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  چکیده

ي تنوع ژنتیکـی   به منظور مطالعه .باشدیم زین ییمصارف دارو يدارا ،ییکه عالوه بر مصارف غذا رود یبه شمار م جاتیسبز نیتر جمله مهمفلفل از 
تکـرار در ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي      3توده فلفل در قالـب طـرح التـیس مسـتطیل در      42از نظر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک،  شیرین فلفل

 pHها براي کل صفات به جزء صفات میزان اسـپد، میـزان فتوسـنتز و     نتایج نشان داد بین توده. مورد ارزیابی قرار گرفت 1392ساعتلوي ارومیه در سال 
بین صفات وزن خشـک  ) 994/0(و بیشترین همبستگی ژنتیکی مثبت ) 958/0(بیشترین همبستگی فنوتیپی مثبت . داري وجود دارد اختالف آماري معنی

بر اساس جـدول مقایسـه میـانگین    . گیاه و عرض میوه مشاهده شد پیکانوبین صفات ) 587/0(میوه و وزن تر میوه و بیشترین همبستگی ژنتیکی منفی 
براساس نتایج به دست آمده صفات طول میوه، عرض . ها بودندهاي ارومیه، لردگان و اورفاي ترکیه داراي عملکرد بیشتري نسبت به سایر ژنوتیپ ژنوتیپ

ي  با استفاده از تجزیـه . اي توارث پذیري باالي در بین صفات مورد بررسی بودندمیوه، ضخامت دیواره میوه، عملکرد، وزن تر میوه و وزن خشک میوه دار
گروه متفاوت قرار گرفتند و بـر ایـن اسـاس بیشـترین      6هاي مورد بررسی بر اساس صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در  اي به روش وارد، توده خوشه

  . ي چهارم و پنجم مشاهده شد فاصله بین دو خوشه
  

  وراثت پذیري عمومی، همبستگی ژنتیکی فلفل، صفات مورفولوژیک،: کلیدي ايه واژه
  

   3 2 1 مقدمه

از خانواده سوالناسـه و   )Capsicum annuum L(. شیرین فلفل 
، C. annum ي اهلـی  باشد، که داراي پنج گونـه  جنس کاپسیکوم می

C. baccatum ،C. chinense ،C. frutescens  وC. pubescens 
اهلی، نیمـه اهلـی و   (گونه  33جنس کاپسیکوم در حدود ). 4( باشد می

 x2  =n2= 24که تمامی ارقام دیپلوئیـد و داراي  ) 17(داشته ) وحشی
گیاهی علفـی و حسـاس بـه سـرما      شیرین فلفل. باشند کروموزوم می

باشد که در نواحی معتدلـه بـه صـورت یکسـاله بـوده و در نـواحی        می
). 1(چند سال تـداوم داشـته باشـد     گرمسیري ممکن است، رشد آن تا

هاي فلفل کشت شـده در نـواحی معتدلـه و گرمسـیري بـه       اکثر گونه
شــود از مکزیــک و  تعلــق دارد کـه تصــور مــی  C. annumي  گونـه 

  ).1(آمریکاي مرکزي منشأ گرفته باشد 
                                                              

 گیـاهی،  تولیـدات  گـروه  گیـاهی،  تولیـدات  ارشـد  کارشناسـی  اندانشجوی - 4و  1
  لرستان دانشگاه کشاورزي، دانشکده

  )Email: ghahraman.bagheri@yahoo.com          :نویسنده مسئول -(*
  لرستان دانشگاه کشاورزي، دانشکده گیاهی، تولیدات گروه استادیار، - 2
  ارومیه دانشگاه کشاورزي، دانشکده گیاهی، بیوتکنولوژي و اصالح گروه استاد، - 3

 2012در سـال  ) 27( یبر اساس آمار سـازمان خـوار و بـار جهـان    
ـ کشت فلفـل ادو  ریسطح ز ـ تـازه در جهـان بـه ترت   و  اي هی حـدود   بی

و  يهند، انـدونز  يکشورها. هکتار بوده است 1800000و  1670000
ـ اول تا سوم را از نظر سـطح ز  گاهیجا تنامیو کشـت فلفـل سـبز در     ری

