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 چكيده

صردات تعرداد میروه در بوتره، میرانگیو       ها در آن یوب ۀو رابط یو خصوص یعموم پذیری یبترک یس،هتروز یری،پذ برآورد وراثت یبرا

، ‘یتاشرکند ’) یرانری ملرون ا  ۀهدت تود یوۀضخامت گوشت م  میوه، عملکرد در بوته، میانگیو وزن میوه و یوتعداد روز تا رسیدن نخست

 بررای  یبریردها و هداده شردند   یکامل تالقر  آلل یطر  دا یکدر ‘( 1 آران’و  ‘یگانگلپا’ ،‘گرمک’ ،‘سبز ی سوسک’، ‘یرپنجیم’، ‘یخاتون’

دهندۀ تدراوت   صدات نشان یانسوار یۀکامل تصادفی در سه تکرار کشت شدند. تجز یها صدات مورد نظر در قالب طر  بلوک یابیارز

 پرذیری  یرب ترک یرزان کرار گرفتره شرد. م    بره  یدینرگ روش نخست گر پذیری یبترک یۀتجز یبرا یوها بود، بنابرا دورگ یاندر م اداریمعن

هاسرت. اثررات    ژن یشری افزایربرودن عمرل غ   دهنردۀ غالرب   بود کره نشران   یشترآن ب یعموم پذیری یبدر بوته از ترکعملکرد  یخصوص

در  یروه تعرداد م  تصدا یبرا یخصوص یباال یریپذ بود. وراثت دار امعن شده یابیاغلب والدها در صدات ارز یبرا یعموم پذیری یبترک

 یرو برر ا  یطدهندۀ اثر کم محر  ( نشان74/0و  79/0، 82/0، 83/0یب ترت )به یوهو ضخامت م یدنتعداد روز تا رس یوه،وزن م یانگیوبوته، م

( بررآورد شرد.   83/0در بوتره )  یروه پرذیری خصوصری بررای صردت تعرداد م      بود. بیشتریو وراثت یشیاثرات افزا یشترصدات و نقش ب

های افزایشی و  یو، با استداده از تجمع ژنرصد(، بنابراد 78/15عملکرد در بوته مشاهده شد ) یاسا  والد برتر برابر یمطلوب یسهتروز

 توان ارقام هیبرید برتر را برای صدات مهم زراعی خربزه اصال  کرد. غیرافزایشی می

 یری، هتروزیس.پذ وراثتیفینگ، گر عمل ا زایشی ژن، عمو ی و خصو ی، پذیری یبترک ها: واژه كلید
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 مقدمه

 Cucumis  ۀمختلف گونر های  خربزه، طالبی و گرمک گروه

melo L. راحتری تالقری    و با هم بره  اند که دگرگشوند هست

هرا   شدن ملون اهلی یز(. ایران از مراکز تنوع و ن24یابند ) می

 درصرد  6/24حردود  (. 23و  16) یرد آ شمار مری  در جهان به

بره   یزیجرال  یاهران کشرت گ  یرهزار هکتار( از سطح ز 75)

مقام  و ایران از ایو نظر،( 1اختصاص دارد ) یخربزه و طالب

را پس از چیو و ترکیه به خود اختصراص داده  جهان سوم 

 . (6)است 

در  یادیاز بذر دورگ گیاهان جالیزی، اهمیت ز استداده

انتخراب و   یری،گ دورگ یها تولید محصول دارد. در برنامه

 یهرا  از والدها قردرت انتقرال ژن   یککدام  هنکیا یصتشخ

 ۀدانسرتو نحرو   یومهم است. همین یاربس ،ندرا دارمطلوب 

 یرق از طر یاطالعات یواست. چن یضرور یزتوارث صدات ن

دسرت   بره  آلرل  یدا هرای  یتالق نظیر یکم یکژنت یها هیتجز

برررآورد  یبرررا یتالقررمتررداول  یهررا کرره از روش آیررد یمرر

والدهاسرت   پرذیری  یرب و قردرت ترک  یکری ژنت یپارامترها

 ۀرابطر  ۀینر در زماطالعرات الزم   آلرل  یدا هرای  ی(. تالق12)

هررای  (. روش22) کننررد یوالرردها را فررراهم مرر یکرریهتروت

گیاهران   ینرژاد  در بره  تحلیرل آن  ۀآلرل و نحرو   مختلف دای

. در روش (11ه اسررت )دشررتشررریح  1گریدینررگتوسررط 

 یرانس وار یمناسب اجزا یبا استداده از مدل آمار یدینگگر

 شرود  میبرآورد  یو خصوص یعموم پذیری یباز ترک یناش

بره   یخاصر  یهرا  براسرا  فرره   ها یانسوار یوس او سپ

تقسریم   یرت و غالب یشری افزا یرانس وار نظیر یکیژنت یاجزا

آلرل بررای بررآورد پارامترهرای      (. از روش دای2) شوند یم

شرده  افشان اسرتداده   های آزاد گرده ژنتیکی جوامع و واریته

  .(10است )

                                                           
1  . Griffing 

 یررزاندر برررآورد عملکرررد م یرردمد یاز پارامترهررا یکرری

 یسهترروز  یشرتریو است که ب ییوالدها یافتوو  یسهتروز

از هترروزیس   یرری گ و بهرره  شرود  یمر  یرده ها د در نتاج آن

(. از 9کراربردی علرم ژنتیرک بروده اسرت )      ۀتریو جنب مهم

رقرم   10صردات مختلرف در    یرابی آلل برای ارز تالقی دای

 بیو هترروزیس مطلرو  ( 19و  18شد )ملون استداده  یزراع

میروه، میرانگیو وزن    یوبرداشرت نخسرت  برای تعداد روز تا 

 یرزان م ی. در پرژوهش مشرابه  دشر میوه و عملکرد مشاهده 

پذیری و هترروزیس بررای عملکررد در شرش رقرم       ترکیب

هتروزیس  ،یگرد ی. در پژوهش(15و  14) دشبرآورد  یطالب

(. در 5شرد )  زارشهرا گر   برای وزن میوه یدار امثبت و معن

 یرک رقرم اسرپانیایی    یها دورگ یروصدات میوه  یابیارز

(Piel de Sapo)   یبررا از سرایر منراطق دنیرا     تروده با چنرد 

مرواد   یمثبرت و بررا   یسهتروز یوه،صدات طول و شکل م

هرا   نتایج آن براسا . مشاهده نشد یسجامد محلول هتروز

شدن طولی میروه رخ   با کشیده هتروزیس شکل میوه عمدتاً

 یگرری د یهرا  در پژوهش یسهتروز یابی. ارز(20دهد ) می

و  17، 13) شرده اسرت   مشراهده  یزن یشرق یها ملون یرو

و  یوهو در کنترل میانگیو وزن مبودند . اثرات افزایشی (21

عملکرد در بوته، اثرات غالبیرت نقرش بیشرتری در کنتررل     

در  آلررل یدا قرری. اسررتداده از تال(26) تعررداد میرروه داشررتند

 محردود  پژوهشرگر یرک  به گزارش  یرانیاخربزه  یها توده

 یرانگیو م یژن بررا  یشری اثر افزا بنابرایو،. (7و  3)شود  یم

عملکررد   کره  یحرال داشرت، در  یتو عملکرد اهم یوهوزن م

  .شد یکنترل م یژن یتبا اثر غالب یوهم یدنقابل قبول و رس

برآورد پارامترهای مهرم  حاضر، پژوهش انجام از  هدف

پررذیری عمررومی و  جملرره هتررروزیس، وراثررت  ژنتیکرری از

پرذیری عمرومی و خصوصری در     نیرز ترکیرب  خصوصی و 

هرا و   آن یهرا  و دورگ یرانری ا یو طرالب خربرزه   ۀهدت تود

 نژادی بود. های به ها در برنامه بررسی امکان استداده از آن
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 ها مواد و روش

