی

وجود اپیستازی در رابطه  نشدند که این به معنی عدم

تر از این  برای اطمینان بیش .باشدبا این صفات می

نتایج آثار اپیستازی را مورد محاسبه و تست قرار 

که مربوط به  5(. با توجه به جدول 4دادیم )جدول 

باشد، کننده صفات مورد مطالعه می آثار ژنتیکی کنترل
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نتایج  .بودنددار اثرات ژنتیکی برای اکثر صفات معنی

دهد که در مورد صفات تعداد گل ماده، تعداد نشان می

گل نر، تعداد میوه، طول میانگره و ارتفاع بوته آثار 

دار بودند. آثار یک درصد معنی افزایشی در سطح

های تعداد گل ماده، غالبیت نیز در در مورد صفت

و برای  درصد 1تعداد گل نر، تعداد میوه در سطح 

دار و برای ارتفاع معنی درصد 5گره در سطح طول میان

دار شد. در مورد اثر متقابل افزایشی در معنی بوته غیر

افزایشی در صفات تعداد گل ماده، تعداد گل نر، تعداد 

دار شدند معنی درصد 1میوه و طول میانگره در سطح 

دار بود. در مورد اثر معنی و در مورد ارتفاع بوته غیر

در غالبیت صفات تعداد گل ماده،  متقابل افزایشی

تعداد گل نر، تعداد میوه، طول میانگره و ارتفاع بوته 

دار شدند. این نتایج با نتایج در سطح یک درصد معنی

ها ثیر اثرات افزایشی و غالبیت ژنأی که تگران پژوهش

را برای تعداد گل ماده و تعداد میوه گزارش کردند 

رسد روش نظر می بنابراین به .(18مطابقت دارد )

ای برای بهبود این صفات بهنژادی انتخاب دوره

( تنها در صفت Iمناسب باشد. آثار فوق غالبیت )

 دار شد. تعداد گل ماده معنی

 ها پذیری نتایج حاصل از برآورد اجزای تنوع، وراثت

نشان داد که در  6چنین درجه غالبیت در جدول  و هم

تر از واریانس  تمام صفات واریانس افزایشی بیش

باشد که توجیه انتخاب در اصالح این غالبیت می

های وینای کومار و باشد. این نتایج با یافتهها میصفت

( در مورد صفات عملکردی طالبی 2014همکاران )

ها رد میزان واریانسدر برآو (.30مطابقت داشت )

