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 چکیده
ی ها الینکنش ژنتیک و عوامل فیزیولوژیکی است. در طی تحقیقات پیشین، همپارتنوکارپی توانایی تولید میوه بدون تلقیح است که حاصل بر

های برتر با هتروزیس باال که ترکیب والدینی آنها، پذیری عمومی مطلوب و هیبرید( با ترکیب.Cucumis sativus Lمطلوب خیار )

های تجاری رایج ایران و بررسی نتاج با هیبرید ها الین پذیری خصوصی باالیی داشتند شناسایی شدند. در این بررسی امکان تالقی آنترکیب

ی ها الینگلی صورت گرفت. والد تجاری مورد استفاده در این تالقی هیبرید تجاری نگین بود. آنها با هدف بهبود صفت پارتنوکارپی و ماده

، دارای B12نتایج نشان داد که نتاج حاصل از تالقی هیبرید تجاری نگین و الین  بودند. B12و  A10  ،B10مورد استفاده در این تالقی نیز 

مشاهده شد. نتاج حاصل از   A10های پارتنوکارپ بودند. کمترین تعداد گل نر در نتاج حاصل از تالقی هیبرید نگین و الین بیشترین تعداد میوه

دارای بیشترین  B12 ،A10ی ها الینهای فرعی را داشتند. نتاج حاصل از تالقی هیبرید نگین با کمترین ساقه، A10تالقی هیبرید نگین با الین 

 .دیده شد B10های پارتنوکارپ در نتاج حاصل از تالقی کولتیوار هیبرید نگین با الین رتنوکارپ بودند و کمترین درصد میوههای پادرصد میوه

های ماده در نتاج حاصل از و کمترین درصد گل دیده شد B10 های ماده در نتاج حاصل از تالقی هیبرید نگین و الینبیشترین درصد گل

دست آمده از این تحقیق با ی برگشتی، برترین نتاج بهها تالقیرود در تحقیقات بعدی، با انجام امید میدیده شد.  B12ین تالقی هیبرید نگین با ال

 ی منتخب با دارا بودن صفت پارتنوکارپی دست یافت.ها الینیی مشابه ها الینی منتخب، بتوان به ها الین
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ABSTRACT 
The development of fruits without fertilization called parthenocarpy. Interacting genetic and physiological factors can 

affect parthenocarpy. In previous research superior lines of cucumber with high general combining ability which able 

to produce superior hybrids with high heterosis released but the lines have no enough parthenocarpic fruits. In this 

study, the possibility of crossing elite lines with commercial hyrid cv. Negeen studied and their progeny evaluated. 

Commercial cultivar 'Negeen' used as donor parent. Experiment conducted in complete randomized block design with 

three replication and characteristics including the number of parthenocarpic fruits, number of male flowers, number 

of lateral branches, percentage of parthenocarpic fruits, percentage of male flowers evaluated. Results showed that 

progeny of commercial cultivar 'Negeen' with B10 had the maximum number of parthenocarpic fruits. The minimum 

number of male flowers related to the progeny of commercial cultivar 'Negeen' with A10. The progeny of commercial 

cultivar 'Negeen' with A10 had the least of lateral branches. The maximum and minimum percentage of 

parthenocarpic fruits related to the progeny of commercial cultivar 'Negeen' with B12 and A10 and the progeny of 

commercial cultivar 'Negeen' with B10 respectively. Maximum and minimum percentage of female flower related to 

the progeny of commercial cultivar 'Negeen' with B10 and B12 respectively. According to these result it is possible to 

release recombinant inbred lines similar to elite lines with parthenocarpic in future. 
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 مقدمه

پارتنوکارپی توانایی تولید میوه بدون تلقیح است 

(Angelo & Giuseppe, 2001 پارتنوکارپی صفت .)

مهمی است که عملکرد و کیفیت را در بسیاری از گیاهان 

سبب  ( وWu et al., 2016دهد )قرار می تأثیرتحت 

مساعد محیطی تحت شرایط ناخصوص افزایش عملکرد به

شود و مزیت اصلی آن این است که تولید میوه به می

وسیله افشانی بهشرایط آب و هوایی، حشرات و یا گرده

پارتنوکارپ  هایدست وابسته نیست. عالوه بر این میوه

های ( میوهشده افشانی گردهدار )های بذرنسبت به میوه

(. Fabrice et al., 2000تری دارند )تر و گوشتیسفت

ها عوامل محیطی، فیزیولوژیکی، ژنتیکی و هورمون

دهند. شرایط قرار می تأثیرپارتنوکارپی را تحت 

محیطی مثل دمای پایین و طول روز کوتاه، سبب 

شوند. همچنین غلظت تحریک پارتنوکارپی می

های استیک موجود در تخمدان میوهایندول

افشانی شده در گرده هایپارتنوکارپ نسبت به اندام

 Kim et al., 1992; Boonkorkaewخیار بیشتر است )

et al., 2008 تشکیل میوه پارتنوکارپ اغلب در طی .)

شدن گیرد )فعالدو مرحله اول نمو میوه صورت می

میوه و تقسیم سلولی( که تخمدان شروع به رشد 

(. مطالعات ژنتیکی در ارتباط Young, 2004) کند می

شروع شد و گزارش شد  8335وکارپی از سال با پارتن

شود که پارتنوکارپی توسط یک ژن مغلوب کنترل می

(Hawthon et al., 1930 بر اساس گزارش پایک و .)