سوسرکی  ’های  تودهشامل ایرانی خربزه و طالبی  ۀتود هدت

 ،‘گرمررک’ ،‘میرپنجرری’ و ‘خرراتونی’ ،‘تاشررکندی’، ‘سرربز

گررروه علرروم  قرراتیتحق سررتگاهیدر ا‘ 1آران’و ‘ یگررانلپاگ’

 دانشرگاه تهرران   یعر یباغبانی پردیس کشاورزی و منرابع طب 

ترکیبرات ممکرو    ۀدر کلیر  1389در سرال زراعری    )کرج(،

 هرا  تالقری  بررای  کافی فرصت آنکه تالقی داده شدند. برای

 جلروگیری  کرار  ترراکم  و گلردهی  زمانی هم از و آید فراهم

 انجرام  اردیبهشرت  28 و 21 ،15 تاریخ سه در کشت شود،

 گلبررگ  کره  هرمافرودیرت  هرای  گل تالقی انجام برای. شد

 عصرر  کردن اخته عمل و شدند  انتخاب نشده باز هنوز ها آن

 کره  ترتیرب  ایو به شد، انجام ها آن روی تالقی از قبل روز

 سره  نرسرد،  آسریب  کاللره  به که طوری به پنس از استداده با

 توسرط  درنرگ  بری  هرا  گرل  سرپس  و فحرذ  آرامی به پرچم

 برا  زمران  هرم  نیرز  نرر  گرل . شردند  پوشریده  ژالتینی کپسول

 میران  از تالقری،  از قبرل  روز در و کامل های گل کردن اخته

 صربح  افشانی گرده. دش ایزوله و انتخاب نشده باز های غنیه

 توسرط  شرده  افشرانی  گررده  گل سپس و شد انجام بعد روز

 بررای  میوه رسیدن از پس رهابذ. شد ایزوله ژالتینی کپسول

  .شدند نگهداری آینده سال در کشت

 49های نسرل اول شرامل    دورگ 1390در سال زراعی 

قالب طر  یک طر  آزمایشی در در همراه والدها  دورگ به

ند و در هر شدبررسی  تکرار سه باکامل تصادفی  یها بلوک

بوته برای هر ترکیب در نظر گرفته شد. عملیرات   10تکرار 

زمریو  انجرام و سرپس   صرل پراییز   سرازی زمریو در ف   آماده

 بره  برذرها  کشرت،  از پیشصورت جوی پشته آماده شد.  هب

 نروک  ترا  گرفتنرد  قررار  دار نرم  ۀپارچر  در ساعت 24 مدت

یرک   ۀ. بذرهای خربزه با فاصرل شود خارج بذر از چه ریشه

 23ها در تراریخ   دو متر بیو پشته ۀو فاصلها  متر روی پشته 

 پس هدته دو شد. کشت یکار رمیصورت ه به ماه اردیبهشت

 عملیرات  برگری  سره  ترا  دو ۀمرحل در و ها بوته شدن سبز از

 و هررز  هرای  علرف  وجریو  عملیرات . شرد  انجام کردن تنک

 مراه  یرک . شرد  انجام زمان هم طور به ها بوته پای دهی خاک

 کره  صرورت  ایو به ،شدند هر  ها بوته ۀهم کشت از پس

 رها خود حال به سپس و شد انجام ها بوته سربرداری عمل

 نیررز و میرروه تعررداد تولیررد در را خررود توانررایی تررا شرردند

 رشرد،  ۀدور طول در همینیو. دهند نشان فرعی های شاخه

 رسیدن از پیش ها شاخه انتهایی ۀجوان نیز و فرعی های ساقه

 حرذف ) بوتره  دهری  ترراش  عمل اما دند،ش حذف جوی به

 اسرتداده  با بهار فصل طول رد. نشد انجام( اضافی های میوه

 ترریپس،  علیره  بر پاشی سم مرتبه دو دیازینون کش حشره از

دو  فوسامکو کود همینیو و شد انجام خربزه مگس و شته

 هرا  بوته آبیاری ۀشیو. شد پاشی محلول ماه یک ۀفاصل بار به

 انجرام  برار  یرک  روز هدرت  دور برا  که بود نشتی صورت به

 صورت گرفت.طول دوره  های هرز در وجیو علف. شد می

( سرالم رسریده و   یهرا  وهیمشامل )در بوته عملکرد صدات 

ها برحسب کیلروگرم،   وزن میوه میانگیو، برحسب کیلوگرم

میانگیو تعداد روز ، شیتعداد میوه در هر بوته در طول آزما

برحسرب   وهیر گوشت م ضخامت و میوه ویتا رسیدن نخست

در هر بوته پنج  رسیدن محصول بر روی در زمان متر یسانت

هرای   ها برای تجزیره  میانگیو آن وشدند گیری  اندازهتکرار 

 آماری استداده شد.

 SPSS آماری افزارهای های حاصل با استداده از نرم داده

آمراری   افرزار  نررم اسرتداده از   با د. نخستشتجزیه  SASو 

SPSS بودن و همگنی واریرانس ارزیرابی    ها برای نرمال داده

هرا بررای    شدن تدراوت بریو ژنوتیر     دار امعنشدند. پس از 

( استداده شرد  1956آلل از روش اول گریدینگ ) دای ۀتجزی

پذیری و اثررات مرادری    واریانس برای ترکیب ۀ(. تجزی11)

 افرزار  مدل اول گریدینگ با کاربرد نررم  ر براسا  روش اول

 DIALLEL-SAS05 ۀو بررا اسررتداده از برنامرر SAS آمرراری

σ2مقررادیر برررآورد  (.28) دسررت آمررد  برره
g، σ2

s  وσ2
r  و

σ2 دبررآور  بررای  تصرادفی  مدل برای ها آن های واریانس
A، 
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σ2
D وh2  ( در روش گریدینرگ  28محاسبه شد .) σ2A = 2 

σ2g وσ2D = 2 σ2s خصوصری  پذیری است، بنابرایو وراثت 

(h2
n) شد محاسبه رزی فرمول از استداده با:  

(1) h2
n = (σ2A)/( σ2A+ σ2D+( σ2E)/r) 

برای تعییو سهم واریانس افزایشری در کنتررل ژنتیکری    

)نسربت بیکرر( از فرمرول زیرر      GCA:SCAصدات نسبت 

 :محاسبه شد

 (2 ) GCA:SCA = 2 σ2g /(2 σ2g + σ2s)  

