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  چكيده

یر کشت و اهمیت اقتصادي است و تولیــد بــذر هیبریــد در ایــن گیــاه اهمیــت ترین محصوالت کشاورزي از نظر سطح زخیار یکی از مهم

هاي اصالحی تولیــد بــذر هیبریــد اســت. یکــی از ترین مراحل در برنامهرو شناخت ترکیبات والدینی برتر یکی از مهمفراوانی دارد. از این

است که بیشترین هتروزیس در نتاج آنهــا مشــاهده شــود. ایــن پارامترهاي بسیار مفید در برآورد عملکرد، میزان هتروزیس و یافتن والدینی

خــوري از نظــر عملکــرد کــل، اجــزاي عملکــرد و برخــی مطالعه با هدف بررسی میزان هتروزیس تعدادي از هیبریدهاي خیار از تیپ تازه

استفاده موردگیاهیخوري معرفی گردند. موادها براي تولید بذر هیبرید ایرانی خیار از تیپ تازههاي کیفی انجام شد تا بهترین ترکیبویژگی

محصول شرکت وارش برکت گیالن و یک هیبرید وارداتــی دونام گیالن خیار به همراه یک هیبرید تجاري ایرانی بههیبرید45مطالعهایندر

شدند. تجزیه واریانس صفات کاشته1393-1394هاي هلند بودند که در مزرعه پژوهشی دانشگاه لرستان در طی سالPSمحصول شرکت 

  هاي مورد آزمایش نشان داد. مقایسه میانگین براي صــفات مختلــف نشــان داد کــه هیبریــدداري را بین تمام ژنوتیپمختلف اختالف معنی

B10 × A4 داراي بیشترین عملکرد کل و عملکرد بازارپسند است و هیبریدA0B12 ×رســی میــزان بیشترین عملکرد نوبرانه را دارا بــود. بر

بیشــترین B10 × A4و B10 × A11هــاي هتروزیس نسبت به والد برتر براي صفات عملکرد کل و عملکرد بازارپسند نشان داد کــه هیبریــد

×و هیبریــدB12 × A0هتروزیس نسبت به والد برتر، هتروزیس نسبی و هتــروزیس اســتاندارد را دارا بودنــد. هیبریــد  B10  A15ترتیب بــه

ترتیب براي عملکرد نوبرانه و زمان تا ظهور اولین گل ماده دارا بودنــد. نتــایج تروزیس نسبی و هتروزیس نسبت به والد برتر را بهبیشترین ه

تــوان منظور تولید ارقامی با صفات مطلوب میهاي تالقی بهحاکی از تنوع باالیی بین هیبریدهاي مورد بررسی بود که از این تنوع در برنامه

  مود.استفاده ن
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  مقدمه

) یکی از محصوالت مهم باغبانی در Cucumis sativus. Lخیار (

حاظ تولید این محصول کاري است و کشور ما از لبخش سبزي

جایگاه دوم را در جهان دارا است. این گیاه داراي ارزش غذایی 

خــوري و صــورت تــازهباشد و امکان استفاده از آن بهباالیی می

ترین محصوالت کشــاورزي فرآوري شده، آن را به یکی از مهم

از نظر سطح زیر کشت و اهمیت اقتصادي تبدیل کرده است. در 

یل گران بــودن بــذور هیبریــد و عــدم اســتفاده دلحال حاضر به

داران از هیبریدهاي بــا عملکــرد بــاال و ارقــام اصــالح شــده باغ

مناسب، عملکرد این محصول در ایران با توجه بــه ســطح زیــر 

باشــد. تر از ســایر کشــورهاي پیشــرو مــیکشت وسیع آن پایین

بنابراین با توجه به اهمیت این محصول و لزوم افزایش عملکرد 

در واحد سطح، تولید ارقام اصالح شده و پرمحصول در داخــل 

هــاي رســد. موفقیــت در برنامــهنظر میکشور امري ضروري به

اصالحی تولید بذر هیبرید وابسته به توانــایی اصــالح کننــده در 

هاي والدینی است که کارایی باال در تولید هیبریــد شناخت الین

ــند ( ــته باش ــار15را داش ــا و همک ــگ و 7ان (). گوانام ) و هون

) هتروزیس را به معنی برتري هیبریدها نســبت بــه 9همکاران (

ها و یا میزان باروري والدین از نظر عملکرد، مقاومت به استرس

دانسته و به همین دلیل از هتروزیس براي افزایش میزان تولید و 

گردد. احمد و همکاران کیفیت محصوالت کشاورزي استفاده می

که هتروزیس به معنی نقــش پررنــگ واریــانس ) بیان کردند1(

) وجــود 10غالبیت در کنترل صفات است. مــول و همکــاران (

هاي هتروزیس را بیانگر این مطلب دانستند که والدین داراي ژن

غالب، فوق غالبیت یا عمل اپیستازي هستند بنابراین بــا وجــود 

هــاي مختلــف در توان به وجود آلــلهتروزیس در هیبریدها می

  ک مکان ژنی در والدین هیبرید پی برد. ی

) هتروزیس مثبتی را بــراي عملکــرد و 2آیرینا و همکاران (     

تعداد میوه در بوته خیار و هتروزیس منفی را براي متوسط وزن 

) هتروزیس 13میوه در بوته گزارش کردند. سینگ و همکاران (

ردنــد. هیبرید خیار گزارش ک36مثبتی را براي عملکرد میوه در 

تــر را دلیــل اصــلی آنها رشد رویشی بیشتر و سیستم ریشه قوي

افزایش عملکرد در هیبریــدهاي خیــار ذکــر کردنــد. ســارکار و 

داري را نسبت بــه والــد ) هتروزیس مثبت و معنی17همکاران (

برتــر خیــار بــراي عملکــرد کــل در واحــد بوتــه بیــان کردنــد. 