این خصوصیت ( Pike & Peterson, 1968پیترسون )

شود. با با غالبیت ناقص کنترل می Pcتوسط ژن 

ی ناقص مغلوب ها ژنحال گزارش شده که  این

متعددی مسئول کنترل پارتنوکارپی در خیار هستند 

(Kvasnikov, 1970در حالی .) کهDe ponti & 

Garretsen (1976)  گزارش نمودند که سه ژن مستقل

ی ایزومری( با عمل افزایشی پارتنوکارپی را ها ژن)

کنند. موارد متفاوتی در رابطه با توارث  کنترل می

ده است. براساس صفت پارتنوکارپی در خیار گزارش ش

انجام شد،  Sun et al. (2006a,b)مطالعاتی که توسط 

نشان داد که توارث پارتنوکارپی پیچیده است و 

غالبیت  -توان آن را از طریق مدل ساده افزایشی نمی

توضیح داد. عالوه بر این محققین گزارش نمودند که 

کند و بیش از پنج ژن پارتنوکارپی را کنترل می

تواند در بیان این ژن محیط و اپیستازی میکنش  برهم

اثر گذارد و همچنین پارتنوکارپی در خیار با 

 ;Yan et al., 2008های کمی در ارتباط است ) ویژگی

Sun et al., 2006a و لینکاژی قوی بین این صفت و )

های ماده در خیار وجود دارد مسئول تولید گل Fژن 

(Sun et al., 2006b.) وکارپی در خصوص مطالعه پارتن

برخی گیاهان دیگر همانند بادنجان نشان داد که 

تمایل ژنتیکی به پارتنوکارپی، توسط چندین ژن با 

 ,.Yoshida et alشود )اثرات افزایشی کنترل می

های در بادنجان iaaH و iaaM یها ژن(. بیان 2001

 کردن تریپتوفانورزی شده با فعالپارتنوکارپ دست

به تولید مقادیر باالیی از  منجر ژنازمونوکسی

شود. مقادیر باالی این ماده  اسید میاستیک ایندول

های گیاهی سمی است و باعث جلوگیری از برای سلول

(. مکانیزم Acciarri et al., 2002شود )نمو بذر می

 & Cantliffeپارتنوکارپی در تخمدان واقع شده است )

Phatak, 1975افشانی، گردههای خارجی )(. سیگنال

های اکسین( باعث افزایش میزان ها، آنالوگهورمون

شود اسید داخلی و فعالیت تخمدان میاستیک ایندول

باشد. بندی و رشد میوه میکه مسئول تحریک میوه

( میزان باالیی از Gustafson, 1939اساس گزارشی )بر

های پارتنوکارپ وجود دارد. اکسین در تخمدان میوه

ها نشان داد که ارقام پارتنوکارپ ر سایر میوهبررسی د

دارای سطح باالتری از مواد محرک رشد هستند و 

افشانی توانند غلظت این مواد را بدون نیاز به گرده می

یا تحریک دیگر در تخمدان به حداقل الزم برسانند تا 

 (. Nitsch, 1970میوه توسعه یابد )

با توجه به نوع کنترل ژنتیکی صفت پارتنوکارپی 

قبلی به شکل کیفی است؛  های گزارشکه بر طبق 

بنابراین از طریق تالقی برگشتی امکان افزودن آن به 

 & Pikeی اصالحی منتخب وجود دارد )ها الین

Peterson, 1968; Nematzadeh & Kiani, 2011.) 

یکی پذیری عمومی نسبت کل واریانس ژنتوراثت

)افزایشی، غالبیت و اپیستازی( به واریانس فنوتیپی 

این اطمینان را به  پذیریبرآورد وراثتاست. 

دهد که یک صفت، چه اندازه تحت اصالحگران می

محیط است  تأثیرژنوتیپ و چه اندازه تحت  تأثیر
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(Dudley & Moll, 1968انتخاب روش .) های اصالحی

های مختلف بستگی به نوع عمل مناسب برای جمعیت

پذیری و پیشرفت ژنتیکی صفات ، میزان وراثتها ژن

که برای حالتی که عمل طوریمورد مطالعه دارد؛ به

تری دارد انتخاب روش اصالح افزایشی ژن نقش مهم

باشد و ی خالص مناسب میها الینجمعیت و تولید 

 افزایشی ژن بیشتر است، روشکه عمل غیر زمانیبرای 

 (.Farshadfar, 2000گردد )تولید هیبرید پیشنهاد می

رغم این که خیار یکی از محصوالت عمده در علی

بخش سبزیکاری است و با توجه به افزایش سطح زیر 

ها در ایران و امکانات و پتانسیل موجود کشت گلخانه

باشیم. اکثر ارقام کننده این بذور میعنوان واردهنوز به

گل هستند که برای ها ارقام مادهلخانهشده در گاصالح

تشکیل میوه باید دارای ویژگی پارتنوکارپی نیز باشند. 