 سواریران  از میرزان  چره  کره  دهرد  ایو رابطه نشان مری 

هرا   ژنالبیرت  غ اثرات با نیز و افزایشی اثرات با شده مشاهده

 اثرات ۀدهند نشان یک عدد به نزدیک مقادیر. شود کنترل می

هتروزیس )برتری دورگ نسبت به (. 4هاست ) ژن افزایشی

میانگیو والدیو( و هتروبلتیوزیس )برتری دورگ نسبت بره  

 (:8ند )شد محاسبه 4و  3 های والد برتر( از طریق فرمول

(3) Heterosis = (F1 - MP)/MP ×100 

(4) Heterobeltiosis = (F1 - BP)/BP ×100 

 بررودن دار ابرررای آزمررون معنرر دار امعنرر تدرراوت حررداقل

از  هتروبلتیروزیس  رایو بر  5فرمرول   قطریر  از هترروزیس 

 (.25دست آمد ) به 6فرمول  طریق

(5)   CD = (3Me/2r)0.5×t 

(6) CD = (2Me/r)0.5×t 

 

 یج و بحثنتا

 يوهوزن م يانگينم

 برا  ‘میرپنجری ’ ۀترود  و 74/1 میرانگیو  برا  ‘لپایگانگ’ ۀتود

و و بیشتریو وزن را کمتری ترتیب به کیلوگرم 36/5 میانگیو

×  1 آران’ دورگ هرا  تالقری داشرتند. در بریو   در بیو والدها 

 ×نجری  میرپ’دورگ  کمترریو و ( کیلوگرم 64/1) ‘لپایگانگ

 را میررانگیو وزنرری بیشررتریو( مکیلرروگر 23/5) ‘تاشررکندی

  (.1 )جدول داشتند
 

 ملون ۀهفت تود آلل یدا یو معکوس در تالق یممستق یتالق 42والدها و  یصفات مختلف برا یانگینم .1 جدول

 عملکرد در بوته
(Kg) 

 گوشت ضخامت میوه در بوته تعداد رسیدن تا تعداد روز
(Cm) 

 میوه  میانگیو وزن
(Kg) 

 نام توده و تالقی

 (1تاشکندی ) 80/2 54/3 0/3 33/82 52/7
 (2خاتونی ) 86/2 10/3 33/2 73/92** 12/6
 (3گرمک ) 53/3 52/3 33/3 73/72* 58/9
 (4) 1 آران 86/1 14/3 26/4 26/74 03/6*
 (5میرپنجی ) 36/5** 42/5** 27/2* 33/92 8/10**
 (6سبز ) سوسکی  66/2 74/3 80/2 4/91 56/6
 (7گلپایگان ) 74/1* 57/2* 87/4** 06/79 06/8
47/8 2/78 4/3 81/3 64/2 1 × 2 
14/10 7/76 26/3 25/4 42/3 1 × 3 
78/11 7/78 23/4 13/4 34/3 1 × 4 
83/12 5/77 07/3 01/4 67/4 1 × 5 
36/8 5/79 77/2 01/4 68/3 1 × 6 
08/9 22/80 76/3 38/3 71/2 1 × 7 
27/8 2/77 03/3 31/3 86/2 2 × 1 
21/10 *6/69 55/3 01/3 16/3 2 × 3 
74/9 2/77 63/4 41/3 3/2 2 × 4 
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 .1 جدول

 عملکرد در بوته
(Kg) 

 گوشت ضخامت میوه در بوته تعداد رسیدن تا تعداد روز
(Cm) 

 میوه  میانگیو وزن
(Kg) 

 نام توده و تالقی

27/11 3/79 49/2 9/3 93/4 2 × 5 
87/7 1/80 57/2 38/3 72/3 2 × 6 
67/10 1/80 72/4 31/3 58/2 2 × 7 
49/9 **33/84 72/2 68/3 86/3 3 × 1 
9/8 53/80 59/3 47/3 76/2 3 × 2 
5/9 8/69 82/3 53/2 75/2 3 × 4 
84/8 1/71 58/2 24/2 73/2 3 × 5 
91/10 9/78 49/3 45/3 53/3 3 × 6 
29/8 7/69 63/3 *13/2 56/2 3 × 7 
23/12 83/80 05/5 7/3 72/2 4 × 1 
75/10 83/81 36/4 46/3 81/2 4 × 2 
6/9 1/70 59/3 57/2 07/3 4 × 3 
89/9 4/79 78/3 43/3 75/2 4 × 5 
88/11 83/81 44/5 78/3 46/2 4 × 6 
34/9 8/75 **31/6 45/3 *64/1 4 × 7 
**64/13 8/79 01/3 **54/4 **23/5 5 × 1 
27/10 5/81 32/2 51/4 86/4 5 × 2 
57/8 7/72 42/2 82/2 75/3 5 × 3 
61/8 2/78 41/3 36/3 82/2 5 × 4 
93/10 62/83 81/3 8/3 13/3 5 × 6 
15/10 5/81 58/3 61/3 12/3 5 × 7 
54/7 3/81 46/2 88/3 19/3 6 × 1 
*17/7 2/82 *27/2 71/3 56/3 6 × 2 
18/10 2/77 95/3 8/2 63/2 6 × 3 
68/10 33/80 17/4 59/3 82/2 6 × 4 
96/11 05/83 66/2 39/4 85/4 6 × 5 
94/10 98/79 41/4 13/3 71/2 6 × 7 
82/9 4/79 93/3 59/3 74/2 7 × 1 
81/11 8/79 99/3 0/3 21/3 7 × 2 
48/9 3/70 23/4 05/3 46/2 7 × 3 
57/9 6/72 96/5 18/3 78/1 7 × 4 
67/9 66/80 87/3 56/3 72/2 7 × 5 
49/12 83/81 27/4 44/3 16/3 7 × 6 
647/1 236/2 399/0 372/0 596/0 LSD (P<0.05) 

  هاست. کمتریو و بیشتریو مقدار آن صدت در بیو والدها و تالقی ۀدهند ترتیب نشان به - ** و *

 ادامة
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دار  انررپررذیری مبرریو وجررود اثرررات مع  ترکیررب ۀتجزیرر

پذیری عمومی و خصوصی برای ایو صدت بود کره   ترکیب

ها در  اهمیت اثرات غالبیت و اثرات افزایشی ژن ۀدهند نشان

نسربت بیکرر یرا نسربت      دیگرر،  کنترل صدت بود. از طرف

GCA:SCA 95/0 دست آمد که نشرانگر اهمیرت بیشرتر     به

 زیراد توجه به مقدار  (. با2 )جدول ها بود اثرات افزایشی ژن

توان والدها را براسا  مقردار بیشرتر قردرت     ایو نسبت می

تروان در   پذیری عمومی گزینش کررد. همینریو مری    ترکیب

هایی که اثر افزایشی برای  کنار تولید دورگ برای تجمع آلل

، عمررل گررزینش انجررام داد. نتررایج داردبهبررود ایررو صرردت 

(. در 3های خربرزه گرزارش شرده اسرت )     مشابهی در توده

ها در مقایسره برا    نقش بیشتر اثرات افزایشی ژن گزارشی بر

. اما در (14) کید شدمها در کنترل ایو صدت ت اثر غالبیت آن

میرانگیو   ۀدیگر روی دو رقم طالبی کره از تجزیر   پژوهشی

ها استداده شده بود، برای اثررات غالبیرت و اپیسرتازی     نسل

  (.26) ها در کنترل وزن میوه نقش بیشتری گزارش شد ژن

 ۀدر میررران والررردها در ترررود GCAتریو مقررردار بیشررر

( کرره برره میررزان قابررل   95/0مشرراهده شررد )  ‘میرپنجرری’

