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 چکیده

ر کشور دارای اهمیت فراوان است. اگرچه ارقام محلیی خییار از ر یر    خیار یکی از محصوالت عمده در سبزیکاری است که اصالح و تولید بذر آن د
های مطلوبی داررد، اما از ر ر برخی صفات مثل عملکرد و شاخص مهم آن مارند تعداد گل ماده دارای ضیع   ها ویژگیطعم و مزه و مقاومت به بیماری

و بررسی رتیا  آرهیا از ر یر     12B و 10A، 10B های منتخب والدینی شاملبا الینباشند. این تحقیق به من ور بررسی امکان تالقی رقم تجارتی آیالر می
های ماده و تولید سه تا چهار گل در هر گره از شرکت هیامون تهییه   گلدرصد  80زایی صورت گرفت. رقم تجارتی آیالر با بیش از گلبهبود صفت ماده

های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدرد و صفات تعداد گل ماده، تخب در قالب طرح بلوکهای منشد. رتا  حاصل از تالقی رقم تجارتی آیالر و الین
ی رقیم  تعداد گل رر، درصد گل ماده، درصد گل رر و تعداد ساقه فرعی در آرها بررسی شدرد. بیشترین تعداد و درصد گیل میاده در رتیا  حاصیل از تالقی     

های رر قرار گرفتند. از ر ر گل 10A و آیالر در  10B های حاصل از تالقی آیالر درن به ترتیب جمعیتبه دست آمد و پس از آ 12B تجارتی آیالر با الین
داری بین رتا  رشان رداد. مقایسه میارگین از طریق های فرعی اختالف معنیمشاهده شد. بررسی ساقه  10A ریز کمترین تعداد گل رر در جمعیت آیالر در

رود در های منتخب والدینی رشان داد. امیید میی  های حاصل از تالقی با رقم تجارتی را رسبت به الینهای ماده در جمعیتآزمون توکی ریز افزایش گل
هیای  هیایی مشیابه الیین   های منتخب، بتوان بیه الیین  های برگشتی برترین رتا  به دست آمده از این تحقیق با الینهای بعدی با ارجام تالقیآزمایش

 .های ماده بیشتر دست یافتگلمنتخب با تعداد 
 

 گل : اصالح خیار، تالقی برگشتی، ساقه فرعی، مادهکلیدی هایواژه

 

   1 مقدمه

از تییییییره گیاهیییییان ( (.Cucumis sativus L خییییییار
و یکیی از محصیوالت عمیده در بخیش       (Cucurbitaceae)جالیزی

 در که بخش زیادی از بذور میورد اسیتفاده  سبزیکاری است. از آرجایی
کشور وارداتی هستند، اصالح خیار و تولید بیذر میورد رییاز آن امیری     

های اصالحی در ترین اهداف بررامهضروری است. امروزه یکی از مهم
خیار اصالح برای افزایش عملکرد است. با بهبود صفت بیان جنسییت  
ماده و بهبود مستقیم عملکرد از طریق تولید هیبرییدهای بیا عملکیرد    

(. اریوا  مختلی    24عملکیرد را در خییار افیزایش داد     تیوان  باال میی 
کنتیر  میی   A/aو  M/m ،F/fجنسیت در خیار توسط سه ژن عمیده  

های خییار تعییین   های ژری جنسیت گلشود. از برهمکنش این مکان
(. گیاه خیار دارای سه رو  گیل ریر، میاده و هرمافرودییت     22شود  می

بیه تشیکیل هفیت ریو       است. توزیع این سه رو  گل در خییار منجیر  
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های مختل  در خیار جنسیت شود. در بین جنسیتجنسیت متفاوت می
موروسیوس، ژینوسیوس و هرمافرودیت دارای اهمیت فیراوان هسیتند   

(. حداقل پنج ژن وجود دارد که بیان جنسیت ژینوسیوس را تحیت  21 
طور معمیو  گییاهی موروسییوس    (. گیاه خیار به27دهد  ثیر قرار میأت
کنید. عملکیرد   های رر و ماده را روی یک بوته تولیید میی  ت و گلاس

های ماده رسبت بیه ارقیام   گیاهان موروسیوس به علت تعداد کمتر گل
هیای حاصیل از گیاهیان    باشید، از طرفیی مییوه   ژینوسیوس کمتر میی 

ها فاقید  هرمافرودیت شکل مناسبی رداررد و به علت درشت بودن داره
مروزه اکثر ارقام تجیارتی خییار ژینوسییوس    باشند. اارزش خوراکی می

هیای ژینوسییوس و ییا هرمافرودییت در     هستند و از تالقیی بیا الیین   
(. هیبرییدهای ژینوسییوس   22شیورد   ترکیبی از پارتنوکارپی ایجاد می

محصو  بودن برخوردار هستند؛ بنابراین صیفت میاده  خیار از مزیت پر
ید خیار مید ر یر قیرار گییرد     گل بودن باید همواره در تولید ارقام هیبر

دهنید و  (. هیبریدهای ژینوسیوس به طور معمو  زودتیر گیل میی   23 
بندی متمرکز هسیتند؛ کشیت هیبرییدهای ژینوسییوس در     دارای میوه

کند مکاریکی فراهم می تراکم گیاهی باال عملکرد باالتری در برداشت
 4 .) 
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 جنسیت ژینوسییوس از لحیات تجیاری در سراسیر جهیان بیرای       
گیرد. به گزارش بهیرا و  های پرورش خیار مورد استفاده قرار میبررامه