( در A10و  B12  ، B10) ارقام منتخب که اینبا توجه به 

عمومی خوبی از نظر پذیری های قبلی ترکیبآزمایش

ها نشان عملکرد، صفات رویشی و مقاومت به بیماری

های و هیبرید( Moradipour et al., 2016) دادند

برتری تولید نمودند برای این آزمایش انتخاب شدند تا 

های صفت پارتنوکارپی آنها طی تالقی با هیبرید

برای این منظور اولین تجاری پارتنوکارپ بهبود یابد. 

ی منتخب و یک ها الینمرحله انجام تالقی موفق بین 

برنامه باشد که در منبع ژنتیکی دارای آن صفت می

ی ها الیندلیل عدم دسترسی به اصالحی ما به

 پارتنوکارپ، به ناچار از هیبریدهای 

تجاری رایج در ایران که دارای این صفت هستند 

 استفاده شد. 

 

 هامواد و روش

از هیبرید تجاری نگین که از ارقام در این تحقیق 

عنوان والد ای است بههای گلخانهغالب در کشت

که  B12و  A10 ،B10ی ها الینو از  نوکارپیپارت بخشنده

ی ها الینحاصل تحقیقات قبلی در جهت معرفی 

عنوان به (Moradipour et al., 2016مطلوب هستند )

 ها الین(. این 8ای استفاده شد )جدولوالدین دوره

دارای عملکرد و کیفیت مناسبی هستند و 

پذیری عمومی باالیی برای صفات اصالحی مهم  ترکیب

بذور  (.Moradipour et al., 2016خیار نشان دادند )

زنی به خیار پیش از کشت، خیسانده و برای جوانه

های ظروف پتری حاوی کاغذ صافی منتقل شدند. بذر

های چهار لیتری دارای نسبت زده به گلدان جوانه

مساوی کوکوپیت و پرلیت منتقل شدند و با محلول 

تغذیه شدند. این  Olfati et al. (2008) پیشنهادی

آزمایش در گلخانه و در طول زمستان انجام شد. 

تا  2صورت دستی و روزانه رسانی به گیاهان بهمحلول

طور متوسط دمای روز در طول بار صورت گرفت. به 3

 گراد بود. درجه سانتی 22و دمای شب  22آزمایش 

های ماده انتخابی روز قبل از افشانی، گلبرای گرده

های ژالتینی پوشانده شدند شانی توسط کپسولافگرده

های مورد نظر تالقی داده تا در صبح روز بعد با گرده

ها، گل نر ها و گلبرگشوند. پس از حذف کاسبرگ

ها تا رسیدگی روی کالله گل ماده قرار داده شد و میوه

های مادری نگهداری شدند و پس از کامل روی بوته

ساعت در آب قرار  24برداشت، بخش داخلی میوه 

ها با سهولت بیشتری آوری بذرداده شدند تا جمع

آوری، شسته و در  ها جمعانجام شود. پس آن بذر

 نهایت در دمای اتاق خشک شدند.

 
 و رقم تجاری ها الینمشخصات . 8جدول 

Table 1. Characteristics of lines and commercial cultivar 
Characteristics Cultivar names 

Monoecious, intermediate growth, wart 

fruit without groove, fresh type  
B10  

Monoecious, intermediate growth, wart 

fruit with groove, pickled 
B12  

Monoecious, intermediate growth, wart 

fruit and chinensis 
A10  

Female flower with characteristics of 

parthenocarpy, small wart in fruits, fuit 

cylindrical and fresh type, Purchased  from 

Enza company 

Negeen  

 

با هیبرید تجاری  ها الینبذور حاصل از تالقی 

همراه والدین مورد استفاده مجددا پیش از کاشت  به

زنی به ظروف پتری حاوی کاغذ جوانهخیسانده و برای 

دار شده همانند های جوانهصافی منتقل شدند. بذر

های چهار لیتری و در بستر کشت اول به گلدان

کوکوپیت:پرلیت با نسبت برابر منتقل شدند. کلیه نتاج 

های کامل تصادفی با و والدین در قالب طرح بلوک

تند. در هفت تیمار و سه تکرار مورد بررسی قرار گرف

گذاری و یافته ده گره اول با کپسولگیاهان رشد
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افشانی از نظر میزان گونه گرده ممانعت از هر

پارتنوکارپی مورد ارزیابی قرار گرفتند و ضمن ثبت 

های نر و تعداد های پارتنوکارپ، تعداد گلتعداد میوه

های فرعی نیز ثبت گردید. در نهایت پس از ساقه

های آزمون فیشر شرطبرقراری پیشاطمینان از 

ها( تجزیه واریانس و سپس مقایسه بودن داده)نرمال

افزار  وسیله نرمبه LSDمیانگین با استفاده از آزمون 

SAS انجام گرفت.  3.8 نسخه 

 

 نتایج و بحث

سبب بهبود  ی منتخب با هیبرید تجاریها الینتالقی 

اد ی منتخب از نظر صفت تعدها الینوضعیت نتاج 

که  طوری بهمیوه پارتنوکارپ نسبت به الین تجاری شد؛ 

هایی از نتاج حاصل از تالقی کولتیوار نگین در تک بوته

میوه پارتنوکارپ مشاهده شد که  81تعداد  B12با الین 

میوه 80از بزرگترین مشاهده در والد نگین )