ای بیشرتر از دیگرر والردها برود. بیشرتریو قابلیرت        مالحظه

و  ‘گلپایگران ’ ۀپرذیری عمرومی مندری نیرز در ترود      ترکیب

مشراهده   (-61/0و  -62/0ترتیب  )به ‘1 آران’در  دنبال آن به

بیشتریو ‘ گلپایگان × سبز  سوسکی’(. دورگ 3 شد )جدول

دنبال  ( و به94/0پذیری خصوصی را داشت ) قابلیت ترکیب

 ‘میرپنجرری × تاشررکندی’و  ‘میرپنجرری × خرراتونی’ ،آن

  (.4 ( قرار داشتند )جدول69/0و  77/0ترتیب  )به

 

 گریفینگ اول روش براساس هشد  گیری اندازه صفات پذیری و مقادیر وراثت GCA:SCA نسبت پذیری، تركیب ۀتجزی .2 جدول

 منابع 

 تغییرات

 ۀدرج

 آزادی

 میانگیو 

 وزن میوه

 ضخامت 

 گوشت میوه

 در تعداد میوه

 بوته
 روز تا رسیدن

 عملکرد 

 در بوته

 814/0 88/4 091/0 022/0 181/0 3 تکرار

 72/10** 16/82** 854/2** 087/1** 097/2** 48 ژنوتی 

GCA 6 **04/12 **57/4 **52/16 **31/358 **49/5 

SCA 21 **021/1 **892/0 **322/1 **01/67 **38/15 

REC 21 **332/0 **285/0 48/0 41/18 **56/2 

 04/1 904/1 061/0 053/0 136/0 96 خطا

σ2g  25/0 051/0 0752/0 41/15 082/0 

σ2s  06/0 018/0 0086/0 20/7 15/0 

σ2r  00/0 024/0 00/0 0015/0 00/0 

GCA: SCA  95/0 91/0 96/0 91/0 41/0 

 48/0 98/0 88/0 87/0 92/0  پذیری عمومی وراثت

 خصوصیپذیری  وراثت
 82/0 74/0 83/0 79/0 † 

و خطرای بررآورد    σ2scaنسربت بره    σ2gcaبرودن   ترر  دلیرل کوچرک   به †درصد،  1و  5دار در سطح احتمال  اتداوت معن دهندۀ نشانترتیب  به - **و  *

 برآورد نشد. پذیری خصوصی وراثت
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 شده یابیپذیری عمومی والدها برای صفات ارز اثرات تركیب .3 جدول

 میانگیو وزن میوه والدها
ضخامت گوشت 

 میوه

تعداد میوه در 

 بوته

روز تا 

 دنیرس

عملکرد در 

 بوته

 32/0** 16/1** -27/0** 37/0** 19/0** تاشکندی

 -47/0** 44/1** -36/0** -028/0 03/0 خاتونی

 -40/0** -86/4** -25/0** -40/0** 04/0 گرمک

 11/0 -47/2* 97/0** -17/0** -61/0** 1آران

 50/0** 03/2** -67/0** 44/0** 95/0** میرپنجی

 -14/0 61/3** -21/0** 13/0** -01/0 سبز  سوسکی

 074/0 -90/0** 81/0** -33/0** -62/0** گلپایگان

 درصد 1و  5دار در سطح احتمال  اتداوت معن دهندۀ نشانترتیب  به - ** و *

 

 و معکوس یممستق های یدر تالق شده ارزیابی صفات خصوصی پذیری تركیب یرمقاد .4 جدول

 عملکرد در بوته میوه دنیروز تا رس تعداد میوه در بوته ضخامت گوشت میوه میانگیو وزن میوه تالقی

†S12 
**58/0 **25/0- *21/0 **77/3- **24/1- 

S13 
*27/0 **53/0 12/0- **37/5 14/0 

S14 
*30/0 **25/0 **53/0 **23/2 **65/2 

S15 
**69/0 01/0 **34/0 **41/3- **55/3 

S16 06/0- 02/0- **54/0- **23/3- **71/1- 

S17 
**84/0 **47/0 23/0- 77/1 **17/2 

S23 24/0- *20/0 **54/0 40/0- *72/0 

S24 18/0 *16/0 **40/0 **65/1 **18/1 

S25 
**77/0 **32/0 *19/0- **89/1- **07/1 

S26 12/0 03/0- **65/0- **54/2 **13/1- 

S27 
**71/0 **49/0 **86/0 **13/7- **85/4 

S34 
*31/0 **35/0- **66/0- **56/1- 41/0 

S35 
**53/0- **98/0- *21/0- **80/4- **38/2- 

S36 10/0 07/0- **54/0 40/0 **20/1 

S37 07/0 **97/0- *42/0- **21/7- 98/0- 

S45 
**67/0- **35/0- **34/0- 43/0 **71/1- 

S46 14/0 **26/0 **40/0 *06/1 **74/1 
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 .4 جدول

 عملکرد در بوته میوه دنیروز تا رس تعداد میوه در بوته ضخامت گوشت میوه میانگیو وزن میوه تالقی

S47 05/0- **48/0 **77/1 26/1 **35/3 

S56 12/0- 05/0 **48/0 *19/1- 15/0 

S57 
**70/0- **96/0- 00/0 **71/8- 18/0- 

S67 
**94/0 23/0 *47/0 **87/6- **29/4 

R12 10/0- *25/0 18/0 48/0 09/0 

R13 
*43/0- **28/0 *27/0 **78/3- 31/0 

R14 15/0 *21/0 **63/0- 03/1- 26/0 

R15 28/0- 25/0- 02/0 *13/1- 44/0- 

R16 12/0 06/0 16/0 93/0- *05/1 

R17 01/0- 11/0- 08/0- *23/1- 27/0- 

R23 22/0 23/0- 02/0- **47/5- 70/0 

R24 28/0- 03/0- 02/0- **33/2- *86/0- 

R25 06/0 **30/0- 08/0 10/1- 40/0 

R26 14/0 17/0- 15/0 83/0- 64/0 

R27 15/0- 16/0 **36/0 49/0- 31/0- 

R34 11/0- 02/0- 12/0 12/0- 23/0- 

R35 17/0- 29/0- 08/0 *42/1- 45/0- 

R36 
**46/0 **32/0 *23/0- 87/0 *88/0 

R37 04/0- **46/0- **30/0- 35/0- 58/0- 

R45 04/0- 04/0 19/0 60/0 06/0 

R46 11/0- 10/0 **63/0 75/0 80/0 

R47 04/0- 14/0 17/0 **67/1 07/0- 

R56 
**62/0- **30/0- **57/0 29/0 **67/1- 

R57 10/0 02/0 15/0- 42/0 23/0 

R67 17/0- 16/0- 07/0 92/0- 77/0- 

 درصد،  1و  5دار در سطح احتمال  اترتیب معن به - **و  *
 گلپایگان .7 و بزس  سوسکی .6میرپنجی،  .5، 1 آران .4گرمک،  .3خاتونی،  .2تاشکندی،  .1 †

 

