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چکیده
 حاصل از تالقی الینهایF1  در این تحقیق بذرهای نسل.تعداد میوه در بوته اصلیترین صفت تعیین کننده پتانسیل عملکرد الینهای خیار است
 بوته از هر کدام10  تعداد. به دست آمدF3  خودگشن شده و نتاج، سپس هر يك از تك بوتهها. به دست آمدF2  خودگشن شده و نسل119  و118
 اندازهگيري وF3  خیار در خطوط جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی كشت و صفات مرتبط با عملكرد جمعيتهايF3 از جمعیتهای
 نتاج حاصل از گردهافشانی. سپس بذور جمعیتهای برتر در سال زراعی بعد مجددا کشت شدند و اجازه گردهافشانی باز به آنها داده شد.ثبت شد
باز الینهای انتخابی بهطور مخلوط جمعآوری و در سال زراعی بعد مجددا کشت شدند تا میزان پیشرفت ژنتیکی حاصل از انتخاب برای صفات مورد
 میوه28/91  میوه در بوته نسبت به میانگین جمعیت پایه با39/82  نتایج نشان داد جمعیت اصالحی به دست آمده با میانگین.نظر تعیین گردد
 میتوان از جمعیت حاصل به عنوان منبع ژنتیکی امیدبخش خیار برای انتخاب الینهای پرمحصول در، بنابراين. درصد ارتقاء یافت37/73 ،در بوته
.برنامههای اصالحی بعدی استفاده نمود

. دیفرانسیل گزینش، تعداد میوه در بوته، پیشرفت ژنتیکی، بذر ذخیره:واژههای کلیدی
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Abstract
The number of fruits per plant is the main trait in cucumber that determines the yield potential of lines. The
F1 generation was obtained from a cross between lines 118 × 119 lines. The F2 generation was achieved by
inbreeding of the F1 progenies and each of the F2 plants were inbred for generation of F3 progenies. Ten plants
of each F3 population were planted in separate lines in a completely randomized complete block design and
on the F3 plant populations different traits were measured and recorded. After evaluation of the F3 populations, the stock-seeds of the selected lines were re-cultivated in the following year and allowed to be open pollinated. The open-pollinated off-springs of selected lines were collected in a bulk method and in the following
year, re-cultivated once again to determine the genetic value of the selection. Results indicated that the bred
population with an average of 39.82 fruits per plant was 37.73 percent improved in comparison to average of
the F3 population (28.91 fruits per plant). Therefore, the bred population can be used as a selection sources
for further breeding programs and selection of more valuable cucumber lines.
Keywords: Seed-stock, Genetic advanced, Number of fruit per plant, selection differential.

13

دوفصلنامه علوم سبزی ها  -سال  - 2شماره  - 4پاییز و زمستان 1395

مقدمه

برجستهای در اصالح ماهیت ژنتیکی جوامع گیاهی و افزایش

خیار ( )Cucumis sativus L.; 2n = 2x = 14متعلق به

راندمان تولید داشته است (Nematzadeh and Kiani,

خانواده کدوییان و از مهمترین محصوالت باغی است که هر

 .)2010به دلیل گزینش فنوتیپی گیاهان ،این روش برای صفات

ساله سهم عمدهای را در بازار میوه به خود اختصاص می دهد

با وراثتپذیری باال موثر است (.)Fatehi and Maleki, 2007

( .)Chen et al., 2011طبق آخرين آمارنامه منتشره در سال

با حذف گیاهان نامطلوب و گیاهان با سازگاری ضعیف یک رقم

 ،1396سطح زير كشت خيار گلخانهای ايران در سال 1395

تجاری میتواند به سرعت برای تامین نیازهای بشر تولید شود

برابر با  6422هكتار و میزان تولید آن حدود  140000تن بوده

(;Wyszogrodzka et al., 1986; Kumar et al., 2017

است .ايران حدود  3/2درصد از سطح زير كشت خيار در جهان

 .)Mashilo et al., 2017انتخاب تودهای در نسلهای اولیه

را بخود اختصاص داده است .با اینحال تقریبا همه بذرهای

حاصل از خودگشنی هیبریدهای طالبی باعث افزایش فراوانی

اصالحی مورد استفاده وارداتی هستند و ساالنه مقادیر قابل

ژنهای مطلوب شد ( .)Mohammadi et al., 2015بر اساس

توجهی ارز برای خرید بذر خیار از کشور خارج میشود.