پارتنوکارپ( نیز بیشتر بود و این بدان معنی است که 

کرار تالقی برگشتی با والد تکراری خودگشنی یا ت

ممکن است ما را به والدینی برساند که مشابه یا بهتر 

 (.3از والد نگین از نظر صفت پارتنوکارپی باشد )جدول

دارای  ها الینها نشان داد که همه بررسی جمعیت

درصدی از پارتنوکارپی در شرایط محیطی این آزمایش 

، نور مؤثرترین عامل محیطی هستند که شاید اصلی

ای باشد که سبب تجزیه کم در شرایط کشت گلخانه

رفتن میزان آن در میوه و سقط کمتر اکسین و باال

 (.Gustafson, 1939; Nitsch, 1970گردد )جنین می

البته وجود تنوع در والدین و هیبرید تجاری که از نظر 

و  شرایط محیطی تأثیرژنتیکی هموژن هستند بیانگر 

احتماال اثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط بر میزان ظهور 

نیز مشخص  2گونه که در جدول همان این صفت دارد.

های حاصل از تالقی هیبرید است میانگین جمعیت

تمایل  B12و  A10 ،B10 شدهی انتخابها الینتجاری با 

و با توجه به های پارتنوکارپ دارند به داشتن میوه

ی ها ژنبه والدین، ن نتاج نسبت انحراف ارزش ای

باشند. این نتایج غالب می مسئول پارتنوکارپی ظاهراً

که  است Pike & Peterson (1968)گزارش مطابق با 

بیان داشتند پارتنوکارپی صفتی با غالبیت ناقص است. 

ی مفید هیبرید تجاری در مقایسه ها ژنبررسی تعداد 

ی منتخب منوط به بررسی نسل بعدی ها الینبا 

یکی از  که اینبا توجه به حاصل از این تالقی است. 

رود والدین هیبرید تجاری و هتروزیگوت بود انتظار می

تنوع زیادی در نتاج حاصل از تالقی این دو دیده شود 

و برای درک دلیل این تنوع )محیطی یا ژنتیکی( نتاج 

گلخانه مجزا  تحت دو شرایط محیطی مختلف در دو

ها بررسی شدند و بنا بر مقایسه میانگین بلوک

ها(، این فرضیه که محیط عامل این تنوع )گلخانه

شده در های کشتچرا که بین بوته ؛است، رد شد

های مختلف با شرایط محیطی مختلف اختالف گلخانه

توان پذیرفت که داری وجود نداشت. بنابراین میمعنی

میزان تاج از نظر پارتنوکارپی بهتنوع ژنتیکی درون ن

پذیری هرچند مقادیر وراثت ؛توجهی وجود داردقابل

یکی  که اینولی با توجه به  ،عمومی چندان باال نیست

بنابراین  ،الین خالص بوده ها تالقیاز والدین در تمام 

بودن تنوع دهنده ارزشمندآمده نشان دستمقادیر به

اب در نتاج حاصل از دست آمده است و امکان انتخبه

ی ها تالقیو نتاج حاصل از خودگشنی یا  ها تالقیاین 

ی والدینی وجود دارد. ها الینبرگشتی نتاج منتخب با 

شود که در انتخاب نتاج مطلوب  تأکیدباید 

های مطلوب درون هر جمعیت انتخاب  بوته تک

شوند و این به معنی انتخاب کل افراد آن جمعیت  می

های در این انتخاب نزدیکی بوتهنیست و البته 

 یها الینشده از نظر صفات مورد بررسی به  انتخاب

احتمال وجود  منتخب نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.

های مختلف در این اپیستازی یا لینکاژ بین جایگاه

تواند سبب که میصفت با صفات دیگر نیز وجود دارد 

پذیری عمومی و کاهش سهم کاهش میزان وراثت

اریانس ژنتیکی از واریانس فنوتیپی گردد. بنا بر نتایج و

Sun et al. (2006a,b) و اپیستازی بین صفت  لینکاژ

گلی گزارش شده  مسئول ماده Fپارتنوکارپی و ژن 

دهد برای اصالح این صفت، باید به است که نشان می

گلی نیز در کنار پارتنوکارپی  ی مسئول مادهها ژن

 توجه کرد.
با کولتیوار تجاری سبب   B10منتخب  تالقی الین

بهبود وضعیت نتاج آن از نظر میانگین تعداد گل ماده 

ی منتخب ها الیننسبت به الین تجاری شد ولی تالقی 

B12  وA10  با کولتیوار تجاری سبب بهبود وضعیت نتاج



 043 8331پاییز ، 3 ة، شمار05 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 

های ماده نشد؛ هرچند ی منتخب از تعداد گلها الین

ی منتخب ها الینهای ماده در نتاج نسبت به تعداد گل

های نتاج حاصل بوتهافزایش پیدا کرد. در برخی از تک

 83-25 بین B10و  B12از تالقی کولتیوار نگین با الین 

گل ماده ظاهر شد که از بزرگترین مشاهده در والد 

گل ماده( بیشتر بود و با خودگشنی یا تکرار  80نگین )

