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برخی صفات مورفولوژیک خیارترکیب پذیريمطالعه 
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چکیده

هیبرید حاصل از تالقی 21با هدف مطالعه ترکیب پذیري و نحوه عمل ژن در برخی صفات خیار هفت ژنوتیپ والدي به همراه 
قطر ، طول میوهه قرار گرفتند. طرح به صورت بلوك هاي کامل تصادفی در دو تکرار اجرا گردید و صفات الل مورد تجزیداي

عملکرد کلو طول دم میوه، قطر حفره بذري، بذريقطر گوشت به حفره، نسبت میوه، نسبت طول به قطر، قطر گوشت میوه
یرافزایشی نقش اصلی در کنترل تمامی صفات مورد مطالعه دارد پذیري نشان داد که اثرات غیادداشت گردید. تجزیه قابلیت ترکیب

به نظر پذیري عمومیدار شدن ترکیباز طرفی در صفاتی مانند نسبت طول به قطر، طول دم میوه و عملکرد کل با توجه به معنی
دار براي اکثر والدین معنیعمومیپذیري ترکیباثر رسد اثرات افزایشی عالوه بر اثرات غیرافزایشی در کنترل آنها نقش دارد. می

براي صفات قطر میوه، قطر گوشت و طول دم 114براي صفات طول میوه و عملکرد و والد 229نبود با این وجود والدین اصفهان و 
تبریز بهترین قابلیت×211در بین نتاج حاصل از تالقی، هیبرید .دار داشتندمثبت و معنیپذیري عمومیترکیبمیوه مقدار

و 114×قطر حفره بذري داشت همچنین هیبریدهاي اصفهانوپذیري خصوصی را براي صفات قطر میوه، قطر گوشتترکیب
داري براي صفت عملکرد کل نشان دادند. تجزیه هتروزیس نسبت به والد برتر پذیري خصوصی مثبت و معنیترکیب114×تبریز

تبریز باالترین میزان هتروزیس مثبت و براي اندازه قطر ×114ري هیبرید نشان داد براي صفت نسبت قطر گوشت به قطر حفره بذ
تبریز بیشترین میزان هتروزیس منفی را دارا بود.×حفره بذري هیبرید اصفهان

پذیري و هتروزیس.قابلیت ترکیبالل، تالقی دايکلمات کلیدي:

مقدمه

% خیار تولیدي جهان در 95بیش از .گردداسر دنیا کشت میاست که در سرترین گیاهان خانواده کدوئیان خیار یکی از مهم
خیار.)FAO,2012(باشدمیاین محصول تولید کننده بزرگترکیه سومین کشورایران پس از چین وبه طوري کهباشدآسیا می

صفات کیفی خیار از این رو شودمیمصرفمیوه ايصورت ه ایران بیش از آن که به صورت ساالدي یا شوري مصرف شود بدر
گر در باشد. داشتن اطالعات ژنتیکی از نحوه کنترل صفات کیفی کمک زیادي به اصالحبسیار مهم میاز نظر مصرف کننده 

الل بر روي صفاتی نظیر طول میوه، قطر میوه و عملکردنتایج تجزیه داي.کندانتخاب روش مناسب براي بهبود صفت مورد نظر می
٢٠١١Sarkar and;Ananthan and Pappiah,1997شود(به صورت فوق غالبیت کنترل مین صفاتایه است که نشان داد

Sirohi,(. دارندیپذیري باالیطول میوه و عملکرد وراثتهمچنین گزارش شده است که)Singh et al., در خصوص طول.)2013
Mule et al.2012(ار گرفته استآن مورد تاکید قرترل در کنفزایشی و غیر افزایشی اثرات امیوه خیار  ; Nazim Uddin et al.,

2009;Prajapati et al., صورت افزایشی غیر باشد و این صفت هم بهمالك شکل میوه خیار نسبت طول به قطر می.)2008
ه هاي انجام شده بر مطالع). 1390؛ الفتی و همکاران، Kanobdee et al.1990;Chankra-chang. 1984(شودافزایشی کنترل می

Kanobdee et(شودها کنترل میروي ضخامت گوشت میوه خیار نشان داد که این صفت به وسیله عمل افزایشی و غیر افزایشی ژن
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al.,1990;Chankra-chang, بذري تحت تاثیر اثرات افزایشی و غیر ي نشان داد که اندازه حفرههاي انجام شدهبررسی.)1984
بیان کرد که نسبت گوشت نیز)1391(آباديعلی.)Kanobdee et al.,1990؛ 1390( الفتی و همکاران، شودنترل میافزایشی ژن ک

در .باشدتر میافزایشی و غیر افزایشی البته نقش اثرات غیرافزایشی در کنترل این صفت بسیار پررنگصورت بهبه حفره بذري
دار ) صفت عملکرد خیار معنیSCAخصوصی (پذیري) و قابلیت ترکیبGCA(پذیري عمومیقابلیت ترکیبگزارشات مختلف 

;Wang and Wang,1980(بود Solanki and Seth, 1980; Munshi et al., 2006; Lopez and Staub, 2002; Wehner et al.,

2000a(.