ــا بررســی 8هانچینامانــا و همکــاران ( خیــار F1بریــد هی35) ب

گزارش کردند که هتروزیس نسبی و هتروزیس نسبت بــه والــد 

دار برتر  براي صفات عملکرد میوه و تعداد میوه در بوتــه معنــی

ها عملکرد کل است و با افزایش تعداد میوه در بوته و وزن میوه

F1هیبریــد 28) 4یابد. دوگرا و همکــاران (در خیار افزایش می

الین مــادري را از نظــر   8آلل ناقص ديخیار حاصل از تالقی

هتروزیس استاندارد و هتــروزیس نســبت بــه والــد برتــر بــراي 

صفات عملکرد، زودرسی و تعداد میوه در گــره مــورد بررســی 

داري قرار دادند و گزارش کردند که هتــروزیس مثبــت و معنــی

) و روبینــو و 6براي هر سه صفت وجود دارد. قادري و لــوور (

به هتروزیس درخصوص صفات تعــداد میــوه، وزن ) 16وهنر (

  میوه و متوسط وزن میوه اشاره داشتند.

شود، خیار از جمله گیاهانی است که از طریق بذر تکثیر می     

لذا جهت تعیین ارتباط ژنتیکی بین ارقام مختلف این گیاه بایــد 

هــاي موجــود در دنیــا بندي صحیح ژنوتیــپبه شناسایی و طبقه

هاي مطلوب دلیل شناخت ناکافی از ژنکشور ما بهپرداخت. در 

هاي اصالحی در خــور تــوجهی روي پالسم گیاهی برنامهو ژرم

ها توان با شناسایی ژنوتیپاین گیاه صورت نگرفته است، لذا می

هاي مطلــوب و مــورد نیــاز محققــان را در و ارقام مختلف، ژن

یــزان دسترس آنهــا قــرار داد. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی م

خوري از نظر هتروزیس تعدادي از هیبریدهاي خیار از تیپ تازه

هاي کیفی انجام شد تا عملکرد، اجزاي عملکرد و برخی ویژگی

ها براي تولید بذر هیبریــد ایرانــی خیــار از تیــپ بهترین ترکیب

  خوري معرفی گردند.تازه

  هامواد و روش

خیار به همراه ریدهیب45مطالعهایناستفاده درموردگیاهیمواد

محصــول شــرکت دونام گــیالن یک هیبرید تجاري ایرانــی بــه

  PSوارش برکت گیالن و یک هیبرید وارداتی محصول شــرکت 
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  هاي والدي خیار مورد استفاده همراه با کد آنهامنشاء الین.1جدول 

منشاء   هاالین

تایوان A0  

افغانستان A11

ژاپن A15  

چین A4

تایوان B6  

رانای B10  

ایران B12

نایرا B9

تایوان A7  

  

هاي مادري آنها ذکر شده است. الین1هلند بودند که در جدول 

دست آمدند که از هاي اینبردي بههیبریدهاي خیار از تالقی الین

هــوا، تــایوان ها در ســنمرکز آسیایی تحقیقات و اصالح ســبزي

)AVRDAو ارزیــابی گــذاري) تهیه شدند. براي تسهیل در نــام

ها یــک کــد هاي مورد استفاده در تالقیبهتر به هر کدام از الین

  داده شد.

مختلف هاي ) الین11آلل ناقص (حاصل از تالقی ديبذور     

هاي کامل تصــادفی در قالب طرح بلوكبه روش کشت مستقیم 

پژوهشــی درمزرعــه 1393هفتم تیر سال در تاریخ با سه تکرار 

منظور تســریع به.کاشته شددانشگاه لرستان دانشکده کشاورزي

20-25دستمال مرطوب در دمــاي درون بذرها،زنیدر جوانه

ســاعت در جــاي گــرم و 12-16مــدت گراد بــهدرجه سانتی

ســپس . زنی انجام شودجوانهعمل پیشقرار داده شد تا مرطوب 

50و 100بــا فاصــله جوي و پشتهزده به روش بذرهاي جوانه

300×150هاي ترتیب بین و روي ردیف در پالتمتر بهیسانت

در طی مرحله داشت، عملیــاتی از قبیــل ند.کشت شدمترسانتی

هــاي هــرز، بار، مبــارزه بــا علــفها هر سه روز یکآبیاري بوته

مبارزه با آفاتی همچون شته و تریپس بــا ســموم متاســیتوکس و 

ریــدومیل صــورت کش مبارزه با بیماري سفیدك درونی با قارچ

  گرفت. 