برای صفات تعداد گل ماده، تعداد گل نر و تعداد میوه 

های ژنتیکی واریانس محیطی در مقایسه با واریانس

تر  ثیر کمأتر بود که این بیانگر ت افزایشی و غالبیت کم

باشد، می پژوهشمحیط بر صفات مورد مطالعه در این 

میانگره اما در مورد صفات ارتفاع بوته و طول 

تر از واریانس ژنتیکی افزایشی و  واریانس محیط بیش

تری  ثیر بیشأغالبیت بود و بیانگر این است که محیط ت

گذارد. در مورد صفات ارتفاع بوته و بر این صفات می

تر از پذیری خصوصی پایینطول میانگره وراثت

ثیر جزء غالبیت أپذیری عمومی بوده و بیانگر توراثت

افزایشی در کنترل ژنتیکی این صفات نیز  و آثار غیر

باشد، بنابراین انتخاب بر اساس این صفات در می

آمیز نبوده و  های حاصل از تالقی موفقیتجمعیت

شود پس از تثبیت ژنتیکی و رسیدن به توصیه می

میزان  پژوهشخلوص گزینش انجام شود. در این 

پذیری عمومی صفات تعداد گل ماده و تعداد وراثت

درصد گزارش شد که با توجه  94میوه تا گره بیستم 

پذیری خصوصی این صفات به باال بودن میزان وراثت

تر محیط بر این  ثیر کمأدرصد( و ت 80و  83)به ترتیب 

آمیز جهت افزایش  صفات امکان انتخاب موفقیت

چنین این نتایج با  هم .باشدتر می عملکرد بیش

ی بر باال بودن مبن گران پژوهشهای سایر  یافته

و  33، 32 ،31پذیری این صفت مطابقت دارد ) وراثت

کلی باال بودن میزان واریانس افزایشی برای  طور ه(. ب34

نسبت به والدین را تواند برتری نتاج تعداد میوه می

نشان دهد. درجه غالبیت در صفات تعداد گل ماده، 

تعداد گل نر، تعداد میوه، ارتفاع بوته و طول میانگره 

تر از یک برآورد شد که بیانگر وجود عمل پایین

ها در کنترل این صفات بود. از طرفی غالبیت نسبی ژن

دیگر پایین بودن درجه غالبیت برای تمام صفات 

تر واریانس افزایشی  ی خود بیانگر اهمیت بیشآزمایش

ییدی بر عمل گزینش أباشد که تدر کنترل صفات می

 (.35باشد )در اصالح این صفات می
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 .ها برای هفت نسل آزمون نرمال بودن دادهنتایج  -1 جدول

Table 1. Results of data normality test for seven generation. 

 

 تعداد گل ماده 
Number of 

female flower 

 تعداد گل نر
Number of male 

flower 

 تعداد میوه
Number of fruit 

per plant 

 ارتفاع بوته 

Length of plant 
 طول میانگره

Length of internode 

 چولگی
Skewness 

-0.027ns -0.112ns 0.175ns -0.185ns 0.174ns 

 کشیدگی
kurtosis 

-1.182ns -0.825ns -1.119ns 0.698ns 0.307ns 

 
 .صفات یبرخ بر خیار A10و  N10 های الین بین تالقی از حاصل مختلف های نسل اثر یانسوار یهتجز جنتای -2جدول 

Table 2. Results of variance analysis effect of different generations resulting from the cross between N10 and 

A11 cucumber on some trait.  

 منابع تغییرات

Source of Variation 

 درجه 

 آزادی

d.f. 

 میانگین مربعات
Mean Squares 

تعداد گل ماده 
Number of 

female flower 

تعداد گل نر 
Number of 

male flower 

 تعداد میوه
Number of fruit 

per plant 

ارتفاع بوته 
Length of 

plant 

طول میانگره 
length of 

internode 

 بلوک

Replication 
2 0.236

ns
 5.426

 ns
 0.131

ns 0.266
 ns 0.382

ns
 

 نسل

Generation 
6 21.509

**
 88.129

**
 20.275

** 6.173
**

 6.862
**

 

 خطا

Error 
12 1.149

ns
 5.185

ns
 1.151

* 2.578
**

 2.532
**

 

 )درصد( ضریب تغییرات

C.V.%  
17.75 17.28 17.17 8.00 17.42 

 
 . A11و  N10های مختلف حاصل از تالقی خیار  های مختلف صفات مورد بررسی در نسل مقایسه میانگین نسل -3 جدول

Table 3. Comparison of means for different generations resulting from the cross between N10 and A11cucumber.  

 نسل
Generation 

تعداد گل ماده 
Number of 

female flower 

 تعداد گل نر

Number of male 
flower 

 تعداد میوه

Number of fruit 
per plant 

 ارتفاع بوته

Length of plant 

 طول میانگره

Length of 
internode 

P1 4.263 ± 0.285 1/000 ± 0 4.205 ± 0.260 9.864 ± 0.182 4.585 ± 0.341 

P2 1/000 ± 0 8.359 ± 0.470 1/000 ± 0 11.930  ± 0.279 6.560 ± 0.348 

F1 3.123 ± 0.328 3.712 ± 1.040 2.939 ± 0.291 11.278  ± 0.444 5.797 ± 0.545 

F2 2.667 ± 1.018 4.653 ± 1.976 2.423 ± 0.926 10.980  ± 0.770 5.744 ± 0.788 

BC1 3.208 ± 0.688 3.902 ± 1.552 2.898 ± 0.672 10.603  ± 0.609 5.553 ± 0.593 

BC2 3.040 ± 0.855 4.151 ± 1.556 2.765 ± 0.755 10.786  ± 0.578 5.350  ± 0.703 

F3 2.332 ± 0.951 5.285 ± 1.989 2.123 ± 0.855 10.814  ± 0.938 5.882 ± 1.113 
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 .یاربر صفات مختلف خ یاسآزمون مق نتایج -4جدول 

Table 4. Results of scaling test for different traits in cucumber. 