 انیرا در م 35هکتار رتبه  4000 تکش ریبا سطح ز رانیا. جهان دارند
مهـم   يهـا  اسـتان ). 25(فلفل سـبز دارا اسـت    دکنندهیکشور تول 110

هرمزگـان، فـارس، سیسـتان و    : انـد از  عبارت شیرین فلفل دکنندهیتول
 اي و در کشـت گلخانـه   باشـد  یبلوچستان، سمنان و خراسان رضوي م

اصفهان، جنوب اسـتان کرمـان،    بیترتبه  دکنندهیمهم تول يها استان
است  یاهیگ شیرین فلفل). 2( باشد یهرمزگان، قم و همدان م ن،یقزو

 یـزان آو یا افقی صورت به ها در اکثر ارقام گل و) 16(فشان ا خود گرده
. )5( سطح کالله بچسبد يبر رو تواند میگرده  ینبنابرا گیرند، یقرار م

 یـده مختلـف د  هاي سته است و به رنگ شناسی یاهفلفل از نظر گ یوهم
ارزیابی تنوع ژنتیکی در  ).22(بذر است  یاديتعداد ز يکه دارا شود یم

هـاي اصـالحی و حفاظـت از ذخـایر ژنتیکـی از      ي برنامـه گیاهان برا
از آنجا که بـراي هرکـار تحقیقـاتی     ).6(اهمیت زیادي برخوردار است 

ابتدا باید تنوع را مشـخص کـرد لـذا بررسـی ارقـام موجـود و تعیـین        
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هاي مربوط به هاي اساسی براي بررسیها از اولین قدمهاي آنویژگی
زمه یک کار اصالحی وجود ژرپالسـم  ال مسلماً ).29(اصالح آن است 

درون  یکـ یاسـتفاده از تنـوع ژنت   ).3(غنی و وجود تنوع ژنتیکی اسـت  
مقابلـه بـا    يمناسـب بـرا   يبـه عنـوان راهکـار    تواند یم تیجمع کی

ـ حفظ و  ن،یبنابرا. رود کاربه  اهانیدر گ یکیژنت يریپذ بیآس  جـاد یا ای
). 9(اسـت   يرورانسـان ضـ   ي نـده یرفـاه حـال و آ   يبرا یکیتنوع ژنت

 ي توسـعه . کند یم رییدر زمان و مکان تغ اهانیگ یکیمعموالً تنوع ژنت
گونـه،   یاصالح ستمیبه تکامل و س یاهیگ يها در گونه یکیتنوع ژنت

 یانســان ياز فاکتورهــا یو برخــ ییایــجغراف ،یکیولــوژاک يفاکتورهـا 
هـاي ژنتیکـی معمـوال بـا      در جـنس فلفـل، ارزیـابی   . )8(دارد  یبستگ

تفاده از ارزیابی صفات مرفولوژیکی در مراحل مختلف رشدي انجام اس
گل و تعداد و مورفولوژي گل شامل رنگ گل، فشردگی کاسه گردد می

ي گـل در فلفـل   بنـد  ردهگل در هر محور گل، اغلـب بـراي توصـیف    
   ).20 و17، 12(شود  استفاده می

ــوژیکی    ــک و فیزیول ــناخت مورفولوژی ــق ش ــن تحقی ــدف از ای ه
هـا   هاي ژنتیکـی موجـود در آن   اي فلفل براي شناسائی پتانسیله توده

گـران در دسـتیابی بـه ارقـام داراي      بندي و استفاده اصالح جهت گروه
  .باشد خصوصیات ویژه می

 
  ها مواد و روش

با استفاده از  شیرین هاي فلفل به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی توده
بانک ژن گیـاهی کـرج   توده از  16صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک 

توده فلفل توسط محقـق جمـع آوري    26و ) 3جدول  16تا  1شماره (
تکرار در قالـب   3در  6×7و در قالب طرح التیس مستطیل ) 3جدول (
ــال   2 ــاه س ــت م ــایش در اردیبهش ــات  1392آزم در ایســتگاه تحقیق

کیلـومتري شهرسـتان نوشـین     3کشاورزي ساعتلوي ارومیه واقـع در  
 44ʹ 18ʺبایجان غربی با موقعیت جغرافیـایی، عـرض   شهر استان آذر