میزان پیشرفت حاصل از انتخاب ()Response to selection

الزمه اصالح محصوالت باغی داشتن تنوع است .تنوع ژنتيكي

و با توجه به شدت انتخاب ( )Selection differentialاعمال

مبنـاي تمـام گـزينشهـا اسـت .با باال رفتن تنوع ژنتیکی در

شده میزان وراثتپذیری قابل تشخیص صفات محاسبه میگردند

یک جامعه دامنه انتخاب وسیعتر میشود (Salehi Jozani

( .)Falconer and Mackay, 1996در خیار انتخاب دورهای

 .)et al., 2003يك بهنژادگـر گياه ،در صورتي مـيتوانـد

به منظور مقاومت به بیماری ( ،)Sloane et al., 1985مقاومت

موفقيـت زيـادي در برنامههاي بهنژادي خود داشته باشـد كـه

به علفکش ( )Staub et al., 1991و جوانهزنی در دمای پایین

شـانس انتخاب مواد مناسب و تنوع براي او وجود داشته باشد

( )Nienhuis et al., 1983مورد استفاده قرار گرفته شده

( .)Mardi et al., 2003از آنجا که خیار مزرعهای با توجه به

است.

یکپایه بودن و جدایی مکانی گلهای نر و ماده دگرگشن است

تحقیقات نشان دادهاند برای محصولی مانند خیار که میوهها در

و توسط حشرات گردهافشانی میشود ،بنابراین با اجازه دادن

مرحله بلوغ تجاری برداشت میگردند ،بهترین شاخص ارزیابی

به بوتهها برای گردهافشانی آزاد میتوان به انتقال ژنها در بین

و اصالح عملکرد ،انتخاب براساس تعداد میوه در بوته است

بوتهها کمک کرد .سپس با انتخاب دورهای یا تودهای از میان

( )Wehner, 1989و از آنجایی که تعداد میوه در خیار یک

بوتههای برتر ،در جهت افزایش صفات کمی و کیفی بوتهها

معیار پایدارتر از وزن یا ارزش میوه ()fruit weight or value

اقدام نمود .با این حال ،گرده گیاهان نامطلوب سبب کاهش

در رابطه با عملکرد میباشد (;Ells and McSay, 1981

کارایی این انتخاب در گیاهان دگرگشن میگردد .از این رو

 ،)Shukla et al., 2010لذا این تحقیق با هدف ارزیابی کارایی

روش بذر ذخیره میتواند برای گیاهان دگرگشنی که صفات

انتخاب دورهای به روش بذر ذخیره بر بهبود تعداد میوه در

اصالحی آنها پس از گلدهی ظاهر میگردند روش مطلوبتری

جمعیتهای اصالحی خیار به عنوان مهمترین صفت مرتبط با

محسوب گردد (.)Nematzadeh and Kiani, 2010

عملکرد انجام شد.

اصالح جامعه گیاهی دگرگشن با استفاده از انتخاب تودهای نقش
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مواد و روشها