هیییییای کیییییدو قلییییییاری تلییییی  ( در هیبریییییید3  همکیییییاران
 Gynoecious×Monociousهای ماده، تعیداد مییوه در بوتیه و    ( گل

( رییز  23عملکرد کلی افزایش قابل توجهی رشیان داد. وهنیر و میلیر     
بر عملکرد و زودرسیی هیبرییدهای    زایی راگلثیر بیان جنسیت مادهأت

گیل  خوری بررسی کردرد. به گزارش آرهیا هیبرییدهای میاده   خیار تازه
 Gynoecious×Gynoecious  وGynoecious×Monoecious )

ماده در ده گره او  ساقه اصیلی تولیید کردرید و    درصد گل 100تا  99
پایییییه کییییه هیبریییییدهای یییییکتییییر بودریییید درحییییالیزودرس

 Monoecious×Monoecious )3  درصد گل ماده تولید کردرد.  5تا
حاصل از تالقیی چهیار    1F( بیست هیبرید 7همچنین الشواف و بیکر  

ژینوسیوس و پنج الین هرمافرودیت را بررسی و گیزارش کردرید کیه    
پذیری خصوصی در زمان برداشت، بیان جنسیت میاده و  میزان ترکیب

( رییز  6ود. کرامیر و وهنیر    عملکرد والدین ماده بیشتر از والدین ریر بی  
های مختلی  خییار   ارتباط بین عملکرد و اجزای عملکرد را در جمعیت

هیای میاده،   خوری و پیکل بررسی کردرد و رشان دادرد درصد گیل تازه
 دهد.  پتارسیل عملکرد را از طریق ارتخاب غیرمستقیم افزایش می

ودن بیه  گیل بی  های ارتقا  پایدار صفاتی همارند مادهیکی از روش
های والدینی، تالقی برگشتی است. ایین روش در خییار اسیتفاده    الین

هایی است کیه در  (. تالقی برگشتی یکی از روش25ای دارد  گسترده
های مقاومت و یا صفات کیفیت مییوه بیه   سطح وسیع برای ارتقا  ژن

(. تالقیی برگشیتی   18و  17، 1یک رقم اصالحی به کار رفته اسیت   
ای است که از طریق آن یک آلل مطلوب داسیون دورهشکلی از هیبری

ضیع  اضیافه   برای یک صفت، به یک رقم مطلوب دارای ایین رقطیه  
گردد. طرح تالقی برگشتی با تالقی یک رقم پرتولید و سازگار فاقد می

کند با یک رقیم ییا   آلل مورد ر ر که یک صفت مطلوب را کنتر  می
گردد. والدی کیه  است اجرا میالین اصالحی که دارای آلل مورد ر ر 
ای و والیدی کیه   شیود والید دوره  همواره در تالقی برگشتی تکرار میی 
ای باشد والد بخشینده ییا غییردوره   دهنده یک یا چند صفت خاص می

کننده در شود. تعداد تالقی برگشتی بستگی به هدف اصالحرامیده می
تعداد، از دو تا پنج  ای دارد و اینهای والد دورهرابطه با مقدار حفظ ژن
 (. 2یا بیشتر متغیر است  

ها ریازمند شناخت و آگاهی از ریاز و اصالح و بهبود کیفیت سبزی
کننده است. ارقام محلی خییار از لحیات عطیر و طعیم     خواسته مصرف

کننیده در هیر   های مطلوب و مناسب ذائقه مصیرف میوه دارای ویژگی
جنسیت موروسیوس هستند که از  باشند، اما این ارقام دارایمنطقه می

ر ر عملکرد و تعداد میوه رسبت به ارقیام ژینوسییوس بسییار ضیعی      
گل خیار برای استفاده در بررامه باشند. از طرفی در ایران الین مادهمی

اصالحی در دسترس ربوده و امکان استفاده تجارتی و حتی تحقیقیاتی  
د ریدارد؛ بنیابراین   های خیارجی رییز وجیو   گل شرکتهای مادهاز الین

هیای منتخیب   گلی بیه الیین  تحقیق حاضر با هدف ارتقا  صفت ماده
پیذیری  هیای پیشیین کیه ترکییب    والدینی ارتخاب شده طی آزمیایش 

( از طریق تالقی برگشتی با یک رقم تجارتی 13مناسبی رشان دادرد  
 گل طراحی شد.ماده

 

 ها مواد و روش

با دارا بیودن   B 12و  B10 , A 10های یکپایه در این بررسی از الین
هییای ( و رقییم تجییارتی آیییالر بییا گییل 13پییذیری مناسییب  ترکیییب

گل، تهیه شده از شرکت هامون به عنوان دهنیده  پارتنوکارپیک و ماده
هیا بیا هیم    گلی استفاده شد. تیپ رشد رویشی و میوه الینصفت ماده

بیا   دارای عیادت رشید محیدود     12Bکه الیین  متفاوت هستند بطوری
هایی با اردازه عادت رشد ریمه پابلند با میوه 10B های کوتاه، الینمیوه

باشید  هایی بلند میی های پابلند با میوهدارای بوته 10A متوسط و الین
(. این آزمایش در گلخاره دارشکده علوم کشاورزی دارشگاه گیالن 13 

ر تیاری   های والدینی و ارقام تجیارتی د اجرا شد. بذور هر یک از الین
در ظروف پتری دارای کاغذ صافی خیسارده شدرد و  1394دی ماه  24