عملکــرد کــل در واحــد بوتــه، عملکــرد نوبرانــه، عملکــرد      

بازارپسند، زمان ظهور اولین گل ماده و زمان تا اولین برداشــت 

گیــري ترین صفات کمی بودند که در این تحقیــق انــدازهاز مهم

گیري عملکرد کل در مزرعه پــس از رســیدن شدند. براي اندازه

هــاي هــر بوتــه مناســب بــراي برداشــت، میــوهها به اندازهمیوه

گیــري عملکــرد برداشت و تعداد آنها شمارش شد. براي انــدازه

هاي بد شــکل و بــد فــرم، از کــل بازارپسند، پس از حذف میوه

هاي بازارپسند شمارش عنوان میوههاي باقی مانده بهها میوهمیوه

لــین شدند. براي محاســبه عملکــرد نوبرانــه، تعــداد میــوه در او

برداشت هر بوته شمارش و عملکرد نوبرانه نامیده شــد. تعــداد 

هــاي هــر کــرت درصــد از بوتــه50روز از کشت تا زمانی که 

متــر) ســانتی63حداقل داراي یک میوه بزرگ (با قطر بــیش از 

طور ها بــهعنوان روز تا برداشت ثبت شد. همچنین بوتهباشند به

50تند و زمانی که حــداقل منظم و روزانه مورد بازدید قرار گرف

عنوان طول هاي هر کرت داراي گل ماده بودند، بهدرصد از بوته

). براســاس 14دوره کشت تا ظهور اولین گل ماده ثبت شــدند (

) 14نتایج این تحقیق و همچنین تحقیقات صورت گرفته مشابه (

هــاي اصــلی و معکــوس از دلیل فقدان اخــتالف بــین تالقــیبه

هاي اصــلی در نظر شده و فقط تالقیصرفهاي معکوستالقی

ژنوتیــپ مــورد ارزیــابی قــرار 47نظر گرفته شــد. در مجمــوع 

  گرفت. 

ها با تجزیه واریانس صفات مختلف بعد از نرمال سازي داده      
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صــورت گرفــت و میــزان هتــروزیس SASافــزار استفاده از نرم