هامواد و روش

در این مطالعه از هفت واریته ري است براي این منظور براي بهبود ژنتیکی گیاهان انتخاب والدین مناسب براي انجام تالقی ضرو
هاي اصفهان و تبریز مختلف که از لحاظ صفات مورد مطالعه با یکدیگر متفاوت بودند استفاده شد که شامل دو ژنوتیپ محلی با نام

تحقیقات و اصالح و تهیه نهال که از بانک ژن ملی گیاهی ایران واقع در مؤسسه229و 114، 34، 211، 89هاي و پنچ اکسشن با نام
هاي والدي و تولید شد. ژنوتیپ21F1الل ناقص با هم تالقی داده شدند و کرج تهیه شد. هفت ژنوتیپ والدي به صورت دايبذر
21F1در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه تهران پردیس بصورت هیدروپونیکحاصل از تالقی در غالب طرح کامأل تصادفی با دو تکرار

و فاصله 50cmگیاهان بصورت داربستی کشت شدند که فاصله بین گیاهان در داخل ردیف . کشت شد1393وریحان در تابستاناب
قطر ، )M)، قطر گوشت میوه(L/D)، طول به قطر(Dقطر میوه(، )Lطول میوه(گیري صفاتبود. براي اندازه1mها آنها در بین ردیف

از هفت گیاه موجود در هر ردیف استفاده شد. عملکرد کلوطول دم میوه، )Pبذري(قطر حفره ، )M/Pبذري(گوشت به حفره
) استفاده 1956گریفینگ(و روش دو Iپذیري صفات مورد مطالعه از مدل س و وراثتپذیري، هتروزیبراي برآورد قابلیت ترکیب

شد.

نتایج و بحث
ص نشان داد که  تفاوت بین الل ناقحاصل از تالقی دايF1ید هیبر21نتایج حاصل از تجزیه واریانس هفت ژنوتیپ والدي و 

صفاتی براي اکثر صفات به استثناي)GCAپذیري عمومی (قابلیت ترکیب. دار بودبراي تمامی صفات مورد بررسی معنیهاژنوتیپ
صفات  براي اکثرعمومی که پذیري برخالف قابلیت ترکیب.دار نبودمعنی)، طول دم میوه و عملکرد کلL/Dنظیر طول به قطر(

که این نشان دهنده وجود دار بودتمامی صفات مورد بررسی معنیبراي)SCAپذیري خصوصی (قابلیت ترکیبدار نبودمعنی
پذیري عمومی براي صفاتی نظیر دار شدن قابلیت ترکیبباشد از طرفی با توجه به معنیاثرات غیرافزایشی در کنترل این صفات می

شود که اثرات افزایشی نیز در کنترل این صفات نیز دخالت )، طول دم میوه و عملکرد کل این نتیجه حاصل میL/Dقطر(طول به 
Wang(مطالعهازحاصلنتایجکه باشددارمعنیمطالعهایندرعملکردصفتخصوصیوعمومیپذیريترکیبقابلیت.دارد

and Wang,1980; Solanki and Seth, 1980; Munshi et al., 2006; Lopez and Staub, 2002; Wehner et al., 2000a;(

براي و کوچک بودن مقدار ضریب بیکر پذیري عمومی به خصوصی نسبت واریانس ترکیبدار نبودن معنی.بودمطابق
Sarkar and(مطابق نتایج باشدن صفات میاثرات غیرافزایشی در کنترل اینقشنیز تاکیدي بر مهم بودنتمامی صفات مورد مطالعه 

Sirohi, 2011; Ananthan and pappiah, 1997( که بیان کردند طول میوه، قطر میوه و عملکرد به صورت غیرافزایشی کنترل
)1390؛ الفتی و همکاران، Kanobdee et al.1990;Chankra-chang. 1984(مطالعه حاصل ازبا نتایجمطابقشود و همچنینمی

ي اندازه حفرهو ضخامت گوشت میوه، نسبت طول به قطری نقش مهمی در کنترل صفاتی نظیرکه بیان کردند اثرات غیر افزایش
شود که مطابق با نتایج ما میغیر افزایشی کنترلصورت به) بیان کرد که نسبت گوشت به حفره بذري1391(آباديعلی. داردبذري