های سطل چهار حاوی پرلیت و کوکوپییت  ساعت به گلدان 48پس از 
ارتقا  داده شدرد و تحت تغذیه با محلیو  غیذایی قیرار     1:1به رسبت 

بیذر   10ها و ارقیام تجیارتی   گرفتند. در این مرحله از هر کدام از الین
( 15. تغذیه با محلو  غذایی پیشنهادی الفتیی و همکیاران    کشت شد

صورت گرفت و بصورت محلو  پایه تهیه و در زمیان مصیرف رقییق    
بار تغذیه صیورت گرفیت. بیرای ارجیام      2-3شد. بطور متوسط روزاره 

ها یک روز قبل از شکوفایی بیه من یور جلیوگیری از    افشاری، گلگرده
هیای ژالتینیی پوشیارده شیدرد و      افشاری راخواسته توسط کپسوگرده

افشاری بصورت دستی صورت گرفت. تالقی در هیر  صبح روز بعد گرده
روی هر بوتیه حیداکثر سیه مییوه حاصیل از       دو سمت صورت گرفت.

ها از سبز به ها تا رسیدگی کامل و تغییر ررگ میوهتالقی حفظ و میوه
میورد   هیای زرد روی بوته رگهداری شدرد. همچنین برای حفظ الیین 

 26هیا در تیاری    میوه ها صورت گرفت.آزمایش، خودگشنی روی الین
، پس از رسیدگی کامل برداشت شدرد و پس از چنید  1395خرداد ماه 

ساعت در آب خیسارده  24روز بخش داخلی میوه تخلیه شد و به مدت 
تیر صیورت گییرد. در رهاییت پیس از      آوری بذرها راحیت شدرد تا جمع

های پالستیکی بسیته مای اتاق خشک و در کیسهشستشو، بذرها در د
 بندی شدرد.

های منتخیب و رقیم تجیارتی    ی بعد از هر یک از الیندر مرحله 
، 10B×Ailar  هییای حاصییل از تالقییی آرهییا  بییذر و از جمعیییت  10
12B×Ailar  10وA×Ailar )60 های دیشزری در پتریبذر برای جواره

ام از بذرها تعداد بیشتری خیسیارده  جداگاره ارتقا  داده شدرد. از هر کد
رفته شورد.  زری جایگزین بذرهای از دستشد تا در صورت عدم جواره

های سیطل  به گلدان 1395مهرماه  8زری در تاری  بذرها پس از جواره
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چهار با همان شرایط و رسبت بکار رفته  از ر ر پرلیت و کوکوپیت( در 
رند کشت او  توسط محلیو   کشت قبلی ارتقا  داده شدرد. تغذیه هما
های منتخب والیدینی، رقیم   غذایی صورت گرفت. در این مرحله الین

های حاصل از تالقی آرهیا از ر یر تعیداد گیل     تجارتی آیالر و جمعیت
ماده، تعداد گل رر و مجمو  ساقه فرعی در ده گره او  بررسی شیدرد.  

سیه  هیای حاصیل از ایین    پس از ارزیابی این صفات، از بین جمعییت 
هیای دارای  های مطلوب ارتخاب شیدرد و در رهاییت بوتیه   تالقی بوته

هیای  تعداد گل ماده بیشتر برای تالقی برگشیتی دوم بیرای آزمیایش   
های حاصل از تالقی تیا رسییدگی کامیل    تکمیلی ارتخاب شدرد. میوه

آوری شدرد. جمعییت روی بوته رگهداری شدرد و در رهایت بذرها جمع
های منتخب والیدینی  رقم تجارتی آیالر و الینهای حاصل از تالقی 
های کامل تصادفی با هفت تیمار و در سه تکرار از در قالب طرح بلوک

ر ر صفات تعداد گل ماده، تعداد گل رر و تعداد سیاقه فرعیی بررسیی    
 GLM و رویه SAS (ver.9.0) افزارها به وسیله ررمشدرد. آرالیز داده

بیین   tزمون تیوکی ارجیام شید. آزمیون     و مقایسه میارگین از طریق آ
والدین و رتا  حاصل از تالقی در هیبرید تجارتی آیالر با هر سه الین 

 صورت گرفت. درصد  1در سطح 
 

 نتایج و بحث

های حاصل از تالقیی در هیر   های ماده بررسی جمعیتاز ر ر گل
های ماده را رسیبت بیه   سه هیبرید افزایش میارگین تعداد و درصد گل

های میاده  که میارگین تعداد گلهای والدینی رشان دادرد؛ بطوریالین
هیای  بیش از دو برابر گیل  10A×Ailarو  10B×Ailarهای در جمعیت

(. بیاالترین مییارگین درصید    1های والدینی شد  جیدو   ماده در الین
بیه   12B×Ailarهای ماده ریز در رتیا  حاصیل از تالقیی جمعییت     گل

از تالقیی جمعییت    های حاصیل ه شد. بوتهدرصد مشاهد 1/48میزان 
10A×Ailar های میاده دارای دامنیه کیوچکتری    در تعداد و درصد گل

 10A×Ailarرسبت به دو تالقی دیگر بودرد. در رتا  حاصل از جمعیت 
گیل   10و بزرگترین مشاهده در این صیفت   4کمترین تعداد گل ماده 