استفاده از نسبت به هر دو رقم استاندارد، والدین و والد برتر با 

هاي زیر و براساس روش پیشنهادي ویرمانی و همکــاران فرمول

  ) بررسی شد.21(

هتروزیس نسبی = F1 میــانگین -/ میــانگین والــدین  میــانگین

والدین

هتروزیس نسبت بــه والــد برتــر = F1 -/ میــانگین والــد برتــر 

میانگین  میانگین والد برتر

هتروزیس اســتاندارد = F1 میــانگین -ه شــاهد/ میــانگین واریتــ

شاهدمیانگین واریته

  نتایج و بحث 

داري در ســطح تجزیه واریانس صفات مختلف اخــتالف معنــی

درصد براي تمــام صــفات مــورد آزمــایش نشــان داد 1احتمال 

  ).2(جدول 

مقایسه گروهی والدین و هیبریدها نشــان داد کــه عملکــرد      

ملکــرد کــل و نوبرانه در والــدین بیشــتر از هیبریــدها اســت. ع

عملکرد بازارپسند در هیبریدها بیشتر از والدین بود و هیبریدها 

از این نظر برتر از والدین بودند. ظهور اولین گل ماده و زمان تا 

تــر دلیل رشد رویشی کمتر، سریعاولین برداشت در هیبریدها به

  ).2اتفاق افتاد (جدول 

  ه هیبریــد) کــ3مقایسه میانگین صفات نشــان داد (جــدول      

B10 × A4 داراي بیشترین عملکرد کــل و عملکــرد بازارپســند

  و × A0B12هــاي نســبت بــه ارقــام شــاهد اســت و هیبریــد

B9 × A7 بیشترین عملکرد نوبرانه را نسبت به ارقام شــاهد دارا

بود. براي صفات زمان تا ظهور اولین گل ماده و زمان تا اولــین 

تر از ارقام شاهد و ســایر زودرسB10 × A15برداشت، هیبرید 

ــرد نوبرانــه، ژنوتیــپ ــود. بــراي صــفت عملک ــدها ب   هیبری

B12 × A0 بیشترین هتروزیس نسبت به والد برتر و هتــروزیس

بیشترین هتــروزیس A15 × A0استاندارد را دارا بود و ژنوتیپ 

). بررسی میزان هتروزیس نســبت بــه 4نسبی را داشت (جدول 

) و عملکــرد 4د کــل (جــدولوالد برتــر بــراي صــفات عملکــر

و B10 × A11هــاي ) نشان داد که هیبریــد5بازارپسند (جدول 

B10 × A4 ،بیشترین میــزان هتــروزیس نســبت بــه والــد برتــر

هتروزیس نســبی و هتــروزیس اســتاندارد را دارا بودنــد. بــراي 

بیشترین  A15 × A0صفت زمان تا ظهور اولین گل ماده هیبرید

بیشــترین A0 × A11رتــر و ژنوتیــپ هتروزیس نسبت به والد ب

هتروزیس نسبی و هتروزیس نسبت به والد برتــر را دارا بودنــد 

). همچنین بــراي صــفت زمــان از کاشــت تــا اولــین 5(جدول 

بیشترین هتــروزیس نســبت بــه   B10 × A15برداشت، ژنوتیپ 

بیشــترین هتــروزیس نســبی و A7 × B9والد برتــر و ژنوتیــپ 

  ).6را بودند (جدول هتروزیس استاندارد را دا

ها در بهبود صفاتی بــا که یکی از مؤثرترین روشاز آنجایی     

هتروزیس باال روش مبتنی بر هیبریداسیون است، بنابراین بــراي 

رسیدن به هیبریدهاي مطلوب در خیار باید تولیــد هیبریــد هــر 

سال تکرار گردد و انتخاب در این زمینه چندان کارساز نخواهد 

گیري نمود که با توجه به هتروزیس توان نتیجهلذا می). 13بود (

باالیی که در برخی از هیبریدها در مورد صفات مــورد بررســی 

وجود دارد براي رسیدن به هیبریدي برتر در زمینه صفات مورد 

مطالعه در ایــن تحقیــق روش مبتنــی بــر هیبریداســیون توصــیه 

بریــدها شود. همچنین وجود هتروزیس در برخــی از ایــن هیمی

هاي ژنتیکی مناسبی است که بــین والــدین وجــود بیانگر تفاوت

تــوان جهــت رســیدن بــه هاي ژنتیکی مــیدارد و از این تفاوت

هیبریدهاي امیدبخش بهره جست. نتایج ایــن تحقیــق بــا نتــایج 

  ) همخوانی داشت. 19استفنوسن و همکاران (

که هتــروزیس بــاالیی را بــراي صــفاتB10 × A4هیبرید      

عملکرد و عملکرد بازارپسند نشان داد از رشد رویشی بیشــتري 

که طول بوته طورينسبت به سایر هیبریدها نیز برخوردار بود، به

شاخه بوده 8متر و تعداد شاخه فرعی سانتی220در این هیبرید 

دلیل رشــد رویشــی و ســطح فتوســنتز کننــده است و احتماًال به

داد. نتایج این تحقیق بــا نتــایج بیشتر، عملکرد بیشتري را نشان 

) که عملکــرد 5و 13آبادي و همکاران (الفتی و همکاران و گل

باالیی را براي هیبریدهایی با رشد رویشــی بیشــتر بیــان کردنــد 

  همخوانی داشت. این هیبرید از نظر ظاهر میوه از شکل و رنگ 
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  نمایی از بوته و میوه هیبرید برتر. 1شکل 

  

      

  نمایی از بوته و میوه برخی از هیبریدهاي داراي صفات برتر. 2شکل 

  هاي خیار براي صفات عملکرد کل، عملکرد نوبرانه، عملکرد بازارپسند، زمان تا ظهورنتایج تجزیه واریانس ژنوتیپ.2جدول 

  اولین گل ماده و زمان تا اولین برداشت

  منبع تغییرات
درجه 

  آزادي
  عملکرد نوبرانه  ندعملکرد بازارپس  عملکرد کل

زمان تا ظهور 

  اولین گل ماده 

زمان تا اولین 

  برداشت 

**0/27ns0/06ns23/1**28/9**22/38  بلوك

**44/3**40/2**2/0**4/52**85/20  والدین

**38/7**33/6**1/56**4/64**385/55  هیبریدها

**37/2**29/6**1/57**13/8**4614/8  والدین در مقابل هیبریدها

9249/044/013/088/144/2  خطاي آزمایش

31/12/1119/298/13/18-  ضریب تغییرات (درصد)

ns درصد1دار شدن در سطح درصد و معنی5دار شدن در سطح دار، معنیترتیب غیر معنیبه**و *و  

  

تري نسبت به سایر هیبریدها برخوردار بود، بنــابراین بــا مناسب

به هتروزیس باالي این هیبرید براي عملکــرد و عملکــرد توجه

بازارپسند و همچنین ظاهر مناسب میوه ضمن مطالعات تکمیلی 

عنوان هیبریدي امیدبخش استفاده نمود.توان از این هیبرید بهمی

  )1(شکل 

متــر ســانتی25تري (سطح برگ کوچکB12 × A0هیبرید      

هــا ســبز تیــره ته و رنگ برگنسبت به بقیه هیبریدها داشمربع)

بوده تعداد میوه نوبرانه این هیبرید بیشتر از سایر هیبریدها بــود. 

با توجه به عملکرد نوبرانه باال براي این هیبرید ضمن مطالعات 

تــوان از ایــن هیبریــد بــراي تکمیلی در مورد ایــن هیبریــد مــی

هاي اول فصل که میوه نوبرانه از اهمیت باالیی برخوردارکشت

  است بهره جست.

تر این هیبرید از بقیه هیبریدها زودرسB10 × A15هیبرید     

روز بعد از کاشت اولین برداشــت انجــام شــد. ایــن 26است و 

تر بــودن نســبت بــه ســایر هیبریــدها دلیل زودرسهیبرید نیز به

عنوان هیبریــدي زودرس در تواند ضمن مطالعات تکمیلی بهمی

  . )2(شکل ر استفاده شودهاي اصالحی خیابرنامه
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هاي والدینی و هیبریدها براي صفات عملکرد کل، عملکرد نوبرانه، عملکرد بازارپسند، . مقایسه میانگین بین ژنوتیپ3جدول 

  زمان تا ظهور اولین گل ماده و زمان تا اولین برداشت

  هاژنوتیپ
  ین گل مادهزمان تا ظهور اول  عملکرد نوبرانه  عملکرد بازارپسند  عملکرد کل

  (روز)

  زمان تا اولین برداشت

(روز)   (تعداد میوه در واحد بوته)