ترتیرب   پذیری عمومی و خصوصی وزن میوه بره  وراثت

کرم محریط برر روی     ریثمت دهندۀ نشانبود که  82/0و  92/0

باال و سرهم براالی    پذیری تبود، ایو مقدار وراث ایو صدت

بررای وزن میروه    نشینشان داد که گزها  ژناثرات افزایشی 

(. 2 )جردول  باشرد  آمیرز  موفقیت تواند می اولیه های در نسل

همبستگی باال و مثبت ایو صدت با عملکرد نیرز نشران داد   

 ادامة
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که گزینش برای ایو صدت کرارایی زیرادی بررای افرزایش     

پرذیری در شررایط    عملکرد دارد. ایو نتایج با برآورد وراثت

در پژوهشری برر روی چنرد     (76/0و  9/0ترتیب  هر  )به

( در 27گر )( و نتایج گزارشی دی7خربزه در اصدهان ) ۀتود

هرا در ایالرت    پژوهشی که بر روی دو رقم طالبی و نتاج آن

h2 79/0ویسکانسیو )
n =  .انجام شده بود، مطابقت داشرت )

براسرا    بررای صردت وزن میروه تنهرا     هتروزیس مطلوب

و  (درصرد  01/11با میرانگیو  ) شدمیانگیو والدیو مشاهده 

ان برود. از میر   -72/9مقدار هتروزیس براسا  والرد برترر   

دورگ هتروزیس براسرا  والرد برترر نشران      10ها  دورگ

یکری از والردیو    ‘سبز  سوسکی’که در هدت تالقی،  دادند

 -25/49 از تغییرات هتروزیس براسا  والد برتر ۀدامنبود. 

کره نشران داد در بیشرتر     در نوسران برود   درصرد  43/31تا 

 کرراهش وزن میرروه بررود راسررتایهررا هتررروزیس در  دورگ

هتروزیس مطلوب براسا  میانگیو یش از ایو . پ(5 )جدول

 92/18و  9/40ترتیب  و والد برتر برای ایو صدت به هاوالد

مقادیر هتروزیس در شرایط بدون  (.15د )شدرصد گزارش 

هر  براسا  میانگیو والدها و والد برتر براسا  بررآورد  

ترتیرب   های خربزه انجام شده بود، به گزارشی که روی توده

 تنهررا مطلرروب هتررروزیس بررود و درصررد -03/7و  76/11

که برا نترایج پرژوهش     شد مشاهده والدها میانگیو اسا  بر

 .(7) داشت مطابقتحاضر 

 

 شده یابی( برای صفات ارزMP( و میانگین والدین )BPاساس والد برتر ) ( بر%هتروزیس ) .5 جدول

 یانگیو وزن میوهم ضخامت گوشت تعداد میوه در بوته روز تا رسیدن عملکرد در بوته
 تالقی

BP MP BP MP BP MP BP MP BP MP 

63/12 *19/24 **02/5- **66/10- *33/13 **58/28 63/7 **76/14 69/7- 71/6- 1 × 2 

85/5 *60/18 **46/5 07/1- 10/2- 00/3 **06/20 **40/20 12/3- 06/8 1 × 3 
**65/56 **87/73 **98/5 52/0 70/0- **53/16 **67/16 **65/23 29/19 **35/43 1 × 4 
*80/18 **07/40 **87/5- **26/11- 33/2 *51/16 **01/26- **49/10- *87/12- *46/14 1 × 5 

17/11 75/18 *44/3- **48/8- 67/7- 48/4- 22/7 *16/10 **43/31 **80/34 1 × 6 

66/12 56/16 47/1 59/0- **79/22- 45/4- 52/4- *64/10 21/3- 38/19 1 × 7 

97/9 *26/21 **23/6- **80/11- 00/1 *70/13 50/6- 30/0- 00/0 06/1 2 × 1 

58/6 **06/30 **30/4- **87/15- 61/6 **44/25 **49/14- 06/9- 48/10- 10/1- 2 × 3 
**15/59 **33/60 **96/3 **54/7- 69/8 **52/40 60/8 29/9 *58/19- 54/2- 2 × 4 

35/4 **22/33 **11/14- **30/14- 87/6 26/8 **04/28- **63/19 02/8- **95/19 2 × 5 

97/19 *13/24 **36/12- **00/13- 21/8- 19/0 *63/9- 17/1- **07/30 **78/34 2 × 6 
**38/32 **49/50 32/1 **75/6- 08/3- **11/31 77/6 **75/16 79/9- 17/12 2 × 7 

94/0- 99/10 **95/15 **77/8 **32/18- *06/14- 95/3 25/4 35/9 **96/21 3 × 1 

10/7- 38/13 **72/10 *66/2- 81/7 **86/26 42/1- 83/4 *81/21- 62/13- 3 × 2 

84/0- *72/21 **01/6- **03/5- *33/10- 66/0 **13/28- **02/24- **10/22- 04/2 3 × 4 
*15/18- 25/13- 24/2- **85/13- **52/22- 86/7- **67/58- **45/35- **07/49- **71/30- 3 × 5 

88/13 **19/35  48/8 **86/3- 80/4 *87/13 75/7- 96/4- 00/0 05/14 3 × 6 
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 .5 جدول

 میانگیو وزن میوه ضخامت گوشت تعداد میوه در بوته روز تا رسیدن عملکرد در بوته
 تالقی

BP MP BP MP BP MP BP MP BP MP 

47/13- 01/6- **17/4- **16/8- **46/25- **46/11- **49/39- **05/30- **48/27- 85/2 3 × 7 
**63/62 **52/80 **85/8 *24/3 **54/18 **12/39 52/4 *78/10 86/2- 74/16 4 × 1 
**65/75 **95/76 **19/10 99/1- 35/2 **32/32 19/10 *90/10 75/1- 07/19 4 × 2 
21/0 *00/23 *62/3- **62/4- **73/15- 40/5- **99/26- **82/22- 03/13- 91/13 4 × 3 
43/7- *53/17 **92/6 **68/4- *27/11- **77/15 **72/36- **86/19- **69/48- **82/23- 4 × 5 
**10/81 **72/88 **19/10 21/1- **70/27 **11/54 07/1 *88/9 52/7- 85/8 4 × 6 
88/15 **58/32 07/2 12/1- **57/29 **23/38 87/9 **84/20 83/11- 89/8- 4 × 7 
**30/26 **91/48 *07/3- **62/8- 33/0 *23/14 **24/16- 34/1 43/2- **19/28 5 × 1 
91/4- *39/21 **73/11- **92/11- 43/0- 87/0 **79/16- **34/38 33/9- **25/18 5 × 2 
**65/20- *90/15- 04/0- **91/11- **33/27- *57/13- **97/47- **73/18 **04/30- 82/4- 5 × 3 
**28/20- 32/2 **31/5 **12/6- **95/19- 44/4 **01/38- *50/21- **39/47- **88/21- 5 × 4 