های میاده رییز   صد گلماده در ده گره او  مورد بررسی بود. از ر ر در
ی کوچکتری رسیبت بیه دو جمعییت    دارای دامنه 10A×Ailarجمعیت 

هیای  دیگر است، این امر رشان دهنده وجود تنو  کمتیر در بیین بوتیه   
 باشد. حاصل از این جمعیت رسبت به دو جمعیت دیگر می

های منتخب والیدینی،  رسد تالقی رقم تجارتی با الینبه ر ر می
رتا  حاصل از تالقی را از ر ر صفت تعداد گل میاده   بهبود در وضعیت

طی چند دوره تالقی حاصل کند. از ر ر تعداد و درصد گل ماده، رتیا   
حاصل از تالقی رقم تجارتی آیالر با هر سه الیین منتخیب والیدینی،    

های منتخب والدینی رشان افزایش در این صفات را در مقایسه با الین
شده است. رقم تجیارتی آییالر از ر یر     مشخص 1دادرد که در جدو  
و  2/23هیای  های ماده بیه ترتییب دارای مییارگین   تعداد و درصد گل

بییه  12B×Ailarو  10B×Ailarهییای باشیید. در جمعیییتمییی 623/86
گل ماده مشاهده شد که رسبت بیه رقیم    34و  28هایی با ترتیب بوته

هیای  صید گیل  تجارتی آیالر وضعیت بهتری را رشان دادرد، از ر ر در
درصید گیل    60/75و  84/84هایی بیا  ماده ریز در این دو جمعیت بوته

باشند  جیدو   ماده مشاهده شد که تقریبا مشابه رقم تجارتی آیالر می
هییای (. در اییین خصییوص ریییز برخییی منییابع بییه بهتییر بییودن بوتییه1

های خیالص از ر یر ایین    رسبت به بوته F هتروزیگوت از ر ر جایگاه
   (.15ه کردرد  جایگاه اشار

های ریر در  های ماده، بررسی تعداد گلهمسو با افزایش تعداد گل
های رر در هر هر سه جمعیت رشان داد که میارگین درصد و تعداد گل

کیه  های والیدینی کیاهش داشیته بطیوری    سه جمعیت رسبت به الین
کیه ایین   بود درحیالی  10B ،33/40های رر در الین میارگین تعداد گل

بییود.  10B×Ailar ،5/22رتییا  حاصییل از تالقییی جمعیییت  صییفت در
مشیاهده   10A×Ailarهای رر در جمعییت  بیشترین میارگین درصد گل

هییای رییر ریییز در جمعیییت شیید. کییوچکترین مشییاهده در تعییداد گییل
10B×Ailar ،5 10که این مقدار برای الین بوده در حالیB ،36  گل رر

یت دیگر ریز کاهش در تعداد (. در دو جمع2 بود  جدو  در ده گره او 
های والدینی مشاهده شد. رقیم  های رر در مقایسه با الینو درصد گل

بود. در  376/13های رر دارای میارگین تجارتی آیالر از ر ر درصد گل
ای بیا  دارای بوتیه  10B×Ailarبین سه جمعیت مورد بررسی جمعییت  

قیم تجیارتی   درصد گل رر بود که از ر ر این صفت مشیابه ر  151/15
ی مناسب برای رسل بعد ارتخیاب  توارد به عنوان بوتهآیالر بوده و می
های ماده و رر مشابه به رقم هایی با تعداد و درصد گلشود. وجود بوته

تیوان بیا   دهید کیه میی   های مورد بررسی رشان میتجارتی در جمعیت
های مطلوب و ارجیام تالقیی برگشیتی و خودگشینی     ارتخاب این بوته

 های ماده را در رسل بعد حاصل کرد.ی آرها پیشرفت از ر ر گلرو
تن یم بیان جنسیت را در خییار   A/aو  M/m ،F/fسه مکان ژری 

کنید  میزان بیان گل ماده را تن یم می F/fکنند، مکان ژری کنتر  می
 کنید های دوجنسی را کنتر  میبیان گل M/mکه مکان ژری درحالی

 جنسییت   mبا دو ژن مغلیوب   Fمکان ژری کنش از برهم (.26و  22 
 جنسییت   aهیای ریر و هرمافرودییت( و ژن    آردروموروسیوس بیا گیل  
کند( درجه بییان گیل ریر در    های رر تولید میآردروسیوس که تنها گل

علیت  در شرایط مغلوب، بیه  A/a(. مکان ژری 19شود  گیاه تن یم می
ر رتیجیه ژروتییپ   کنید و د اپیستازی، بیان جنسیت ماده را سرکوب می

 MMffaaصییورت هییای ژرییی مییوثر بییر جنسیییت بییه  دارای مکییان
در حالت غالب وجود داشته باشد  A/aآردروسیوس خواهد بود. اگر ژن 

(. بیان جنسیت در خیار با ترکیبی از عوامل 22شود  گل ماده ایجاد می
شود. روزهای بلند، دمای باال و ژرتیکی، محیطی و هورموری تعیین می

با توجه به  (.10شود  های رر در گیاه خیار میلین سبب ایجاد گلجیبر
شود رقم تجارتی آیالر با وجود ژروتییپ جنسیی   ، مشاهده می2جدو  

های رر در رقیم  های رر ریز تولید کرده است. تولید گلژینوسیوس گل
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صیورت  بیه  Fدهد این رقم تجارتی از ر ر ژن تجارتی آیالر رشان می
به شکل راقص، گل رر تولیید   Fو به دلیل غلبه ژن  هتروزیگوت بوده