  3/52  6/47  66/1  66/3  66/3  (شاهد)پی اس 

  6/49  44  33/2  66/6  66/8  (شاهد)2گیالن

A154  33/3  1  3338  

B10  33/4  4  3  276/31  

B12  66/4  4  33/3  2631  

B6  66/5  33/4  33/2  8/475/33  

B9  6  5  66/1  3/576/56  

A7  66/5  5  66/1  3/313/35  

A0  66/5  5  1  343/37  

A11  33/5  66/3  66/1  6/603/65  

A4  6  33/5  66/1  4454  

B10×A15  8  33/6  33/2  3/2026  

A4×B94  4  1  4650  

A4×A7  33/5  33/5  1  3/4346  

B9×A7  66/9  7  33/3  6/216/26  

A11×A7  33/4  3  1  2934  

B10×A7  66/3  66/2  1  3/383/43  

B10×B9  33/3  66/2  2  3/366/43  

A4×A11  33/3  66/3  1  6/4247  

B10×A0  33/3  3  1  6/306/35  

B6×A7  3  66/2  1  3/223/27  

B10×A4121233/26/303/35

A15×B12  33/3  33/316/2966/35

A15×A066/5523/4766/52

A0×B12  10933/36/3866/45

B10×B12  66/466/423035

B10×B6  33/433/526/293/35

0.01LSD50/142/110/2  9/23/3

0.05LSD13/108/198/12/25/2

: LSDدرصد5در سطح دارحداقل اختالف معنی
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د بازارپسند، زمان تا هاي والدینی و هیبریدها براي صفات عملکرد کل، عملکرد نوبرانه، عملکرمقایسه میانگین بین ژنوتیپ. 3ادامه جدول 

ظهور اولین گل ماده و زمان تا اولین برداشت

  هاژنوتیپ
زمان تا ظهور اولین گل ماده   عملکرد نوبرانه   عملکرد بازارپسند  عملکرد کل

  (روز) 

  زمان تا برداشت

(روز)   (تعداد میوه در واحد بوته) 

A0×B6  3326/276/34

B12×A4  33/5566/26/296/34

A7×A15  66/766/723/433/47

B12×B9  33/666/526/316/36

A15×A4  3313/323/37

A0×A7  33/366/323035

B10×A1133/1033/966/16/303/36

A15×B9  33/466/31303/37

B6×B9  33/233/214046

A0×A11  33/233/213/246/29

A15×A11  33/233/213/406/45

A15×B6  66/533/516/2834

B12×B6  3333/23742

B12×A11  66/533/51313/36

A0×B9  66/3  66/313/3237

A0×A433/533/433/13/283/33

A11×B6  66/233/266/1  3742

A11×B966/666/513/406/45

B12×A7  33/633/614750

B6×A4  33/733/766/13/293/31

0.01LSD50/142/110/2  9/23/3

0.05LSD13/108/198/12/25/2

: LSDدرصد5در سطح حداقل اختالف معنی دار

  

شــاخه 11تعــداد شــاخه فرعــی زیــادي (B10 × A11هیبریــد 

که بخش عمده میــوه در خیــار کند و از آنجاییفرعی) تولید می

گیري کــرد هتوان نتیجشود میهاي فرعی تشکیل میروي شاخه

که احتماالً عملکرد باالي این هیبرید مربــوط بــه تعــداد شــاخه 

شود. نتایج این فرعی بیشتري است که در این هیبرید تشکیل می

) کــه عملکــرد بــاال در 5آبادي و همکــاران (تحقیق با نتایج گل

ــه تعــداد شــاخه فرعــی بیشــتر و تــوان  هیبریــدهاي خیــار را ب

ریــدهایی بــا رشــد رویشــی بیشــتر فتوسنتزکنندگی بیشتر با هیب

از نظر زودرسی این هیبرید جزء هیبریــدهاي همخوانی داشت.

رس است. بنابراین با توجه به عملکرد باال در این هیبرید متوسط

نامناسب میوه، این هیبرید یک هیبرید مناسب دلیل ظاهرولی به

نیست.
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نسبی و استاندارد براي عملکرد کل و عملکرد نوبرانه در واحد بوته. محاسبه هتروزیس نسبت به والد برتر، هتروزیس 4جدول 