متــراز ســطح دریــا، مــورد  1338و ارتفــاع  45˚ 10ʹ 35ʺ، طــول 37˚
باغچه  -ارومیه(ها  مطالعه قرار گرفتند که در طی آزمایش یکی از توده

تـوده صـورت    41بر اثر بیماري از بین رفتـه و آنـالیز بـر روي    ) جیگ
گیجلـر بـا توجـه بـه     -ن و ارومیـه کشـتیبا  -هاي ارومیـه  ه تود. گرفت

هاي شاهد انتخاب  بیشترین میزان کشت در شهر ارومیه به عنوان توده
متـر و بـه فاصـله     2ها در یک ردیف به طـول   هر کدام از توده. شدند

هـاي زراعـی در طـول     تمامی مراقبت. متر از هم کشت شدند 1ردیف 
هـاي   تی علفدوره رشد گیاهان از قبیل سله شکنی، آبیاري، وجین دس

هرز و کود دهی انجام شد تا گیاهان براي بررسی صفات مورفولوژیک 
صـفات  . و فیزیولوژیک از رشـد یکسـان و مطلـوبی برخـوردار باشـند     

ــر اســاس توصــیف  ــوژیکی و فیزیولوژیــک ب ) 10(نامــه فلفــل  مورفول
ی و کیمورفولوژهاي مورد نظر از لحاظ صفات  ژنوتیپ. گیري شد اندازه

میزان فتوسنتز در واحـد سـطح   تخمین میزان کلروفیل، ( یکیولوژیزیف

  . مورد بررسی قرار گرفتند) pH، میزان ویتامین ث و TSSبرگ، 
مدل  یجیتالد توسط دستگاه رفراکتومتر )TSS(درصد مواد جامد 

PAL ALFA ،pH   توسط دسـتگاهpH    متـر مـدلpH211   سـاخت
  .شرکت ایتالیا اندازه گیري شد

ژنوتیپ در هر تکرار بر اسـاس مجمـوع وزن    عملکرد هر: عملکرد
هاي برداشت شـده در هـر واحـد آزمایشـی در مراحـل مختلـف       میوه

 .برداشت و میانگین آن براي هر بوته محاسبه شد
در بافـت  ) N(روش کلروفیل سنجی براي تخمـین محتـواي ازت   

در بافت گیاهی از روش کلروفیل ) N(براي تخمین محتواي ازت : گیاه
 SPAD –502 اسـتفاده از دسـتگاه کلروفیـل سـنج مـدل     سنجی بـا  

  .شد استفاده
، )2جـدول  (بـراي تشـخیص نحـوه رشـد گیـاه      : عادت رشد گیاه

درصـد   50زمـانی کـه   ) 1جـدول  ( شیرین فلفلنامه  توصیفبراساس 
  .هاي گیاه رسیده باشد مورد بررسی قرار گرفت میوه

مـورد   هـاي  جهت بررسی تراکم برگ توده): 2جدول (تراکم برگ 
 50گیاه سالم کـه   10، به طور متوسط از نامه توصیفبررسی بر اساس 

ها شروع به رسیدن کرده است مورد ارزیـابی قـرار    هاي آن درصد میوه
  .گرفت

در مرحله شـکوفایی صـفت مـورد نظـر بـر اسـاس       : موقعیت گل
  ).2جدول (فلفل مورد ارزیابی قرار گرفت  نامه توصیف

از هـر تـوده   ): متر سانتی(و ارتفاع گیاه  پهناي چتر گیاه، قطر ساقه
گیاه انتخاب و پهنـاي چتـر    10به طور میانگین بعد از اولین برداشت، 

اي و قطـر سـاقه گیـاه توسـط کـولیس       گیاه و ارتفاع توسط متر پارچه
  .گیري شد اندازه

میوه انتخاب و از 10به طور میانگین از هر توده : سطح مقطع میوه
میوه برش داده شده و صفت مورد نظر مـورد   یک سوم انتهاي دمگل،

  ).2جدول (بررسی قرار گرفت 
و ضـخامت دیـواره میـوه    ) متـر  سـانتی (عـرض میـوه    طول میوه،

میـوه انتخـاب و    10از هر توده فلفل بعد از برداشـت دوم،  ): متر میلی(
  .صفات مورد نظر توسط کولیس اندازه گیري شدند