شییود. احتمییاال رقییم تجییارتی از تالقییی دو الییین ژینوسیییوس و مییی
آردروسیوس حاصل شده است. ارقام تجارتی معموال بصورت هموژن و 

صورت کامیل رمیی  در این ارقام به Fباشند. غلبه آلل هتروزیگوت می
رتیکیی و عوامیل محیطیی    ی ژباشد و بیان جنسی به شدت به زمینیه 
های رر در ژروتیپ ژینوسییوس  بستگی دارد. بنابراین گاهی اوقات گل

(. درواقع پاییداری جنسییت ژینوسییوس در ارقیام     8شورد  مشاهده می
هتروزیگوت ژینوسیوس به درجه پایداری در والدین و محیطی کیه در  

ر ثیأهای میاده تحیت تی   (. ظهور گل14کنند وابسته است  آن رشد می
گذارد و غلبه راقص ثیر میأگلی تبر میزان ماده F قرار دارد. ژن Fژن 

های ماده در آخر فصل و ظهور جنسیت سیاب این ژن سبب تولید گل
-(. رتا  حاصل از تالقی رقم تجارتی و الیین 12شود  ژینوسیوس می

های والدینی در هر سه جمعیت از گره ده به بعد ریز بررسیی شیدرد و   
دهنده ظهور جنسیت رد تنها گل ماده تولید کردرد که رشاندر اکثر موا

-Modو  mod-F2( دو ژن 5ژینوسیوس است. چان و همکاران  ساب

F1 ژینوسییوس معرفیی   های مسیئو  جنسییت سیاب   را به عنوان ژن
و  Fهای ژری کردرد و بیان داشتند این دو ژن بصورت مستقل از مکان

M های رود ژروتیپرتایج ما احتما  می کنند. با توجه بهارتقا  پیدا می
گلی دارای این دو ژن ریز باشند. کرامر و وهنیر  های مادهما از ر ر ژن

های مختلی   ی بین عملکرد و اجزای عملکرد را در جمعیت( رابطه6 
های ماده از اجیزای مهیم   خیار بررسی کردرد و بیان داشتند درصد گل

توارید عملکیرد   داد گل ماده میی باشد، در رتیجه افزایش تععملکرد می
 ها را افزایش دهد.بوته

های مورد مطالعه رشیان داد کیه جمعییت   بررسی وضعیت جمعیت
های تقریبا مشابه در تعداد های حاصل از هر سه تالقی دارای میارگین

های مورد بررسی مشاهده شید  ساقه بودرد اما تنو  زیادی در بین بوته
ساقه فرعی در ده  10دو ساقه و برخی تا  ها تنهاکه برخی بوتهبطوری

های فرعی در سه جمعیت (. تعداد ساقه3 گره او  تولید رمودرد  جدو 
داری با رقم تجارتی رشان ریداد. تعیداد سیاقه فرعیی بیه      تفاوت معنی

پذیری آن پیایین اسیت و   رسد و میزان وراثتصورت کمی به ارث می
هیای  (. تعیداد سیاقه  11  ثیر زیادی در بیان ایین صیفت دارد  محیط تأ

شورد و بیا عملکیرد در ارتبیاط    فرعی حداقل توسط پنج ژن کنتر  می
ی محیط کشت و وسیلههای فرعی در خیار به(. توسعه ساقه9هستند  
پذیری پیایین ایین صیفت    (. وراثت20شود  ی ژرتیکی تعیین میزمینه
قیرار  ثیر محیط ی فرعی تحت تأید این مطلب است که تعداد ساقهمؤ

 دارد.
های موجود های حاصل از میارگین بوتهرتایج تجزیه واریارس داده

داری بیین  در هر واحد آزمایشی بییارگر وجیود اخیتالف بسییار معنیی     
(. بیه جیز   4درصد بیود  جیدو     1های مورد مطالعه در سطح جمعیت

داری بیین  صفت تعداد ساقه فرعی سایر صفات اختالف بسییار معنیی  
ادرد که بیارگر این امر است که حیداقل دو جامعییت از   تیمارها رشان د

 ر ر میارگین، تفاوت آماری رسبت به هم داررد.
داری بین رقم تجیارتی  از ر ر صفت تعداد گل ماده اختالف معنی

 5/23مشاهده رشد. رقم تجارتی آیالر بیا   12B×Ailarآیالر و جمعیت 
گین تعییداد دارای بیشییترین میییار 375/18بییا  12B×Ailarو جمعیییت 

بیا مییارگین    10B×Ailarهای ماده بودرد و پیس از آرهیا جمعییت    گل
 قرار دارد. 139/14های ماده گل

 
  های والدینیالینو  های والدینی با رقم تجارتی آیالرهای ماده در ده گره اول سه جمعیت حاصل از تالقی الینتعداد و درصد گل -1جدول 

Table 1- Number and percentage of female flowers in the first ten nodes in three populations from crosses of parent’s lines 

with commercial Ailar cultivar and parent’s line 

 های ماده در ده گره اولمیانگین تعداد گل
The mean number of female flowers in the first ten nodes 

 ه در ده گره اولهای ماددرصد گل
The percentage of female flowers in the first ten nodes 