  عملکرد نوبرانه  عملکرد کل  

  هیبریدها

هتروزیس 

  نسبت به

  والد برتر

هتروزیس 

  نسبی

هتروزیس 

استاندارد 

  PSنسبت به 

هتروزیس 

استاندارد نسبت 

  2گیالن به

هتروزیس 

  نسبت به

  والد برتر

هتروزیس 

  نسبی

هتروزیس 

استاندارد

  PSنسبت به 

هتروزیس 

استاندارد نسبت 

  2به گیالن 

B10×B1223/0  037/0  037/0  18/46 -  39/0 -  37/0 -  20/0  14/0 -  

B10×A15  33/0  92/0  92/0  62/7-  30/0 -  16/0  40/0  0  

B10×A0  44/0  33/0 -  33/0 -  54/61 -  69/0 -  50/0 -  39/0 -  57/0 -  

B10×A7  39/0 -  26/0 -  26/0 -  57/0 -  69/0 -  57/0 -  39/0 -  57/0 -  

B10×A11  72/0  14/1  14/1  19/0 -  50/0 -  29/0 -  0  28/0 -  

B10×A4  00/132/1  32/1  38/0  30/0 -  0  40/0  0  

B10×B9  44/0 -  35/0 -  35/0 -  61/0 -  39/0 -  14/0 -  20/0  14/0 -  

B10×B6  28/0  13/0 -  13/0 -  5/0-  39/0 -  25/0 -  20/0  14/0 -  

B12×A15  44/0 -  23/0 -  23/0 -  61/0 -  69/0 -  53/0 -  39/0 -  57/0 -  

B12×A0  67/0  94/0  94/0  15/0  0  54/0  01/1  42/0  

B12×A7  05/0  22/0  22/0  26/0 -  69/0 -  59/0 -  39/0 -  57/0 -  

B12×A11  06/0 -  13/0  13/0  34/0 -  69/0 -  59/0 -  39/0 -  57/0 -  

B12×A4  11/0 -  0  0  38/0 -  20/0 -  07/0  60/0  14/0  

B12×B9  06/0  19/0  19/0  26/0 -  29/0 -  19/0 -  20/0  14/0 -  

B12×B6  50/0 -  42/0 -  42/0 -  65/0 -  30/0 -  17/0 -  40/0  0  

A15×A0  06/0 -  17/0  17/0  34/0 -  39/0 -  1  20/0  14/0 -  

A15×A7  28/0  58/0  58/0  11/0 -  39/0 -  50/0  20/0  14/0 -  

A15×A11  61/0 -  5/0-  5/0-  73/0 -  69/0 -  25/0 -  39/0 -  57/0 -  

A15×A4  50/0 -  4/0-  4/0-  65/0 -  69/0 -  25/0 -  39/0 -  57/0 -  

A15×B9  28/0 -  13/0 -  13/0 -  15/0 -  69/0 -  25/0 -  39/0 -  57/0 -  

A15×B6  11/0  38/0  38/0  23/0 -  69/0 -  37/0 -  39/0 -  57/0 -  

A0×A7  44/0 -  41/0 -  41/0 -  61/0 -  39/0 -  50/0  20/0  14/0 -  

A0×A11  61/0 -  57/0 -  57/0 -  73/0 -  69/0 -  25/0 -  39/0 -  57/0 -  

A0×A4  11/0 -  08/0 -  08/0 -  38/0 -  60/0 -  0  19/0 -  42/0 -  

A0×B9  39/0 -  37/0 -  37/0 -  57/0 -  69/0 -  25/0 -  39/0 -  57/0 -  

A0×B6  50/0 -  47/0 -  47/0 -  65/0 -  39/0 -  20/0  20/0  14/0 -  

A7×A11  28/0 -  21/0 -  21/0 -  5/0-  69/0 -  39/0 -  39/0 -  57/0 -  

A7×A4  11/0 -  08/0 -  08/0 -  38/0 -  69/0 -  39/0 -  39/0 -  57/0 -  

A7×B9  61/0  65/0  65/0  11/0  0  1  1  42/0  
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  . محاسبه هتروزیس نسبت به والد برتر، هتروزیس نسبی و استاندارد براي عملکرد کل و عملکرد نوبرانه در واحد بوته4ادامه جدول 

  عملکرد نوبرانه  عملکرد کل  

  هیبریدها

هتروزیس 

  نسبت به

  والد برتر

هتروزیس 

  نسبی

هتروزیس 

استاندارد 

  PSنسبت به 

هتروزیس 

دارد نسبت استان

  2به گیالن 

هتروزیس 

  نسبت به

  والد برتر

هتروزیس 

  نسبی

هتروزیس 

استاندارد 

  PSنسبت به 

هتروزیس 

استاندارد نسبت 

  2به گیالن 

A7×B6  50/0 -  47/0 -  47/0 -  65/0 -  69/0 -  49/0 -  39/0 -  57/0 -  

A11×A4  44/0 -  41/0 -  41/0 -  61/0 -  69/0 -  39/0 -  39/0 -  57/0 -  

A11×B9  11/0  18/0  18/0  26/0 -  69/0 -  39/0 -  39/0 -  57/0 -  

A11×B6  61/0 -  57/0 -  57/0 -  72/0 -  50/0 -  16/0 -  0  28/0 -  

A4×B9  33/0 -  33/0 -  33/0 -  53/0 -  69/0 -  39/0 -  39/0 -  57/0 -  

A4×B6  22/0  25/0  25/0  15/0 -  69/0 -  16/0 -  0  28/0 -  

B9×B6  61/0 -  60/0 -  60/0 -  73/0 -  69/0 -  49/0 -  39/0 -  57/0 -  

  

  ه هتروزیس نسبت به والد برتر، هتروزیس نسبی و استاندارد براي عملکرد بازارپسند در واحد بوته و زمان تا ظهور اولین گل. محاسب5جدول 