20/1 **92/25 **51/8- **98/8- **07/36 **30/50 **89/29- **03/17- **60/41- **95/21- 5 × 6 
02/6- 64/7 *09/3 **90/4- **49/26- 28/0 **39/33- *64/9- **79/41- 86/11- 5 × 7 
27/0 10/7 25/1- **41/6- **00/18- *17/15- 74/3 59/6 93/13 85/16 6 × 1 
30/9 09/13 **07/10- **72/10- **93/18- 50/11- 07/1- 48/8 *48/24 **99/28 6 × 2 
26/6 **15/26 **15/6 **93/5- **62/18 **87/28 **13/25- **87/22- **50/25- 35/1 6 × 3 
**87/63 **77/70 **17/8 *02/3- 11/2- **13/18 01/4- 36/4 02/6 02/6 6 × 4 
19/10 **10/31 **14/9- **60/9- 00/5- 93/4 **00/19- 15/4- 51/9- **95/20 6 × 5 
**13/32 **69/45 16/1 **16/6- *45/9- **99/14 **31/16- 79/0- 88/1 **18/23 6 × 7 
*09/21 **29/25 43/0 60/1- **30/9- 13/0- 41/1 **51/17 14/2- 70/20 7 × 1 
**12/34 **47/52 94/0 **10/7- **07/18- *83/10 23/3- 82/5 24/12 **57/39 7 × 2 
99/6 21/16 *34/3- **37/7- **14/13- 17/3 *33/13- 16/0 **31/30- 22/15 7 × 3 
62/17 **56/34 24/2- **30/5- **38/22 **56/30 27/1 *38/11 38/5- 22/2- 7 × 4 
24/8- 09/5 02/2 **88/5- **53/20- 40/8 **32/34- **89/10 **25/49- **16/23- 7 × 5 
**80/42 **46/51 *50/3 **99/3- **32/12- *34/11 02/8- 03/9 80/18 **64/43 7 × 6 

18/28 42/5- 42/12 48/0 01/11 

میانگیو 
جدول 
 آلل دای

64/1 42/1 23/2 93/1 39/0 34/0 36/0 32/0 59/0 51/0 
تداوت 
بحرانی 
(5٪) 

18/2 88/1 96/2 56/2 52/0 45/0 48/0 42/0 78/0 68/0 
تداوت 
بحرانی 
(1٪) 

 .درصد 1و  5دار در سطح احتمال  اترتیب معن به - **و  *
 گلپایگان .7 و سبز  سوسکی .6میرپنجی،  .5، 1 آران .4گرمک،  .3خاتونی،  .2تاشکندی،  .1 †

 ادامة
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 در بوته يوهتعداد م

 27/2در دامنرۀ   والدها برای بوته هر در میوه تعداد میانگیو

 ‘گلپایگران ’ ترودۀ  در میوه 87/4 تا ‘میرپنجی’ تودۀ در میوه

 ×  سوسرکی ’دورگ  هرا  در میران تالقری   ونوسران داشرت   

 31/6بررا  ‘گلپایگرران × 1آران’و دورگ  27/2 بررا‘ خرراتونی

 بیشررتریو میرروه در بوترره را داشررتندترتیررب کمتررریو و  برره

دهنردۀ وجرود اثررات     پذیری نشان تجزیۀ ترکیب (.1 جدول)

پذیری عمومی و خصوصی برای ایو صردت   دار ترکیب معنا

پذیری عمومی برای افزایش  (. بیشتریو ترکیب2 بود )جدول

برود کره    ‘1آران’تعداد میوه در میان والدها متعلق به ترودۀ  

( و 97/0ی از دیگر والدها بیشتر برود ) ا طور قابل مالحظه به

جرز ایرو     ( قرار داشت. به81/0‘ )گلپایگان’پس از آن تودۀ 

پرذیری مندری و معنراداری     دو، سایر والدها قابلیت ترکیرب 

‘ میرپنجرری’نیررز برررای تررودۀ  GCAنشرران دادنررد. کمتررریو 

  (.3 ( )جدول-67/0دست آمد ) به

تالقری  پذیری خصوصری بررای    بیشتریو قابلیت ترکیب

( و برره دنبررال آن برررای تالقرری 77/1) ‘گلپایگرران × 1آران’

‘ گرمررک ×تاشررکندی ’( و 86/0) ‘گلپایگرران ×خرراتونی ’

بررای ایرو    GCA:SCA(. نسبت 4 ( ثبت شد )جدول54/0)

 دست آمد. بنابرایو، بیشتریو مقدار واریانس به 96/0صدت 

(. 2 شرود )جردول   کنترل مری  افزایشی اثرات با شده مشاهده

ایو ترتیب اثرات افزایشی نقش مهمری در کنتررل صردت     به

هرا   تعداد میوه نشان دادند. در پژوهشی اثرات افزایشری ژن 

دار گزارش شد و سرهم زیرادی از    در کنترل تعداد میوه معنا

(. در 26شده را بره خرود اختصراص داد )    واریانس مشاهده

بود و بنابرایو، اثرات  84/0گزارش دیگری ایو نسبت برابر 

 . (7)فزایشی نقش مهمی در کنترل صدت داشت ا

در ایو گزارش پیشنهاد شد که با توجره بره همبسرتگی    

تروان برا گرزینش     دار و مثبت تعداد میوه با عملکرد می معنا

هایی که نیاز به هر   برای صدت تعداد میوۀ زیادتر در توده

ویژه در گروه کانتالوپنسریس   و کاهش تعداد میوه ندارند، به

 Cucumis meloها ) شناسی ملون گیاهبندی  جه به گروه]با تو

L.( توسط پیترات )برومی ایرران  طالبی  های یژگیو (2008 

برره افررزایش [ (23) تطررابق دارد Cantalupensisبررا گررروه 

عملکرد دست یافت، ولی با توجره بره همبسرتگی زیراد و     

مندی ایو صدت با میانگیو وزن میوه و نیز اثرر غیرمسرتقیم   

ندی صدت تعداد میوه از طریق میرانگیو وزن میروه   زیاد و م

بر روی عملکرد، بایستی توجه کرد که گرزینش بررای ایرو    

شود. باتوجره بره تمرام     صدت منجر به کاهش وزن میوه می

نژادگرر   رسد کره اگرر هردف بره     نظر می شده به  موارد مطر 

های بزرگ نباشد کره امرروزه بره ایرو امرر       دستیابی به میوه

 ۀبررای صردت تعرداد میرو     نشیگرز شود،  می توجه بیشتری

ایرو   به افزایش عملکرد منجر خواهد شرد. البتره بره    بیشتر،

منظور باید منابع آبی در دستر  برای آن تروده را در نظرر   

داشت زیرا در شرایط محردودیت منرابع آبری تعرداد میروۀ      

 تر است.  کمتر در بوته برای تولید پایدار مناسب

ترتیرب   وصی تعداد میوه بهپذیری عمومی و خص وراثت

دهندۀ اثر کرم محریط برر     برآورد شد که نشان 83/0و  88/0

روی ایررو صرردت و کررارایی گررزینش مسررتقیم آن اسررت   

هرای یرک پرژوهش روی     (. ایرو نترایج بره یافتره    2 )جدول

پرذیری خصوصری را    بود که وراثت کینزدهای طالبی  توده

ردنرد  بررآورد ک  70/0و  68/0برای ایو صدت در دو منطقه 

h2 12/0(، ولی با نتایج گزارشری دیگرر )  27)
n =  مطابقرت )

هترروزیس براسرا     متوسرط میرزان  (. 18چندانی نداشت )