و امکان ارزیابی عملکرد وجود نداشت .از این رو ،تعداد میوه که

این پژوهش طی سالهای  1392-1395در مزرعه تحقیقاتی

به عنوان مهمترین شاخص انتخاب عملکرد و دارای بیشترین

دانشگاه کردستان با مختصات جغرافیایی  35درجه و  20دقیقه

اثر مستقیم بر عملکرد خیار معرفی شده است ،ارزیابی شد

شمالی و  47درجه و  21دقیقه شرقی و ارتفاع  1450متر از

(.)Wehner, 1989

سطح دریا انجام شد .به منظور مطالعه وراثتپذیری و کارایی

با توجه به اینکه بذرها بالفاصله پس از بذرگیری جوانهزنی

انتخاب صفت تعداد میوه در خیار به منظور افزایش عملکرد

ضعیفی نشان دادند ،بذور خیار پس از یک دوره کوتاه پسرسی

میوه ،ابتدا دو الين  118و  119که در تحقیقات قبلی دارای

(بذرها در دمای سرد و هوای مرطوب قرار گرفتند) ،جهت

ترکیبپذیری مناسبی بودند (،)Olfati et al., 2011; 2012

کشت به گلخانه منتقل شده و درون گلدانهای نشایی کشت

از موسسه بذر سبزیجات تایوان تهیه شدند .الين  118یک

شدند .پس از  3برگی شدن نشاءها ،گیاهان به زمین اصلی در

الین از نوع مخصوص فرآوری ،با چندین گل ماده در هر گره،

مزرعه منتقل و به صورت ردیفی کشت شدند .پس از کشت

طول ساقه اصلی کوتاه و میوههایی با اندازه کوچک و الین

بوتهها تمامی صفات مورفولوژیکی ثبت و اندازهگیری شد .زمین

 119كه از تیپ تازهخوری ،عمدتاَ دارای یک میوه در هر گره،

آزمایش از نوع لومیشنی بود که قبل از کشت توسط عملیات

داراي عادت رشدی نامحدود و میوههایی با اندازه متوسط بود.

شخمزنی و دیسکزنی آماده شد .فاصله بین ردیفها در تمام

از تالقی این الینها با هم بذرهای F1و از طریق خودگشني

مراحل کشت  1متر و فاصله بین بوتهها  50سانتیمتر بود.

بذرهای  ،F1نسل  F2حاصل شد .سپس هر يك از تك بوتهها،

قبل از کشت  150کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنهی اوره و

خودگشن و نتاج  F3به دست آمد .نسل  F2از طریق خودگشني

 100کیلوگرم در هکتار کود فسفره سوپرفسفات تریپل و 80

بوتههای  F1حاصل شد .سپس هر يك از تك بوتههای ،F2

کیلوگرم در هکتار کود پتاسه سولفات پتاسیم استفاده شد .در

خودگشن و نتاج  F3حاصل شد .در سال زراعي بعد 10 ،بوته از

حین رشد از کودهای سرک نیتروژنه ،فسفره و کودهای مایع

هر کدام از جمعیتهای  F3در خطوط جداگانه در قالب طرح

میکرو به میزان الزم و در زمان  50درصد گلدهی استفاده شد.

بلوکهای کامل تصادفی كشت و صفاتی شامل تعداد میوه در

سیستم آبیاری از نوع قطرهای و میزان آبیاری حدودا ً به میزان

بوته ،طول بوته ،طول  15میانگرهی اول ،تعداد گل ماده ،طول

 250مترمربع در هکتار و سه بار در هفته انجام شد .جهت

میوه بالغ ،طول برگ ،عرض برگ ،تعداد گل نر ،طول دم میوه

جلوگیری از هدر رفت آب و رشد بهتر بوتهها مالچ پالستیکی

بالغ ،طول شاخه جانبی و تعداد برگ به دقت اندازهگيري و

روی ردیفها کشیده شد .آفات و علفهای هرز توسط روشهای

ثبت شد .اندازهگیریها زمانی انجام شد که روی همه بوتهها

بیولوژیک کنترل شدند بدین صورت که از کارتهای فرومون

یک میوه با اندازه بزرگ وجود داشت .برای ثبت صفات میوه،

زرد و آبی (تله کارت) برای کنترل و جذب تریپس ،مگسهای

میوهها تا زمان بلوغ و تغییر رنگ و نرم شدن روی بوته نگهداری

سفید و شتهها استفاده شد .برای کنترل علفهای هرز پانزده

شدند ( .)Wehner, 1989نحوه اندازهگیری تمام صفات طبق

روز یکبار بهصورت دستی وجین صورت گرفت.

دستور العمل اندازهگیری صفات در خیار ( )UPOVصورت

پس از بررسی جمعیت  F3بذر ذخیره جمعیتهای برتر انتخاب

گرفت .باید دقت داشت که در این مرحله تک بوته ارزیابی شد

شده مجددا ً در سال زراعی بعد در قالب آزمایش بلوکهای
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کامل تصادفی کشت شدند و اجازه گردهافشانی باز به آنها داده

در تعداد میوه ،در برخی موارد ،دارای صفات مناسب دیگری

شد .از هر کدام از جمعیتهای انتخاب شده  10بوته در هر

نیز بودند که در جدول  2قابل مشاهده است .به عنوان مثال،

تکرار کشت شدند و میانگین ارزیابی آنها برای هر صفت ثبت

الین  1202993دارای بیشترین ارتفاع بوته ( 151سانتیمتر)