  زمان تا ظهور اولین گل ماده  عملکرد بازارپسند در واحد بوته  

  هیبریدها

هتروزیس 

  نسبت به

  والد برتر

هتروزیس 

  نسبی

هتروزیس 

استاندارد 

  PSنسبت به 

هتروزیس

استاندارد نسبت 

  2به گیالن 

هتروزیس 

  نسبت به

  والد برتر

هتروزیس 

  نسبی

هتروزیس 

استاندارد 

  PSنسبت به 

هتروزیس 

استاندارد نسبت 

  2به گیالن 

B10×B1212/0 -  16/0  27/0  30/0 -  15/0  13/0 -  37/0  32/0  

B10×A15  18/0  72/0  72/0  05/0 -  20/-  31/0  58/0  53/0  

B10×A0  43/0 -  33/0 -  18/0 -  54/0 -  18/0  005/0 -  35/0  30/0  

B10×A7  50/0 -  41/0 -  54/1  60/0 -  47/0  31/0 -  19/0  13/0  

B10×A11  75/0  43/1  2  40/0  18/0  30/0  35/0  30/0  

B10×A4  06/1  36/1  27/0 -  65/0  18/0  30/0  35/0  30/0  

B10×B9  50/0 -  41/0 -  09/0 -  60/0 -  40/0  13/0  23/0  17/0  

B10×B6  37/0 -  20/0 -  09/0 -  5/0-  14/0  20/0  37/0  32/0  

B12×A15  37/0 -  09/0 -  45/1  05/0 -  14/0  005/0 -  38/0  32/0  

B12×A0  69/0  1  72/0  35/0  49/0  31/0 -  19/0  12/0  

B12×A7  18/0  40/0  45/0  04/0 -  80/0  64/0 -  01/0  07/0 -  

B12×A11  0  39/0  36/0  19/0 -  19/0  28/0  35/0  30/0  

B12×A4  06/0 -  07/0  54/0  24/0 -  14/0  16/0  38/0  32/0  

B12×B9  06/0  26/0  18/0 -  15/0 -  22/0  24/0  33/0  28/0  

B12×B6  43/0 -  28/0 -  36/0  54/0 -  42/0  004/0 -  22/0  16/0  
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  . محاسبه هتروزیس نسبت به والد برتر، هتروزیس نسبی و استاندارد براي عملکرد بازارپسند در واحد بوته5ادامه جدول 

  و زمان تا ظهور اولین گل

  زمان تا ظهور اولین گل ماده  لکرد بازارپسند در واحد بوتهعم  

  هیبریدها

هتروزیس 

  نسبت به

  والد برتر

هتروزیس 

  نسبی

هتروزیس 

استاندارد 

  PSنسبت به 

هتروزیس 

استاندارد نسبت 

  2به گیالن 

هتروزیس 

  نسبت به

  والد برتر

هتروزیس 

  نسبی

هتروزیس 

استاندارد 

  PSنسبت به 

هتروزیس 

ت استاندارد نسب

  2به گیالن 

A15×A0  06/0 -  20/0  09/1  25/0 -  82/0  41/0 -  006/0  07/0 -  

A15×A7  43/0  84/0  36/0 -  15/0  66/0  35/0 -  09/0  01/0  

A15×A11  56/0 -  33/0 -  18/0 -  65/0 -  55/0  14/0  15/0  08/0  

A15×A4  43/0 -  31/0 -  0  54/0 -  24/0  17/0  32/0  26/0  

A15×B9  31/0 -  12/0 -  45/0  45/0 -  15/0  33/0  37/0  32/0  

A15×B6  0  39/0  27/0 -  20/0 -  10/0  29/0  40/  35/0  

A0×A7  50/0 -  47/0 -  36/0 -  40/0  15/0  08/0  37/0  32/0  

A0×A11  56/0 -  46/0 -  18/0  65/0 -  06/0 -  48/0  49/0  45/0  

A0×A4  18/0 -  16/0 -  0  34/0 -  09/0  28/0  41/0  36/0  

A0×B9  31/0 -  27/0 -  18/0 -  45/0 -  24/0  28/0  32/0  26/0  

A0×B6  43/0 -  35/0 -  18/0 -  54/0 -  06/0  32/0  42/0  37/0  

A7×A11  43/0 -  31/0 -  45/0  54/0 -  47/0  37/0  09/0  34/0  

A7×A4  0  03/0  91/0  20/0 -  66/0  13/0 -  09/0  01/0  

A7×B9  31/0  4/0  27/0 -  05/0 -  16/0 -  50/0  54/0  51/0  

A7×B6  50/0 -  43/0 -  0  60/0 -  14/0 -  43/0  53/0  49/0  

A11×A4  31/0 -  18/0 -  54/0  45/0 -  64/0  19/0  10/0  03/0  

A11×B9  06/0  31/0  36/0 -  15/0 -  55/0  31/0  15/0  08/0  

A11×B6  56/0 -  41/0 -  09/0  65/0 -  42/0  25/0  22/0  16/0  

A4×B9  24/0 -  22/0 -  08/0  39/0 -  77/0  09/0  03/0  04/0 -  

A4×B6  37/0  52/0  1  10/0  13/0  37/0  38/0  33/0  

B9×B6  56/0 -  5/0-  36/0 -  65/0 -  54/0  23/0  16/0  09/0  

  

65رشد رویشی بوته کم بوده طــول بوتــه ( B10 × B12هیبرید

متــر) نســبت بــه ســانتی2تري (هاي کوتاهگرهمتر) و میانسانتی

سایر هیبریدها دارد. تعداد گل ماده دو تا سه گــل در هــر گــره 

گ بوده رنگ میوه سبز تیره و هیبریدي زودرس است. از نظر رن

و شکل ظاهري میوه از سایر هیبریدها برتر است ولی عملکــرد 

باالیی نداشت. بنابراین با توجه به تعداد گــل مــاده بــاال در هــر 

تــر و هاي با شکل ظاهري مناســبتر بودن و میوهگره، زودرس

تــوان از آن تر بوته نســبت بــه ســایر هیبریــدها، میرشد متراکم

د بوته در واحد ســطح بهــره جهت تولید ارقامی با افزایش تعدا

  جست.