 درصرد  -62/3و براسا  والد برتر  42/12میانگیو والدیو 

براسرا   تنهرا  دهندۀ وجود هتروزیس مطلوب  بود که نشان

 دورگ 16اسررت. میررانگیو والرردیو برررای تعررداد میرروه    

 نیرز  و والردیو  میرانگیو  براسرا   هرم  لروب مط هتروزیس

دادنرد. دامنرۀ تغییررات هترروزیس      برتر نشان والد براسا 

درصرد در نوسران    07/36تا  -79/22اسا  والد برتر از  بر

 (. 5 )جدولبود 
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 يوهضخامت گوشت م

 42/5 گوشرت  ضرخامت  با‘ میرپنجی’تودۀ  در میان والدها

 مترر  سرانتی  57/2برا   ‘گلپایگران ’تودۀ  و بیشتریو متر سانتی

 هرا  دورگ میران  در. داشرتند  را گوشرت  ضرخامت  کمتریو

 برا  ‘گلپایگران × گرمرک  ’ و 54/4 با‘ تاشکندی ×میرپنجی ’

را  گوشرت  ضرخامت  کمترریو  و متر بیشرتریو  سانتی 13/2

دهنردۀ وجرود    پذیری نشان تجزیۀ ترکیب (.1 جدول) داشتند

و پذیری عمومی و خصوصی برای ایر  دار ترکیب اثرات معنا

(. میرررانگیو مربعرررات قابلیرررت 2 صررردت برررود )جررردول

پذیری خصوصی و عمومی و نیرز اثررات مرادری و     ترکیب

دار برودن اثررات    دار بود. معنرا  های متقابل معنا اثرات تالقی

GCA  وSCA هایی برا اثررات افزایشری و     نشان داد که ژن

غالبیت در کنترل ضخامت گوشت میوه نقش دارند. نسربت  

دهندۀ سهم بیشتر اثرات  ( نیز نشان91/0) GCA:SCAباالی 

(. بیشرتریو قابلیرت   2 افزایشی در کنترل صدت بود )جردول 

( و 44/0‘ )میرپنجرری’پرذیری عمررومی بررای ترودۀ     ترکیرب 

دسرت آمرد و    ( بره 37/0‘ )تاشکندی’دنبال آن برای تودۀ  به

( ثبرت شرد   -40/0‘ )گرمرک ’کمتریو مقدار نیز برای تودۀ 

پرذیری خصوصری نیرز     بلیت ترکیرب (. بیشتریو قا3 )جدول

خاتونی ’( و سپس 53/0‘ )گرمک ×تاشکندی ’برای تالقی 

 (.4 ( ثبت شد )جدول49/0‘ )گلپایگان ×

و  87/0ترتیرب   پذیری عمرومی و خصوصری بره    وراثت

دهنردۀ تروارث براال و نیرز سرهم       برآورد شد که نشان 74/0

ج ها در کنترل صدت است. ایو نتای باالی اثرات افزایشی ژن

پذیری خصوصری را بررای    با برآورد یک گزارش که وراثت

دسرت آوردنرد، مطابقرت     بره  71/0ضخامت گوشرت میروه   

جا که ایو صدت با دو صدت عملکرد و  (. از آن18داشت )

میانگیو وزن میوه همبستگی مثبت و باالیی دارد، استداده از 

شاخص گزینش کارایی زیادی برای افزایش ایو  منزلۀ آن به

اسرا    هتروزیس مطلوب تنها برر ت خواهد داشت. دو صد

هترروزیس   امرا مشراهده شرد    درصرد  48/0میانگیو والدیو 

. (درصرد  -72/11) نشرد  دیرده اسا  والد برترر   بر مطلوب

 ضخامت گوشت میوه برای دورگبیشتریو هتروزیس برای 

 یادداشررت شررد ( درصررد 34/38) ‘خرراتونی× میرپنجرری ’

 .(5 )جدول

 

 يوهم يننخست يدنروز تا ردتعداد 

 ترریو  زودر  روز 73/72با  ‘گرمک’ ۀتوددر میان والدها، 

بودنرد.   والدها تریو دیرر  روز 73/92با  ‘خاتونی’ ۀو تود

روز  6/69با  ‘گرمک ×خاتونی ’ها نیز دورگ  تالقی میاندر 

 روز 33/84برا   ‘تاشکندی× گرمک ’و دورگ تریو  زودر 

تجزیرۀ   (.1 دول)جر  را تولیرد کردنرد   هرا  وهیر متریو  دیرر 

 خصوصری  پذیری ترکیب قابلیت پذیری نشان داد که ترکیب

(. اثررر 2 )جرردول دار بررود معنررا مررادری اثرررات و عمررومی و

 ‘1آران’ ،(-86/4) ‘گرمرک ’ والدهای عمومی پذیری ترکیب

 زودرسی جهت در و دار معنا( -9/0) ‘گلپایگان’ و( -47/2)

 (،61/3‘ )سرربز سوسررکی ’والرردهای  اثررر کرره درحررالی بررود،

 (16/1‘ )تاشکندی’( و 44/1‘ )خاتونی’، (85/2) ‘میرپنجی’

(. 3 جرردول) بررود دیررسرری جهررت در و دار امعنرر و مثبررت

 ×گرمرک  ’( و -71/8) ‘گلپایگران  ×میرپنجری  ’ های دورگ

 پررذیری ترکیررب تقابلیرر ( بیشررتریو-21/7‘ )گلپایگرران

 نسربت (. 4 جدول) داشتند زودرسی جهت در را خصوصی

GCA:SCA 91/0 در افزایشری  هرای  بود که نقش بیشتر ژن 

 کنرد  را آشرکار مری   ایو صردت  کنترل در غالبیت با مقایسه

در آن که های گزارش دیگری  یافته با نتیجه (. ایو2 جدول)

میروه   نخستیو ننقش اثرات افزایشی در تعداد روز تا رسید

 پرذیری  وراثرت . (16) تطرابق دارد عنوان شرده برود،   بیشتر 

 دشر بررآورد   79/0و  98/0 ترتیرب  بره  خصوصی و عمومی

پیش از ایو در گزارشی  خصوصی پذیری (. وراثت2 )جدول

اسا  میانگیو  هتروزیس مطلوب بر (.15برآورد شد ) 61/0

براسرا  والرد   همینریو   ووالدیو و در جهرت زودرسری   

اسا  والد  تغییرات هتروزیس بر ۀتر دیده شد. دامن زودر 
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امرر  ایو  قرار داشت. درصد -11/14تا  95/15 ۀازدر ببرتر 

از والرد   رکیرب ت 42 انیر م دردورگ  20است که در حالی 

  (.5 جدول) نشان دادند یشتریب یزودرس تر خود زودر 

 

 عملكرد در بوته

 8/10بیشتریو عملکرد را داشت و با مقدار ‘ میرپنجی’والد 

هرا، دورگ   کیلوگرم در بوته بهتریو والد بود. در میان تالقی

و بره دنبرال آن    64/13برا عملکررد   ‘ تاشکندی×  میرپنجی’

کیلروگرم و   83/12با عملکررد  ‘ سبز سوسکی × تاشکندی ’

کیلروگرم در بوتره    23/12با عملکررد  ‘ تاشکندی × 1آران’