 مقیاس
Scale 

 تعداد گل ماده
Number of female 

flower 

 تعداد گل نر

Number of male 
flower 

 تعداد میوه

Number of 
fruit per plant 

 بوتهارتفاع 

Length of 
plant 

 طول میانگره

length of internode 

A 0.97ns -3.092 ns 0.476ns -0.048ns -0.724 ns 

B -1.957 ns 3.769ns -0.992ns 1.288ns 1.657 ns 

C 0.841 ns -1.829ns 0.370ns 0.133ns -0.237 ns 

D -0.914ns 1.253 ns -0.387ns 0.325 ns 0.585 ns 

 

 .یارخمختلف صفات  یبرا یکیاثرات ژنت برآورد -5جدول 

Table 5. Estimation of genetic component for different traits in cucumber. 

 اجزای ژنتیکی

Genetic 

components 

تعداد گل ماده 
Number of 

female flower 

 تعداد گل نر

Number of male 

flower 

 تعداد میوه

Number of fruit per 

plant 

 ارتفاع بوته

Length of plant 

 طول میانگره

length of 

internode 

m 1.718
**

± 0.144 6.239
** ± 0.298 1.643

** ± 0.129 10.895
** ± 0.137 6.244

** ± 0.160 

d 1.631
**

± 0.189 -3.679
** ± 0.391 1.602

** ± 0.170 -1.033
** ± 0.180 -0.987

** ± 0.211 

h 2.778
**

± 0.675 -4.221
** ± 1.396 2.111

** ±0.608 -0.528
ns

± 0.642 -1.768
* ± 0752 

i 0.990
**

± 0.202 -1.640
** ± 0.418 1.016

** ± 0.182 -0.094
 ns  ± 0.192 -0.714

** ± 0.225 

j -3.081
**

± 0.590 7.023
** ± 1.221 -3.055

** ± 0.531 1.895
** ± 0.562 2.465

** ± 0.658 

l -1.390
* 
± 0.616 1.711

 ns ± 0.275 -0.828
ns 

± 0.555 0.932
ns ± 0.586 1.330

 ns
 ± 0.687 

x2 0.01
ns 0.002

ns
 0.005

ns 0.003
ns 0.0005

ns
 

 

 .یارخ در مختلفصفات  یبرا یانسوار یبرآورد اجزا -6جدول 

Table 6. Estimation of component of variance for different traits in cucumber. 

 اجزای واریانس
Components of variance 

 تعداد گل ماده

Number of 

female flower 

 تعداد گل نر

Number of male 

flower 

 تعداد میوه

Number of 

fruit per plant 

 بوتهارتفاع 

Length of  

plant 

 طول میانگره

length of 

internode 

 (VD) واریانس افزایشی
Additive variance 

0.870 2.978 0.693 0.480 0.397 

 (VHواریانس غالبیت )
Dominance variance 

0.105 0.493 0.114 0.011 0.047 

 (VEواریانس محیطی )
Environmental variance 

0.062 0.434 0.050 0.102 0.178 

 پذیری خصوصی وراثت
Narrow-sense heritability 

0.83 0.76 0.80 0.80 0.63 

 پذیری عمومی وراثت
Barrow-sense heritability 

0.94 0.88 0.94 0.82 0.71 

 متوسط درجه غالبیت
Average degree of dominance 

0.34 0.40 0.32 0.21 0.33 
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 گیري کلی نتیجه

در حاضر نشان داد  پژوهشنتایج جداول آماری 

میوه برتری نتاج نسبت به  صفات عملکردمورد 

تعداد گل نر و در مورد  .میانگین والدین وجود دارد

کاهش میانگین نتاج را نسبت به  ارتفاع بوته اکثراً

میانگین والدین شاهد بودیم. در مورد صفات مربوط 

تعداد گل ماده و تعداد میوه اثرات افزایشی و به 

چنین  ها وجود دارد. همغالبیت و اثرات متقابل آن

گل تر واریانس افزایشی در صفات تعداد  اهمیت بیش

ماده، تعداد گل نر و تعداد میوه نسبت به واریانس 

توان برای اصالح این  دهد که میغالبیت نشان می

هره گرفت. در مورد صفات صفات از روش انتخاب ب

افزایشی سهم ارتفاع بوته و طول میانگره که آثار غیر

توصیه  ،تری در کنترل ژنتیکی این صفات داشتند بیش

 ،شود پس از تثبیت ژنتیکی و رسیدن به خلوصمی

توان از تولید بذر می . همچنینگزینش انجام شود

 هیبرید برای بهبود این صفات استفاده کرد. 
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