  



  ...خوریپ تازهيار از تيدهای خيبريد تعدادی از هيبريابی قدرت هيارز

43

  . محاسبه هتروزیس نسبت به والد برتر، هتروزیس نسبی و استاندارد براي زمان تا اولین برداشت6جدول 

  زمان تا اولین برداشت  

  2هتروزیس استاندارد نسبت به گیالن   PSهتروزیس استاندارد نسبت به   هتروزیس نسبی  هتروزیس نسبت به والد برتر  هیبریدها

B10×B1213/0-  012/0-  33/0  29/0  

B10×A15  16/0  25/0  50/0  23/0  

B10×A0  15/0-  03/0-  32/0  28/0  

B10×A7  40/0-  29/0-  17/0  13/0  

B10×A11  17/0-  25/0  30/0  27/0  

B10×A4  14/0-  17/0  32/0  29/0  

B10×B9  41/0-  01/0  16/0  12/0  

B10×B6  14/0-  14/0  32/0  28/0  

B12×A15  15/0-  03/0-  32/0  28/0  

B12×A0  47/0-  34/0-  13/0  08/0  

B12×A7  61/0-  51/0-  04/0  006/0-  

B12×A11  17/0-  24/0  30/0  27/0  

B12×A4  11/0-  18/0  34/0  30/0  

B12×B9  18/0-  16/0  30/0  26/0  

B12×B6  35/0-  03/0-  20/0  15/0  

A15×A0  05/0-  39/0-  006/0-  06/0-  

A15×A7  53/0-  29/0-  09/0  05/0  

A15×A11  47/0-  12/0  13/0  08/0  

A15×A4  20/0-  19/0  29/0  25/0  

A15×B9  20/0-  21/0  29/0  25/0  

A15×B6  09/0-  23/0  35/0  31/0  

A0×A7  13/0-  03/0  33/0  29/0  

A0×A11  04/0  42/0  43/0  40/0  

A0×A4  07/0-  27/0  36/0  33/0  

A0×B9  19/0-  21/0  29/0  25/0  

A0×B6  12/0-  21/0  34/0  30/0  

A7×A11  09/0-  32/0  35/0  31/0  

A7×A4  48/0-  03/0-  12/0  07/0  

A7×B9  14/0  42/0  49/0  46/0  

A7×B6  12/0  36/0  48/0  45/0  

A11×A4  52/0-  21/0  10/0  05/0  

A11×B9  47/0-  25/0  13/0  08/0  

A11×B6  35/0-  27/0  20/0  15/0  

A4×B9  61/0-  09/0  04/0  007/0-  

A4×B6  02/0-  40/0  40/0  37/0  

B9×B6  48/0-  14/0  12/0  07/0  
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  گیرينتیجه

هاي مورد با توجه به وجود هتروزیس مناسب در برخی ترکیب

هــاي مــادري مــورد بررسی، با استفاده از هیبریداسیون بین الین

یابی بــه هیبریــدهایی بــا عملکــرد و بررسی خیار، امکان دســت

دلیل هبــB10 × A15صفات ظاهري مناسب وجود دارد. هیبرید 

با دارا بــودن B10 × A4و B10 × A11زودرسی و هیبریدهاي 

دلیل ظــاهر مناســب میــوه به B10 × B12عملکرد باال و هیبرید

عنوان هیبریدهاي امیدبخش توانند بهضمن مطالعات تکمیلی می

  معرفی شوند.
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Abstract

Since cucumber is one of the most economically important horticultural crops, production of hybrid seeds is very 
important for obtaining a profitable fruit yield. Detecting the best combination of the parents is one of the most important 
stages in each breeding program. By selecting parents with high heterosis in their progenies, breeders will be able to 
generate hybrids with high yield. This study was, thus, undertaken to examine heterosis effect on yield, yield components,
and some qualitative characteristics in some fresh cucumber fruit hybrids and to select the best cross. Eighteen cucumber 
hybrids along with a standard national hybrid “Guilan 2” generated by VBG Company and a standard international hybrid 
'PS' were planted in the Research Field of Lorestan University, Khoramabad, Iran, during 2013-2014. There were 
significant differences between genotypes for all measured characteristics. The mean comparison for different traits 
showed that B10×A4 hybrid had the highest total and marketable fruit yield and B12×A0 hybrid had the greatest early 
fruit yield. The greatest high parent heterosis, mid-parent heterosis and standard heterosis were belonged to B10×A11 
and B10×A4 hybrids, for total fruit yield and marketable fruit yield, respectively. The greatest mid-parent heterosis and 
high parent heterosis were also related to B12×A0 and B10×A15 hybrids, for early fruit yield and time to first female 
flower appearance, respectively. Since there were notable differences between studied hybrids in terms of a number of 
examined traits, they can be used in crossing programs with the aim of releasing suitable hybrid cultivars.
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