  (.1 ها بودند )جدول بهتریو ژنوتی 

پذیری  دار ترکیب پذیری وجود اثرات معنا تجزیۀ ترکیب

شران داد. نسربت   عمومی و خصوصی برای ایو صردت را ن 

GCA:SCA 41/0 دار نشردن   (. معنرا 2 دست آمد )جردول  به

دهنردۀ   نشران پرذیری عمرومی بره خصوصری      نسبت ترکیب

صدت است. ایو ها با اثر غیرافزایشی در کنترل  عملکرد ژن

( در خربزه گزارش 7های پیشیو ) نتایج مشابهی در پژوهش

و در شرررایط  34/0)در شرررایط برردون هررر   شررده اسررت

پذیری عمومی والدها  بیشتریو قابلیت ترکیب (.43/0هر  

برود. همینریو والرد     50/0به مقردار  ‘ میرپنجی’برای تودۀ 

داری  پذیری مثبت و معنرا  ( دارای ترکیب32/0‘ )تاشکندی’

(، -40/0‘ )گرمررک’کرره اثرررات والرردهای   بررود، درحررالی 

دار بررود  صررورت مندرری و معنررا   ( برره-47/0‘ )خرراتونی’

پذیری خصوصری بررای    و قابلیت ترکیب(. بیشتری3 )جدول

( و پررس از آن برررای 85/4‘ )گلپایگرران ×خرراتونی ’دورگ 

 ×تاشرکندی  ’( و 29/4‘ )گلپایگران  ×سبز   سوسکی’تالقی 

پرذیری   (. وراثرت 4 دست آمرد )جردول   ( به55/3‘ )میرپنجی

برآورد شد که بیانگر نقش زیاد اثرات غالبیت  48/0عمومی 

دهنردۀ ناکارآمردی گرزینش در     در کنترل صدت بود و نشان

(. 2 های اولیه برای افزایش ایو صردت اسرت )جردول    نسل

 scaنسبت به واریانس  gcaبودن واریانس  تر دلیل کوچک به

  پذیری خصوصی محاسبه نشد. و خطای برآورد وراثت

اسرا  میرانگیو والردیو بررای      هتروزیس مطلروب برر  

د. مقردار  درصد مشاهده ش 18/28عملکرد در بوته به مقدار 

درصررد بررود کرره   78/15هتررروزیس براسررا  والررد برتررر  

دهندۀ وجود هتروزیس مطلوب برای ایو صدت است،  نشان

هتروزیس مطلوب والد برتر اسا   دورگ بر 32که  طوری به

اسرا  والرد برترر بررای      نشان دادند. بیشتریو هتروزیس بر

درصررد( و  10/81‘ )سرربز  سوسررکی × 1آران’هررای  دورگ

 ۀدامنرردرصررد( مشرراهده شررد.   65/75‘ )خرراتونی × 1آران’

 ترا  10/81اسا  والرد برترر در برازه     تغییرات هتروزیس بر

در پژوهشری روی  (. 5 )جردول داشت  قرار درصد -65/20

اسرا  میرانگیو والردیو     برر  ایرو مقردار  های ایرران   خربزه

اسا  والد  هتروزیس متوسط بر درصد گزارش شد اما 15/3

رسرد   (. به نظرر مری  3دیده شد ) تنها در شرایط هر  برتر

ها در پژوهش حاضر،  افزایش تعداد میوه در بوته در دورگ

به افزایش عملکرد در بوته منجر شده باشد که مربرود بره   

 های مختلف ارزیابی شده است. ژنوتی 

 

 گيری نتيجه

و  یعمروم  یریپرذ  پرژوهش حاضرر وراثرت    یجنتا براسا 

ضرخامت   وه،یر وزن م یرانگیو صردات م  یباال برا یخصوص

 ۀدهند نشان یدندر بوته و تعداد روز تا رس یوهتعداد م یوه،م

 یشری اثررات افزا  یشترصدات و نقش ب یوبر ا یطاثر کم مح

 ‘یرپنجری م’ ۀشرده ترود   یبررسر  یهرا  تروده  یران است. در م

صردات   یرا بررا  یعمروم  پرذیری  ترکیرب  یتقابل یشتریوب

ت، داش یوهو ضخامت گوشت م یوهوزن م یانگیوعملکرد، م

برا هردف عملکررد     ینژاد به یها در برنامه توان یم یوبنابرا

 یهرا  دورگ یران در م  بهره گرفت. ‘یرپنجیم’ ۀاز تود یشترب

ی سوسرک ’و  ‘یگران گلپا ×ی خراتون ’پژوهش حاضر دورگ 

 ینسربت خروب   بره  یدیرت عملکرد براال و ک  ‘یگانگلپا ×سبز  

برزرگ   هرای  یروه بره م  یابینژادگر دسرت  داشتند. اگر هدف به



 و همکاران محمود رقامی
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 ینشگرز  شود، یم یشتریامر توجه ب یونباشد که امروزه به ا

 یشدر بوتره منجرر بره افرزا     یشرتر ب ۀبرای صدت تعداد میو

پرذیری براال    عملکرد خواهد شد. باتوجه به مقردار وراثرت  

برای  ینشبر آن، گز حیطکم م یرثمو ت یوهصدت وزن م یبرا

آمیز باشد.  تواند موفقیت های نخست می صدت در نسل یوا

 یادز ییکارا یزمبستگی باال و مثبت ایو صدت با عملکرد نه

برای ایو صردت بررای افرزایش عملکررد را نشران       ینشگز

  .دهد یم

دهنردۀ وجرود مرواد     نشران  یرران ا یها ملون یباال تنوع

اسرت،   ینرژاد  اهرداف مختلرف بره    یبررا  یمطلروب  یکیژنت

جرامع ضرمو    های یابیکمک ارز به شود یم یشنهادپ یوبنابرا

برا   یهرا  تروده  یو معرف یبوم یها توده یابیو ارز یورگردآ

هرا در   باال و عملکرد مناسرب بره کشراورزان، از آن    یدیتک

باتوجره بره    یواسرتداده شرود و همینر    ژادینر  به یها برنامه

هرا   از آن تروان  یها م توده یبرخ یباال پذیری یبترک یتقابل

در  یسرتی با یو،برتر بهره گرفت. بنرابرا  یها رقم یدتول یبرا

بررآورد   یبررا  هرایی  یشآزمرا  ی،نرژاد  بره  یهرا  آغاز برنامره 

کره صردت    یباارزش خربزه و طالب یها توده پذیری یبترک

 یشرنهاد . پیررد ، صرورت گ دارنرد  ینرژاد  بره  یمورد نظر برا

  یخربرزه و طرالب   ینرژاد  مدت به اهداف کوتاه یبرا شود یم

همرراه برا    یروه م ییووزن متوسط و پرا  یانگیوم یران،ا یبوم

همراه  یوهقند خوب م یزاندر هر بوته و م یشترب یوۀتعداد م

 یو بررا  یرنرد قررار گ  یرت در اولو هرا  یماریبا مقاومت به ب

 هرای  یروه م ی،زودرسر  ی،مدت تحمل بره شرور   دراز فاهدا

و  مرردت یطرروالن ینقررل و نگهرردار و حمررل یمناسررب برررا

بره   یاختصاص یها کردن ژن و وارد ای گونه یوب یریگ دورگ

 یبرا ینژاد به ۀبرنام یک یوها در نظر باشد. تدو نژنوم ملو

روز و  یراز برترر برا توجره بره ن     هرای  یوها و ال توده یمعرف

نسرل نخسرت بره برازار بره بهبرود         دورگ یعرضه برذرها 
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