 تیمار
Treatment 

 میانگین
Mean 

بزرگترین 

 مشاهده
Maximum 

observation 

کوچکترین 

 مشاهده
Minimum 

observation 

دامنه 

 تغییرات
Range 

اشتباه 

 معیار
S.E 

 میانگین
Mean 

بزرگترین 

 مشاهده
Maximum 

observation 

کوچکترین 

 مشاهده
Minimum 

observation 

دامنه 

 تغییرات
Range 

اشتباه 

 معیار
S.E 

B10×Ailar 14.138 28 7 21 0.936 41.175 84.848 14.583 70.265 3.367 

B12×Ailar 18.375 34 6 28 1.653 48.101 75.609 13.636 61.973 4.011 

A10×Ailar 5.763 10 4 6 0.202 29.784 53.846 14.285 39.561 1.538 

Ailar 23.2 26 21 5 1.019 86.623 89.285 83.870 5.415 1.133 

B10 5.166 9 3 6 0.980 11.610 20 5.357 14.643 2.304 

B12 10.75 16 8 8 1.796 25.221 39.024 15.686 23.338 5.176 

A10 2.5 3 2 1 0.188 10.832 17.647 6.896 10.751 1.290 
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  های والدینیالینو  های والدینی با رقم تجارتی آیالراد و درصد گل نر در ده گره اول سه جمعیت حاصل از تالقی الینتعد -2جدول 
Table 2- Number and percentage of male flowers in the first ten nodes in three populations from crosses of parent’s lines with 

commercial Ailar cultivar and parent’s line 

 های نر در ده گره اولمیانگین تعداد گل
The mean number of male flowers in the first ten nodes 

 های نر در ده گره اولدرصد گل
The percentage of male flowers in the first ten nodes 

 تیمار
Treatment 

 میانگین
Mean 

 

بزرگترین 

 مشاهده
Maximum 

observation 

کوچکترین 

 مشاهده
Minimum 

observation 

دامنه 

اتتغییر  
Range 

اشتباه 

 معیار
S.E 

 

 میانگین
Mean 

بزرگترین 

 مشاهده
Maximum 

observation 

کوچکترین 

 مشاهده
Minimum 

observation 

دامنه 

اتتغییر  
Range 

اشتباه 

 معیار
S.E 

 

B10×Ailar 22.5 48 5 43 1.814 58.824 85.416 15.151 70.265 3.367 

B12×Ailar 21.041 42 9 33 2.215 51.898 86.363 24.390 61.973 4.011 

A10×Ailar 14.872 25 6 19 0.693 70.215 85.714 46.153 39.561 1.538 

Ailar 3.6 5 3 2 0.400 13.376 16.129 10.714 5.415 1.133 

B10 40.333 53 36 17 2.836 88.389 94.642 80 14.642 2.304 

B12 33.250 43 25 18 4.327 74.778 84.313 60.975 23.338 5.176 

A10 21.625 30 14 16 1.851 89.167 93.103 82.352 10.751 1.290 

 
  های والدینیالینو  های والدینی با رقم تجارتی آیالرتعداد ساقه فرعی در ده گره اول سه جمعیت حاصل از تالقی الین -3جدول 

Table 3- Number lateral branch in the first ten nodes in three populations from crosses of parent’s lines with commercial 

Ailar cultivar and parent’s line 
 تیمار

Treatment 

 میانگین ساقه فرعی
Mean of lateral branch 

 بزرگترین مشاهده
Maximum observation 

 کوچکترین مشاهده
Minimum observation 

اتدامنه تغییر  
Range 

یاراشتباه مع  
S.E 

B10×Ailar 7.194 10 4 6 0.238 

B12×Ailar 6.250 9 2 7 0.413 

A10×Ailar 6.145 9 2 7 0.222 

Ailar 7.4 9 6 3 0.600 

B10 8 9 6 3 0.447 

B12 5.25 8 3 5 1.108 

A10 7.5 8 6 2 0.327 

 
های الینو  های والدینی با رقم تجارتی آیالرات بررسی شده در ده گره اول سه جمعیت حاصل از تالقی الینتجزیه واریانس صف -4جدول 

  والدینی
Table 4- Analysis of variance for the traits examined in the first ten nodes in three populations from crosses of parent’s lines 

with commercial Ailar cultivar and parent’s line 

 میانگین مربعات
Mean of squares  درجه

 آزادی
DF 

منبع 

 تغییرات
S.O.V 

 درصد گل نر
Percentage of male 

flowers 

 درصد گل ماده
Percentage of female 

flowers 

 مجموع گل نر
Total male 

flowers 

 مجموع گل ماده
Total female 

flowers 

 تعداد ساقه فرعی
Number of lateral 

branch 
ns7.030 ns7.030 ns0.136 ns2.173 ns1.593 2 

 بلوک
Block 

**2113.082 **2113.082 **6.437 **177.203 ns1.964 6 
 تیمار

Treatment 

28.512 28.512 0.185 2.177 1.231 12 
 خطا

Error 

8.328 14.879 9.443 13.003 16.137  
ضریب 
 تغییرات

CV (%) 
ns  *درصد 1و  5دار در سطح احتما  دار و معنیو **: به ترتیب غیرمعنی و 

 ns and * and **: non significantly and significant at 0.05 and 0.01 probability levels respectively 

 
داری تفیاوت معنیی   10B×Ailarاگرچه بین تیمار آیالر و جمعییت  
تفیاوت   12B×Ailarو  10B×larAiمشاهده شد امیا بیین دو جمعییت    