رود در آینده به د تکراری امید میتالقی برگشتی با وال

والدینی دست یابیم که حتی از والد نگین نیز از نظر 

(. بررسی 3های ماده بهتر باشد )جدول تعداد گل

ی منتخب با ها الینها نشان داد که تالقی جمعیت

کولتیوار تجاری، سبب بهبود وضعیت میانگین نتاج 

سبت به های ماده نی منتخب از نظر درصد گلها الین

های ماده در الین تجاری نشد؛ اما میانگین درصد گل

ی منتخب افزایش پیدا ها الینجمعیت نتاج نسبت به 

 (. 4کرد )جدول

ی ها الینبراساس میانگین نتاج حاصل از تالقی 

ی منتخب با ها الینمنتخب با هیبرید تجاری، تالقی 

دار میانگین هیبرید تجاری نگین سبب تغییر معنی

ی منتخب از نظر صفت تعداد ها الیننتاج وضعیت 

های فرعی های نر و تعداد ساقههای نر، درصد گلگل

های نسبت به الین تجاری نشد؛ اما میانگین تعداد گل

های نر و تعداد ساقه فرعی در نتاج نر، درصد گل

ی منتخب کاهش پیدا کرد ها الیننسبت به 

 (. 0 و 4های  )جدول

حاکی از ( 6س )جدول اننتایج جدول تجزیه واری

 8داری در سطح احتمال آن است که اختالف معنی

های پارتنوکارپ، تعداد درصد در رابطه با تعداد میوه

های نر و های فرعی، درصد گلهای نر، تعداد ساقهگل

داری در سطح های ماده و اختالف معنیدرصد گل

های پارتنوکارپ بین درصد برای درصد میوه 0احتمال 

ها نشان داد مقایسه میانگینها وجود داشت. عیتجم

و نتاج حاصل از  B12که از نظر صفت پارتنوکارپی الین 

دارای بیشترین تعداد  B10تالقی کولتیوار نگین با الین 

دارای اختالف  B12های پارتنوکارپ بودند و الین میوه

داری با شاهد )هیبرید تجاری نگین( بود؛ بسیار معنی

اما نتاج حاصل از تالقی کولتیوار هیبرید نگین با الین 

B10 
داری با شاهد داشت. تفاوت بین نتاج تفاوت معنی 

ی ها الینحاصل از تالقی کولتیوار هیبرید نگین با 

A10 ،B12  ی ها الینوB10
نیز با شاهد بسیار  A10و  

ی منتخب با هیبرید تجاری ها ینالدار شد. تالقی  معنی

سبب بهبود وضعیت این صفت در نتاج آنها شد 

و  4، 6/2های پارتنوکارپ از که تعداد میوهطوری به

، 1/4به  B12و  A10  ،B10ی ها الینترتیب در به 4/4

 (.2در نتاج آنها افزایش یافت )جدول  میوه 8/2و  2/1

 
 85های پارتنوکارپ در های پارتنوکارپ و درصد میوههای مورد مطالعه خیار از نظر تعداد میوهبررسی وضعیت جمعیت .2جدول 

 گره اول
Table 2. The investigation of population status based on the number and percentage of parthenocarpic fruits in the 

first ten nodes of cucumber 
Percentage of parthenocarpic  

fruits in the first ten nodes 
Number of parthenocarpic  
fruits in the first ten nodes 

 

Standard deviation Maximum Minimum Mean Standard deviation Maximum Minimum Mean Population 

13.0 100 60 75.1 1.5 7 3 4.4 B12 
11.6 100 66.7 78.0 1.3 6 3 4 B10 
65.7 100 66.7 82.8 0.8 4 2 2.6 A10 
4.2 92.8 80 88.8 1.8 13 8 10.4 Negeen (N) 

13.2 100 50 74.1 3.8 18 3 7.1 N×B12 
19. 8 100 23.5 70.2 3.8 14 3 8.2 N×B10 
17.6 100 37.5 81.8 1.2 7 3 4.8 N×A10 

 
 گره اول 85های ماده در های ماده  و درصد گلمورد مطالعه خیار از نظر تعداد گلهای بررسی وضعیت جمعیت .3جدول 

Table 3. The investigation of population status based on the number and percentage of female flowers in the first ten 
nodes of cucumber 

Percentage of female flowers in the first ten nodes Number of female flowers in the first ten nodes  

Standard deviation Maximum Minimum Mean Standard deviation Maximum Minimum Mean Treatment 

8.02 27.77 5.88 16.48 2 9 3 6 B12 
4.94 20 7.69 12.13 2.250 9 3 5.333 B10 
5.83 25 8.69 16.15 0.8997 5 2 3.142 A10 
7.02 82.35 57.89 70.20 2.2236 15 9 11.777 Negeen (N) 
11.19 55.55 10.41 30.17 3.7934 20 5 9.23 N×B12 
13.09 60.71 9.67 32.92 4.9977 19 3 12.146 N×B10 
8.77 50 16.66 32.46 1.6876 10 3 6.0930 N×A10 
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 گره اول 85های نر در از نظر تعداد و درصد گلهای مورد مطالعه خیار بررسی وضعیت جمعیت .4جدول 

Table 4. The investigation of population status based on the number and percentage of male flowers in the first ten 

nodes of cucumber 

Percentage of parthenocarpic  

male flowers in the first ten nodes 

Number of parthenocarpic  

male flowers in the first ten nodes 
 

Standard deviation Maximum Minimum Mean Standard deviation Maximum Minimum Mean Treatment 