شد .نتاج حاصل از گردهافشانی باز الینهای انتخابی بهطور

بود که برای استفاده در برنامه اصالحی خیار گلخانهای در

مخلوط جمعآوری و در سال زراعی بعد مجددا ً با همان شرایط

آینده میتواند مفید باشد و همچنین الینهای  1200593و

قبلی کشت شدند تا میزان پیشرفت ژنتیکی حاصل از انتخاب

 1203393دارای تعداد باالیی از گلهای ماده بودند که این امر

برای صفات مورد نظر تعیین گردد .میزان پاسخ به انتخاب ()R

سبب باال بودن تعداد میوه در بوته در الینهای مذکور میگردد

از طریق تفریق میانگین جامعه اصالحی از میانگین جمعیت

( .)Wehner, 1989از نظر طول میوه رسیده ،الینهای انتخابی

پایه انتخابی در نسل سوم ( )F3محاسبه شد و شدت انتخاب

جزو الینهای با طول کم تا نزدیک به میانگین بودند که این

( )Sاز طریق تفریق میانگین بوتههای انتخاب شده از میانگین

امر میتواند با تعدد میوه در بوته در ارتباط باشد .وجود تنوع

جمعیت پایه انتخابی در نسل سوم ( )F3بدست آمد .همچنین

ژنتیکی در جمعیت پایه یکی از اصول اساسی و نیازهای اولیه

بر اساس پیشرفت ژنتیکی ،میزان وراثتپذیری قابل تشخیص

برای شروع برنامه اصالحی است که در تحقیق حاضر این تنوع

صفت تعداد میوه در بوته که در نسلهای قبلی نیز امکان

در جمعیت پایه به خوبی نمایان است.

ثبت آن فراهم بود ،از طریق رابطه ( )h2=R/Sمحاسبه شد

بررسی نتایج حاصل از گردهافشانی باز الینهای انتخابی که

(.)Falconer and Mackay, 1996

به صورت مخلوط مجددا ً کشت شدند ،نشان داد که جمعیت
اصالحی به دست آمده دارای میانگین  39/82میوه در بوته بود

نتایج و بحث

که این میزان نسبت به میانگین جمعیت پایه ( 28/91میوه

نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین (جداول  1و  )2صفات

در بوته) افزایش یافته است .بر این اساس ،میزان دیفرانسیل

نشان داد که اختالف معنیداری بین جمعیتهای انتخابی  F3از

انتخاب برای این صفت برابر با  ،13/22پاسخ به انتخاب برابر

نظر صفات مورد بررسی وجود داشت .این جمعیتها از این پس

با  10/91و میزان وراثتپذیری عمومی برابر با  82درصد به

الین خوانده میشوند و برای نامگذاری آنها از اعداد  1و  2که کد

دست آمد (جدول  .)3برآورد پیشرفت ژنتیکی در صورتی که

والدین ،شماره بوته در جمعیت متنوع و سال نامگذاری استفاده

واریانس ژنتیکی و فنوتیپی در چرخههای مختلف ثابت در نظر

شد .جدول  2نشان داد که از نظر عملکرد ،الین  1200593با

گرفته شود ،میتواند جهت پیشبینی فرآیند انتخاب به خوبی

ی انتخابی،
میانگین  55میوه در بوته به عنوان یکی از الینها 

مورد استفاده قرار گیرد (.)Amand and Wehner, 2001

بیشترین تعداد میوه در بوته را به خود اختصاص داد .بنابراین ،از

همچنین ،در این رابطه میزان وراثتپذیری تعداد میوه در بوته

آنجا که هدف اصلی این طرح بهبود میزان عملکرد بود ،از بین

خیار  98/63درصد گزارش و ادعا شد که محیط تأثیر کمتری

الینهای کشت شده جمعیت پایه ،تعداد  15الین که دارای

روی این صفت دارد .بنابراین میتوان با انتخاب مستقیم برای

تعداد میوه در بوته باالتری نسبت به میانگین جمعیت پایه

این صفت ،در جهت افزایش عملکرد خیار اقدام نمود (Pal et

بودند ،انتخاب شدند .الینهای انتخابی عالوه بر برتری نسبی

 .)al., 2016برخی محققین میزان وراثتپذیری تعداد میوه
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در بوته خیار را  79/60درصد گزارش کردهاند (Kumar et