در بین سه  های ماده مشاهده رشد.داری از ر ر تعداد و درصد گلمعنی
دارای کمتیرین تعیداد گیل     10A×Ailarجمعیت مورد بررسی جمعیت 
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داری رشان داد ولیی  ماده بود، این جمعیت با رقم تجارتی تفاوت معنی
تجارتی بیا   رقم کلی تالقی تفاوت معناداری رداشت. بطور 10Aبا الین 
های ماده در رتیا  آرهیا   های منتخب سبب بهبود صفت تعداد گلالین

 و 10B ،12B هیای های ماده در الینکه میارگین تعداد گلشد بطوری
10A  هیای حاصیل از   بود که در جمعیت 50/2و  10، 167/5به ترتیب

هیای  تالقی رقم تجارتی آیالر در این سه الین به ترتییب تعیداد گیل   
(. وهنیر و  2 افزایش یافت  جدو  757/5و  375/18، 139/14ه ماده ب
های ماده را در سه هیبرید مختل  از خیار بررسی ( درصد گل23میلر  

ژینوسییییوس و  ×و گیییزارش کردرییید هیبرییییدهای ژینوسییییوس    
های میاده را در  موروسیوس همواره افزایش در درصد گل×ژینوسیوس

( رییز  16ی و همکیاران   دهنید. پتی  ده گره او  ساقه اصلی رشان میی 
گلیی را در خییار بیا اسیتفاده از تالقیی ییک الیین        وراثت صفت ماده

ژینوسیوس با دو الین موروسیوس بررسی کردرد. آرها بیان داشیتند در  
ژینوسی بر موروسی غلبه دارد و زمیاری کیه یکیی از     1Fتمام گیاهان 

 گلی تحت کنتیر  ییک ژن غالیب تنهیا    والدین ژینوسیوس باشد ماده
ریز غلبه ژینوسی را رشیان داد. بنیابراین بیا     2Fباشد. بررسی رسل می

توجه به اینکه رقم تجارتی استفاده شده در این آزمون از ر یر صیفت   
رود رتیا   باشد ارت یار میی  گلی بصورت هموژن و هتروزیگوت میماده

هییای منتخییب و رقییم تجییارتی بییه صییورت حاصییل از تالقییی الییین
-های ماده رییز بوتیه  شند و از ر ر صفت گلهتروزیگوت و هتروژن با

هایی شبیه به رقم تجارتی مشاهده شود. پیشرفت رتا  از ر یر درصید   
دهید کیه در   های والدینی این امید را میهای ماده رسبت به الینگل
 های بعدی از ر ر صفت گل ماده بهبود بیشتری حاصل شود.رسل

داری ف بسیار معنیهای رر از ر ر تعداد و درصد اختالبررسی گل
داری بین هر سه جمعیت با رقم تجارتی رشان داد امیا اخیتالف معنیی   

بین سه جمعیت با یکدیگر مشاهده رشد. در هر سیه جمعییت تالقیی    
هیای ریر در   های والدینی سبب کاهش تعداد گیل رقم تجارتی با الین

کیه  های والدینی شد، بطیوری رتا  حاصل از تالقی در مقایسه با الین
، 333/40از  10Aو  10B ،12Bهای های رر به ترتیب در الینعداد گلت

هییای در جمعیییت 852/14و  042/21، 50/22بییه  66/21، 667/35
حاصل از تالقی با این سه الین کاهش رشان داد. کمترین تعداد گیل  

مشاهده شد اما با این وجیود ایین جمعییت     10A×Ailarرر در جمعیت 
 (. 2 را رشان داد  جدو های رر بیشترین درصد گل

بین والدین و رتا  حاصل از تالقی در هیبرید آیالر با هر  tآزمون 
ارجام شد. مقایسه گروهی والدین و رتا  حاصل  %1سه الین در سطح 

دار شید، در  در تمامی صیفات معنیی   10A×Ailarاز تالقی در جمعیت 
ن و صفات درصد گل ماده و درصد گل رر ریز مقایسیه گروهیی والیدی   

 tدار شیدن آزمیون   دار شید. معنیی  معنیی  10B×Ailarرتا  در جمعیت 
بیارگر ارحراف رتا  رسبت به میارگین والدین اسیت کیه بیا توجیه بیه      

هیای  ید غالب بودن براینید ژن ؤتوارد مکنتر  چند ژری این صفات می
هیای  کننده در این صفات باشد. در هر سیه جمعییت براینید ژن   کنتر 

های کاهنده غالبیت رشیان داده اسیت.   نده به سمت ژنکاهنده و افزای
و  10B×Ailarهییای در بییین سییه جمعیییت مییورد بررسییی جمعیییت  

12B×Ailar ی کمتری را رشان دادرد بنیابراین بیشیتر   های کاهندهژن
های مطلوب برای رسل بعد از بین این دو جمعیت ارتخاب شیدرد.  بوته

هیر سیه الیین والیدینی در     رقم تجارتی آیالر بیا   2با توجه به جدو  
داری دارد. هرچه این اختالف بیشتر باشید  تمامی صفات اختالف معنی

رود هتروزیس و ارحراف بیشتری در رتا  مشیاهده شیود. در   ارت ار می
 10Aتمامی صفات مورد بررسی، اختالف رقم تجارتی آییالر بیا الیین    

جمعییت  در  tباشید و از ایین رو آزمیون    بیشتر از دو الیین دیگیر میی   
10A×Ailar دار شده است. در صفات درصد گیل میاده و درصید    معنی

ریز اختالف زیادی بیین رقیم تجیارتی     10B×Ailarگل رر در جمعیت 
 از ر ر این صفات مشاهده شده است. 10Bآیالر با الین 

هیای  هایی با تعداد گل رر کیم و تعیداد گیل   با توجه به وجود بوته
رود بیا ارتخیاب و خودگشینی در ایین     میی بیشتر از والدین امید ماده
تر از ر ر صفت تعداد گیل  های مطلوبهای بعد به بوتهها در رسلبوته

 ماده و رر برسیم.