8.02 94.11 72.22 83.51 14.016 52 13 35.142 B12 

4.94 92.30 80 87.86 3.563 44 36 38.500 B10 

5.83 91.32 75 83.49 4.029 21 10 16.714 A10 

7.02 42.10 17.64 29.79 1.50 8 3 5 Negeen (N) 

11.19 89.58 44.44 69.82 7.370 43 10 22.142 N×B12 

13.09 90.32 39.28 67.07 6.759 36 10 25.074 N×B10 

8.77 83.33 50 67.53 4.225 24 7 13.047 N×A10 

 

 های فرعیمطالعه خیار از نظر تعداد ساقههای مورد بررسی وضعیت جمعیت .0جدول 

Table 5. The investigation of population status based on the number of lateral branches of cucumber 

Standard deviation Maximum  Minimum  Mean  Treatment 

2.0586 8 3 6.2857 B12  

1.1690 9 6 7.8333 B10  

1.8644 8 3 7.1428 A10  

1.3944 6 2 3.777 Negeen (N) 

2.1190 9 3 5.7619 N×B12  

2.3774 9 1 6.0370 N×B10  

1.4354 8 2 4.8095 N×A10  

 

 های مورد مطالعه خیار بر پارتنوکارپی و تظاهر جنسیتنتایج تجزیه واریانس اثر جمعیت .6جدول 
Table 6. ANOVA table effects of population on parthenocarpic characteristics and gender expression of cucumber 

S.O.V df 

Mean square 

Number of 

parthenocarpic 

fruits 

Number 

of male 

flowers 

Number 

of lateral 

branches 

Number 

of female 

flowers 

Percentage of 

parthenocarpic 

fruits 

Percentage 

of male 

flowers 

Percentage 

of female 

flowers 

Replication 2 0.013ns 0.238ns 0.001ns 0.003ns 23.24ns 29.38ns 25.40ns 

Population 6 0.946** 5.600** 5.241** 0.977** 121.08* 1160.43** 969.79** 

Error 12 0.045 0.109 0.039 0.064 29.20 8.16 19.91 

C.V. (%)  9.00 7.30 8.22 9.39 6.87 4.08 14.93 

ns:** درصد 0و  8دار در سطح احتمال دار، تفاوت معنیعدم تفاوت معنی  ، * و. 

ns, *,**: nonsignificant, and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

 

 های مختلف خیار بر صفات مورد بررسیمقایسه میانگین اثر جمعیت .2جدول 
Table 7. Effect of population on breeding characteristics of cucumber 

Percentage of 

female flowers 

Percentage of 

male flowers 

Percentage of 

parthenocarpic 

fruits 

Number of 

female 

flowers 

Number of 

lateral 

branches 

Number of 

male 

flowers 

Number of 

parthenocarpic 

fruits 

Population 

17.305 83.676 74.630 6.167 6.333 35.222 4.333 B12  

12.562 87.862 78.016 5.667 7.833 38.500 4 B10  

17.348 83.550 82.963 3.500 7.055 16.833 2.611 A10  

66.058 29.793 88.955 10.444 3.777 5 10.444 Negeen (N) 

30.621 69.823 74.159 9.333 6.037 22.143 7.095 N×B12  

32.781 67.077 70.250 12.111 5.761 25.074 8.185 N×B10  

32.465 67.535 81.825 6 4.809 13.048 4.761 N×A10  

11.13 7.1246 13.479 3.1402 2.5236 9.5911 2.6971 LSD 1% 

7.9393 5.082 9.6146 2.2399 1.8001 6.8414 1.9238 LSD 5% 

 

پذیری  وراثت ماهیت ژنتیکی پارتنوکارپی با توجه به

پایین، اپیستازی و برهمکنش محیط و ژنوتیپ برآورد 

کند و شرایط محیطی آن را تا حد زیادی پیچیده می

گذار ی پارتنوکارپی اثرها ژنداری در بیان طور معنیبه

 ;Sun et al., 2006a,b; Wu et al., 2003است )

Kikuchi et al., 2008.)  مکانیزم مولکولی و ژنتیکی در

ی پارتنوکارپی تا حد زیادی ناشناخته مانده ها ژنبیان 

است. از آن جایی که پارتنوکارپی یکی از اجزای مهم 
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های پارتنوکارپی حقیقی عملکرد است، تفکیک ویژگی

 Lietzowهای وابسته به عملکرد دشوار است )از ویژگی

et al., 2016 در خیار عوامل اقلیمی مثل طول روز و .)

گل، که پایه و مادههای تکدما پارتنوکارپی را در بوته

دهد قرار می تأثیرپارتنوکارپ نیستند، تحت 

(Cantliffe, 1981دمای پایین شب و روز .) های کوتاه

شود سبب افزایش اندازه تخمدان و پارتنوکارپی می

(Kim et al., 1992 مقدار اکسین در تخمدان ارقام .)