پذیري پذیري عمومی وخصوصی هفت ژنوتیپ والدي نشان داد که ترکیبنتایج حاصل از ترکیب).1-(جدولدر این مطالعه بود
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براي صفات طول میوه و عملکرد 229در والد اصفهان و GCAدار نبود با این وجود والد میزان عمومی براي اکثر والدین معنی
دار نیز مثبت و معنیGCAه، قطر گوشت و طول دم میوه میزان براي صفات قطر میو114دار بود و والد مثبت و معنیGCAمقدار 

پذیري خصوصی را براي صفات قطر میوه، قطر گوشت، تبریز بهترین قابلیت ترکیب×211بود.  در بین نتاج حاصل از تالقی هیبرید 
پذیري خصوصی مثبت و ترکیب114×و تبریز114×قطر حفره بذري و تعداد کل میوه داشت همچنین هیبریدهاي اصفهان

، 89×211، 89×229داري براي صفات عملکرد کل و تعداد میوه نشان دادند. از نظر صفت نسبت طول به قطر هیبریدهاي معنی
تجزیه هتروزیس نسبت به .داري داشتندپذیري خصوصی مثبت ومعنیترکیب211×و اصفهان229×، تبریز34×، تبریز89×اصفهان

اصفهان  باالترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر را براي صفات قطر میوه و قطر گوشت را ×89شان داد که هیبرید والد برتر ن
نیز بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر را براي صفات طول میوه و نسبت طول به قطر را دارا 211×34دارا بود و هیبرید  

تبریز باالترین میزان هتروزیس را داشت در حالی که براي ×114قطر حفره بذري هیبرید بود. براي صفت نسبت قطر گوشت به 
.تبریز بیشترین میزان هتروزیس منفی را دارا بود×اندازه قطر حفره بذري هیبرید اصفهان

عمومی وخصوصیپذیريترکیبواریانستجزیهجدول-1جدول

درجه منبع تغیرات
آزادي

طول 
میوه

)L(

قطر 
میوه 

)D(

طول به 
)L/Dقطر(

قطر 
گوشت 

)Mمیوه(

قطر گوشت به 
(بذريحفره

M/P(

قطر حفره 
)Pبذري(

طول دم 
میوه

عملکرد 
کل

GCA6n.s69/0n.s09/0*24/0n.s024/0n.s045/0n.s004/0**307/0**9/47
SCA21*52/1**17/0**67/0*023/0*057/0**012/0*114/0**8/65
Me2733/003/005/0005/0013/0002/0023/043/5

MSgca/MSsca45/056/036/004/179/033/07/273/0
062/0- 134/012/014/00063/066/08/0نسبت بیکر

4- 18/002/01/00003/002/004/0واریانس افزایشی
19/114/06/002/0044/001/009/037/60واریانس غالبیت
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Study of combining ability for some morphological trait in cucumber(cucumis sativus L.)

A . Varvani farahani1*, S. Azizinia2, M. Lotfi3 and H. Karimifar4

1&4- M.Sc student of horticultural plant breeding, College of Aburaihan, university of Tehran 2- Assistant
Professor of Academic Affairs, College of Aburaihan, university of Tehran 3- Associate Professor of Academic
Affairs, College of Aburaihan, university of Tehran

*Corresponding author: afarahani@ut.ac.ir

Abstract

In order to study combining ability and gene action of some agronomic characters of cucumber,
seven p,arental lines along with 21 hybrids derived from diallel cross design were evaluated in a
randomized block design with two replications. Fruit length and diameter, fruit length to diameter
ratio, fruit flesh and placental diameter, flesh to placental diameter ratio, peduncle length and total
yield were recorded on seven randomly selected samples. Combining ability analysis revealed that
non-additive effects play major role for all traits. However significant general combining ability
suggests additive gene effect contribution in some traits like fruit length to diameter ratio, peduncle
length and total yield. Although general combining ability was not significant for most of the traits,
Isfahan and 229 parental lines for fruit length and total yield, and 114 parental line for fruit and flesh
diameter and peduncle length bear positive significant general combining ability. The best specific
combining ability for fruit diameter, flesh diameter and placental diameter belongs to 211 x Tabriz
hybrid while Isfahan x 114 and Tabriz x 114 hybrids showed significant positive specific combining
ability for yield and total fruit number respectively. Heterosis analysis showed 114 x Tabriz hybrid for
flesh to placental diameter, and Isfahan x Tabriz hybrid for placental diameter, bear the highest
positive and negative better parent heterosis respectively.

Key words: Diallel Cross, Combining Ability And Heterosis
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