 
  های والدینیالینو  های والدینی با رقم تجارتی آیالرسه جمعیت حاصل از تالقی الیندر  گیری شدهجدول مقایسه میانگین صفات اندازه -5جدول 

Table 5- Mean comparison for measured traits in three populations from crosses of parent’s lines with commercial Ailar 

cultivar and and parent’s line 
 درصد گل نر

Percentage of male 

flowers 

 درصد گل ماده
Percentage of female 

flowers 

 مجموع گل نر
Total male 

flowers 

 موع گل مادهمج
Total female 

flowers 

 تعداد ساقه فرعی
Number of lateral 

branch 

 تیمار
Treatment 

bc58.824 bc41.176 bc22.500 bc14.139 a7.194 B10×Ailar 
c51.898 b48.102 bc21.042 ab18.375 a6.250 B12×Ailar 

abc70.208 bcd29.792 c14.852 de5.757 a6.141 A10×Ailar 
d312.93 a87.067 d3.500 a23.500 a7.166 Ailar 
a88.398 d11.611 a40.333 de5.167 a8 B10 
ab77.380 cd22.620 ab35.667 cd10 a5.833 B12 
a89.155 d10.845 bc21.667 e2.500 a7.555 A10 

 ( رداررد.alpha=1%داری   در هر ستون اعداد دارای حروف مشابه تفاوت آماری معنی
Number followed by same letter are not significantly different (alpha=1%) 
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Introduction: Cucumber (Cucumis sativus L.) breeding and seed production is highly important in Iran. 

Local varieties of cucumbers are desirable in terms of taste and resistance to diseases but in yield and some 
important traits such as number of female flowers are weak. There are three types of male, female and 
hermaphrodite flower in cucumber. Distribution of these three types of flowers leads to different sex types in 
cucumber. Generally, cucumber plants are monoecious. Monoecious plants produce male and female flowers on 
the same plant, while gynoecious plant produce only female flowers. Among the different types of sex in 
cucumber, gynoecious plant has a higher yield as they have only female plants in every node. Therefore, almost 
all cultivars used in commercial production are gynoecious. Increasing cucumber yield through gynocey was 
studied by several scientists. In previous researches superior lines of cucumber with general and specific 
combining ability were identified but these lines did not have enough gynoecious. In the current study, the 
possibility of crossing commercial Ailar cultivar with elite lines are studied and their progeny are evaluated.  

Material and Methods: In previous research we obtained some breeding lines which showed suitable 
general combining abilities. Breeding lines are B10, A10 and B12. They are monoecious but they are different in 
growth habit so that the growth habit of B12 line is determinate with small fruits. Growth habit of B10 is semi-
determinate with medium fruits and the A10 line has intermediate growth habit with large fruits. The commercial 
Ailar cultivar was used to transfer gynocious trait. The seeds of lines and commercial Ailar cultivar were planted 
in pot on January of 14, 2016. Pollination was done by hand before anthesis. A hand pollinated flower was 
covered with gelatin capsule to prevent insect pollination. After crossing between parent lines and commercial 
cultivar three fruits were kept in each line and their seeds were planted on September 30, 2016. We planted 60 
shrubs in each crossing and 10 shrubs from parent. This experiment was conducted in complete randomized 
block design with three replications. Information such as the number of male flowers, the number of female 
flowers, the number of lateral branch, percentage of male flowers and female flowers were recorded. We 
investigated all three populations from the crossing and selected the plants with the maximum number of female 
flowers for the next step. At the end, data were analysis with SAS and compare means was done with Tukey’s 
test. 

Results and Discussion: Investigation of the population of crosses in all three hybrids showed an increase in 
the average number and percentage of female flowers compared to the parent lines. The results showed that the 
progeny of commercial Ailar cultivar with B12 had the highest number and percentage of female flower. The 
maximum number of female flowers was found in the progeny of commercial Ailar cultivar with B12 and B10 

lines, which showed a better result than the maximum number in commercial cultivars. Along with the increase 
in the number of female flowers, examination of male flowers in all three populations showed a decrease in the 
average percentage and the number of male flowers in all three populations compared to the parent lines. The 
highest percentage of male flowers was observed in the progeny of commercial Ailar cultivar with A10 lines. The 
number of lateral branches in each of three populations was approximately the same, but there was a large 
variation among the studied plants, so that some plants produced two and some ten lateral branches in the first 
ten nodes. The results showed no significant differences between lateral branches. The environment has a great 
influence on the expression of the number of lateral branches, and the low heritability of this trait confirms this 
(11). The t test was performed on parents and offspring of Ailar hybrid with all three lines at 1% level. The 
significance of the t test indicates progeny deviation relative to the parent's mean that can be a predominant 
factor for controlling genes in these traits. Comparison of means by Tukey test showed an increase in female 
flowers in the offspring compared to parental lines. According to these result it is possible to release recombinant 
inbred lines similar to elite lines with gynoecious in future. 
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