پارتنوکارپ مثل لیمو، پرتقال و انگور بیشتر از ارقام 

پارتنوکارپ بود و مقدار باالی اکسین در تخمدان و غیر

های پارتنوکارپ دهی مسئول نمو میوهدر زمان شکوفه

هایی که در (. خیارGustafson, 1939است )

د در مقایسه با های پالستیکی کشت شدن گلخانه

ای، های شیشهشده در گلخانهگیاهان خیار کشت

درصد پارتنوکارپی بیشتری نشان دادند که تا حد 

بنفش  زیادی در ارتباط با سطوح باالی اشعه ماورای

باشد. همچنین تمایل به پارتنوکارپی در محصوالت می

بهاره بیشتر از محصوالت زمستانه است. این 

ایط محیطی در گرایش به دهنده اهمیت شر نشان

 ,Biriukova & Maslovskayaپارتنوکارپی است )

 6های خیاری که تخمدان آنها بزرگتر از (. میوه2004

( IAAاسید )استیکمتر است میزان ایندولسانتی

هایی است که برابر بیشتر از تخمدان 2/8ها داخلی آن

متر هستند و رابطه مثبتی بین سانتی 6کوتاهتر از 

بندی اسید داخلی تخمدان و میوهاستیکمیزان ایندول

 & Takenoصورت پارتنوکارپی دیده شده است )به

Ise, 1992 یک والد )نگین( از  که این(. با توجه به

بوده است  F1هیبرید بوده است؛ بنابراین نسل  ها تالقی

هموژن است ولی هتروزیگوت  که اینرغم که علی

ها )گرده( تفرق ولید گامتباشد؛ لذا در هنگام ت می

هایی که برای حاصل کرده و ماهیت ژنتیکی گرده

 های والدهای الین استفاده شده کامالًافشانی گلگرده

متفاوت بوده است و لذا انتظار تفرق صفات برای این 

 Deponti & Garretsen (1976)صفات وجود دارد. 

توارث تا حد زیادی در  بیان داشتند عمل افزایشی ژن

در تحقیق حاضر نیز با وجود . پارتنوکارپی دخیل است

یک تنوع نسبتا زیاد در نتاج حاصله، میزان این صفت 

در میانگین نتاج افزایش یافته که بیانگر نقش پررنگ 

البته . واریانس افزایشی در کنترل این صفت است

( ژن است 0کنترل این صفت توسط تعدادی )بیش از 

(Sun et al., 2006a, b; Wu et al., 2003; Kikuchi 

et al., 2008)،  که برآیند اثر آنها افزایشی است و در

شده در این تحقیق ی انجامها تالقیجمعیت حاصل از 

ی ها ژنافزایش میزان این صفت حکایت از وجود  نیز

افزاینده در والدین تالقی دارد. در خیار عوامل ژنتیکی 

ه به مقدار پارتنوکارپی تا حد زیادی وابست

( در تخمدان و در زمان IAA) اسیداستیک ایندول

 (. Kim et al., 1992شکوفایی است )

ها نشان داد که از نظر همچنین مقایسه میانگین

و نتاج حاصل از تالقی  B12 گلی الینصفت ماده

دارای بیشترین  B10کولتیوار هیبرید نگین با الین 

داری با معنیهای ماده هستند و اختالف تعداد گل

شاهد )هیبرید تجاری( داشتند. تفاوت بین نتاج حاصل 

  B12و  A10 یها الیناز تالقی کولتیوار هیبرید نگین با 

ی منتخب با ها الیندار شد. تالقی نیز با شاهد معنی

هیبرید تجاری سبب بهبود وضعیت این صفت در نتاج 

و  3/0، 8/3های ماده از که تعداد گل طوری ها شد بهآن

 8/82، 8/6به   B12و  A10  ،B10ی ها الینترتیب در  به 6

(. از نظر درصد 2شد )جدول آنها در نتاج  2/3و 

و نتاج حاصل از تالقی کولتیوار  A10های ماده الین  گل

دارای بیشترین درصد  B10هیبرید نگین با الین 

داری با های ماده بودند و اختالف بسیار معنی گل

ی منتخب با هیبرید ها الینشاهد داشتند. تالقی 

شد آنها تجاری سبب بهبود وضعیت این صفت در نتاج 

و  06/82، 30/82های ماده از که درصد گلطوریبه

به  B12و  A10 ،B10ی ها الینترتیب در به 35/82

ها افزایش یافت در نتاج آن 62/35و  21/32، 46/32

و نتاج  B10های نر الین اد گل(. از نظر تعد2)جدول 

 B10حاصل از تالقی کولتیوار هیبرید نگین با الین 

دارای بیشترین تعداد گل نر بودند و اختالف بسیار 

داری با شاهد داشتند. تفاوت بین نتاج حاصل از معنی

 یها الینو  B12 تالقی کولتیوار هیبرید نگین با الین

A10 و B12 دار شد. تفاوت بین نیز با شاهد بسیار معنی

نتاج حاصل از تالقی کولتیوار هیبرید نگین با الین 

A10 ی منتخب ها الیندار شد. تالقی نیز با شاهد معنی

با هیبرید تجاری سبب کاهش تعداد گل نر در نتاج 
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، 13/86های نر از که تعداد گلطوریشد بهآنها 