محققین با استفاده از انتخاب دورهای مشاهده کردند که به طور

 .)al., 2013این نتایج با یافتههای سایر محققین مبنی بر باال

متوسط  54درصد افزایش عملکرد با استفاده از جمعیت متنوع

بودن وراثت پذیری این صفت مطابقت داشت (Shukla et al.,

حاصل از تالقیهایی که در قالب طرح کارولینای شمالی حاصل

;2010; Gaikwad et al., 2011; Veena et al., 2012

 .)Yadav et al., 2012همچنین)Golabadi et al. 2015 (،
پی بردند که برای صفت تعداد میوه در بوته میزان وراثتپذیری
عمومی در جمعیت حاصل از تالقی دایالل کامل معنیدار شد
و به اهمیت عمل افزایشی ژنها در کنترل این صفت اشاره
نمودند و گزارش کردند که انتخاب دورهای برای اصالح این
صفت کارآمد خواهد بود .در پژوهشی دیگر ادعا شده که میزان
وراثتپذیری عمومی به رقم و نیز مرحله برداشت بستگی دارد.
بهطوری که وراثتپذیری عمومی در برداشتهای دوم و سوم
نسبت به برداشت اول دارای ثبات بیشتری است (López-

.)Sesé and Staub, 2002

شد ،به دست آمد .عالوه بر این ،زودرسی به طور متوسط در
این جمعیت طی  10دوره انتخاب 65 ،درصد افزایش یافت
(.)Wehner and Cramer, 1996a
علیرغم اهمیت اقتصادی و تنوع ژنتیکی زیادی که خیار دارد،
فعالیتهای بهنژادی زیادی روی آن صورت نگرفته است و از
این منظر ،میتوان اهمیت انجام پروژههای بهنژادی را به خوبی
احساس کرد .برآورد پارامترهای ژنتیکی مانند وراثتپذیری
در انتخاب برنامههای اصالحی و انتقال صفات مطلوب خیار
از نسلی به نسل دیگر مفید هستند (.)Kumar et al., 2013
همچنین ،برآورد پاسخ به انتخاب در صفات مختلف جهت
مقايسه روشهاي مختلف اصالح و تصميمگیری در این رابطه،

عملکرد میوه در خیار صفتی کمی است که میزان وراثت پذیری

مورد نياز است (.)Aliabadi et al., 2012

است ( .)Smith et al., 1978یکی از راههای افزایش عملکرد،

نتیجهگیری کلی

آن پایین میباشد و به همین خاطر اصالح آن با مشکالتی روبرو
انتخاب غیرمستقیم از طریق صفاتی است که همبستگی باالیی با
عملکرد دارند و در عین حال از وراثت پذیری باالیی برخوردارند
( .)Cramer and Wehner, 2000در خیار گزارش شده که
وراثت پذیری تعداد میوه ( )0/17نسبت به وزن میوه ()0/02
بسیار بیشتر است ( )Smith et al., 1978و پیشنهاد شده که
به منظور انتخاب غیر مستقیم برای افزایش عملکرد میوه مورد
استفاده قرار گیرد (.)Cramer and Wehner, 2000
انتخاب دورهای به منظور بهبود صفات کمی که وراثتپذیری
پایینی دارند از طریق چرخههای پی در پی روشی بسیار کارآمد
است ( .)Cramer and Wehner, 1999روشهای انتخاب
دورهای جهت بهبود عملکرد در خیار موثر هستند (Lertrat
;and Lower, 1984; Nienhuis and Lower, 1988

.)Wehner, 1989; Wehner and Cramer, 1996a, 1996b

در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که بین الینهای مورد نظر،
اختالف باالیی از نظر صفات مورد اندازهگیری وجود دارد و این
تنوع میتواند جهت تولید الینهای با عملکرد باال مورد توجه
قرار گیرد .همچنین نتایج بیانگر آن بود که تعداد میوه در بوته
خیار که به عنوان یک صفت اقتصادی و مهم مطرح میباشد،
دارای وراثتپذیری باال و پاسخ به انتخاب مناسبی بود .بنابراین،
صفت مذکور کمتر تحت تاثیر محیط قرار گرفت و میتوان از
روشهای انتخاب به منظور افزایش تعداد میوه در بوته و به تبع
آن افزایش عملکرد خیار استفاده نمود و در پژوهشهای بعدی
در راستای معرفی الینهای پرمحصول از جمعیت اصالحی
اقدام نمود .همچنین ،در این تحقیق از تکنیک بذر ذخیرهای به
منظور جلوگیری از تأثیر منفی گرده گیاهان نامطلوب استفاده
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شد که می تواند نویدبخش افزایش کارایی روش انتخاب دورهای
.در پژوهشهای آتی باشد
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