 B12و  A10 ،B10ی ها الینترتیب در به 22/30و  05/31

رسید آنها در نتاج  84/22و  52/20، 50/83به 

 و B10ی ها الینهای نر (. از نظر درصد گل2)جدول

 B12 نتاج حاصل از تالقی کولتیوار هیبرید نگین با الین

های نر هستند و اختالف دارای بیشترین درصد گل 

داری با شاهد داشتند. تفاوت بین نتاج بسیار معنی

ی ها الینیبرید نگین با حاصل از تالقی کولتیوار ه

A10 ،B10  ی ها الینوB12  وA10   نیز با شاهد بسیار

ی منتخب با هیبرید تجاری ها الیندار شد. تالقی معنی

ها شد سبب بهبود وضعیت این صفت در نتاج آن

و  16/12، 00/13های نر از که درصد گلطوری به

به  B12و  A10 ،B10ی ها الینترتیب در به 62/13

(. 2شد )جدول آنها در نتاج  12/63و  28/62، 03/62

شود؛ صورت ژنتیکی کنترل میبیان جنسی در خیار به

اما شرایط محیطی و عوامل هورمونی نیز در بیان این 

(. Fukushima et al., 1968گذارند ) تأثیرصفت 

 A/aو  M/m ،F/fجنسیت در خیار توسط سه لوکوس 

 تأثیرگلی میزان مادهبر  Fشود. لوکوس کنترل می

تک  Mکه لوکوس حالی(. درFF>Ff>ffگذارد ) می

ها را گل (MMو یا دوجنسی بودن ) (mm)جنسی 

(. لوکوس Mibus & Tatlioglu, 2004کند )تعیین می

A بودن تمایل به نر شدن را در در صورت مغلوب

کند تشدید می fژنوتیب هموزیگوت مغلوب از نظر ژن 

(Pati et al., 2015ماده .) گلی یک صفت کمی است و

 Fazio etژن در بیان این صفت نقش دارد ) 0حداقل 

al., 2003 ترکیباتی که از سنتز جیبرلین جلوگیری .)

 Mitchellشوند )گلی میکنند سبب تحریک مادهمی

& Wittwer, 1962 کنترل ژنتیکی و تغییرات .)

محیطی بیان جنسی از طریق تغییراتی در سطوح 

گیرد. بیان جنسی در های گیاهی صورت میرمونهو

های اتیلن، اکسین، وسیله تعادل بین هورمونخیار به

 ,Galunشود )اسید و جیبرلین تنظیم میآبسیزیک

عنوان هورمون ابتدایی در نظر گرفته (. اتیلن به1959

دهد قرار می تأثیرشده است که مادگی را تحت 

(Byers et al., 1972جیبرلین .)  بیان جنسی نر را

گلی یکی (. مادهRudich et al., 1972کند )تنظیم می

رسد، صورت کمی به ارث میاز اجزای عملکرد که به

باشد و تا حد زیادی پذیری پایین میدارای وراثت

 ,Wehnerگیرد )ژنوتیپ و محیط قرار می تأثیرتحت 

 ( که پیوستگی باالیی با پارتنوکارپی دارد.1989

ها نشان داد که از نظر تعداد میانگینمقایسه 

و نتاج حاصل از تالقی  B10های فرعی الین  ساقه

دارای بیشترین  B12ی ها الینکولتیوار هیبرید نگین با 

داری با های فرعی بودند و اختالف معنیتعداد ساقه

شاهد داشتند. تفاوت بین نتاج حاصل از تالقی 

دار شد. شاهد معنینیز با  B10کولتیوار هیبرید نگین با 

با شاهد  B12و  A10 یها الینکه تفاوت بین حالیدر

ی منتخب با هیبرید ها الینتالقی . دار شدمعنی بسیار

ها تجاری سبب بهبود وضعیت این صفت در نتاج آن

و  13/2، 50/2های فرعی از که تعداد ساقهطوریشد به

، 18/4به   B12و  A10 ،B10 یها الینترتیب در به 33/6

ها کاهش یافت که این امر در نتاج آن 54/6و  26/0

آنها ای شاخهای با توجه به تربیت تکبرای ارقام گلخانه

(. گزارشات قبلی 2حائز اهمیت زیادی است )جدول 

صورت کمی به ارث نشان داد که تعداد ساقه فرعی به

پذیری آن پایین ژن(. میزان وراثت 0رسد )دارای می

زیادی در بیان این صفت دارد  تأثیر است و محیط

(Knapp, 1998 طول روز و شدت نور در بیان .)ی ها ژن

 ,.Staub et alاست ) مؤثرکننده تعداد ساقه فرعی کنترل

 تأثیرمیزان زیادی تحت (. همچنین این صفت به1995

 (.Serquen et al., 1997گیرند )محیط قرار می

 

 گیری کلینتیجه

نتایج نشان داد که نتاج حاصل از هیبرید تجاری نگین 

های پارتنوکارپ دارای بیشترین تعداد میوه B12و الین 

، B12ی ها الینو نتاج حاصل از تالقی هیبرید نگین با 

A10 های پارتنوکارپ بودند دارای بیشترین درصد میوه

های حاصل از این تالقی برخی از تک بوته کهطوری به

وضعیتی بهتر از والد هیبرید تجاری داشتند. با توجه 

، امید ها الینبه بهبود برخی صفات در نتاج نسبت به 

رود که در تحقیقات بعدی با انجام تالقی برگشتی می

ی ها الیندست آمده از این تحقیق با برترین نتاج به

دارا بودن یی مشابه آنها با ها الینمنتخب بتوان به 

صفات مطلوب هیبرید تجاری جهت کشت در گلخانه 

 دست یافت. 
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