میـوه توسـط    10وزن تـر  میـانگین  ): گرم(وزن میوه تر و خشک 
ترازوي دیجیتال اندازه گیري و سپس جهت اندازه گیري وزن خشک، 

  .ساعت در آون قرار داده شد 72درجه به مدت  60در دماي 
گیـري میـزان فتوسـنتز در واحـد      به منظور اندازه: میزان فتوسنتز

 PROTALE دسـتگاه  اي ازدرون روزنـه  2Co سطح بـرگ، غلظـت  
PHOTOSYTHENSIS SYSTEM HCM 1000  1050مدلH 

ـــوري  .اســتفاده شــد کشــور آلمــانســاخت  آن در  (PAR)واحـــد ن
ورودي بـه غلظـت    2S-m mol μ 1000 ،CO2-1حــــــــــدود  

 min/ml 800 لیتر در لیتر و شـدت ورودي هــوا حــدود میلی 450
هاي جـوان   بــراي تعیــین فتوسنتز خالص از برگ. تنظــیم گردیــد

 .بـرداري بـه عمل آمدـهبـالغ نمون
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  توصیف نامه فلفل - 1جدول 

Table 1- Descriptors for pepper  
  صفت

Traits  
  مشخصه کد

Property code  
  شماره کد

Code 
Number  

  صفت
Traits  

  مشخصه کد
Property code  

  شماره کد
Code 

Number  

  موقعیت جام گل
Flower position  

  

  آویزان
Pendant  3  

  قههاي سا رنگ گره
Nodal anthocyanin  

  سبز
Green  1  
  سبز تیره

dark green  3  
  حدواسط

Intermediate  5 ارغوانی  
Purple  5  

  افراشته
Erect  7  ارغوانی تیره  

Dark purple  7  

  رنگ میوه در مرحله متوسط
Fruit colour at 

intermediate stage  

  زرد
Yellow  1  

  رنگ میوه در مرحله بلوغ
Fruit colour at mature 

stage  

  نارنجی
Orange  1  

  سبز
Green  2  قرمز روشن  

light red  2  
  نارنجی

Orange  3  قرمز  
red  3  

  ارغوانی
Purple  4  قرمز تیره  

red Dark  4  
  ارغوانی تیره

Dark purple  5  ارغوانی  
Purple  5  

  شکل برگ
Leaf shape  

  سه گوش
Deltoid  1  

  عادت رشد گیاه
Plant growth habit  

  خوابیده
Prostrate  3  

  تخم مرغی
Ovate  2  حدواسط  

Intermediate  5 

  نیزه اي
Lanceolate  3  افراشته  

Erect  7  

  تراکم برگ
Leaf density  

  کم پشت
Sparse  1  

  عادت شاخه دهی
Branching habit  

  پراکنده
Sparse  3  

  متوسط
Intermediate  2  حدواسط  

Intermediate  5  
  متراکم
Dense  3  تراکمم  

Dense  7  

  رنگ ساقه
Stem colour  

  سبز
Green  1  

  سطح مقطع میوه
Fruit cross-sectional 

corrugation  

  کمی چین دار
Slightly 

corrugated  
3  

  سبز با نواحیارغوانی
Green with purple 

stripes  
  متوسط  2

ntermediate  5  

  ارغوانی
Purple  3  چین دار  

Corrugated  7  
  

گیري میزان ویتامین ث در فلفل از روش  جهت اندازه: ویتامین ث
بافت میوه خرد شده را  گرم 10یدید پتاسیم استفاده شد که، به میزان 

لیتـر اسـید    میلـی  10لیتر آب مقطر مخلوط کرده، سـپس   میلی 100با 
بـه   درصـد  1لیتر محلـول نشاسـته    و یک میلی درصد 20سولفوریک 

یک ي محلول یدید پتاسیم  وسیله محلول اضافه نموده و در نهایت به
سپس با استفاده از فرمول زیر میـزان ویتـامین ث   . شود تیتر می صدم

   ):21(محاسبه شد 
100 ( )V F mgC

P g
 

  
V =حجم یدید پتاسیم مصرف شده در تیتراسیون  
F = گرم ویتامین ث میلی 8806/0(ضریب تصحیح(  
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  شیرین ه فلفلتود 41 یفیصفات ک يها یژگیو - 2جدول 

Table 2- Qualitative characteristics of 41 pepper accessions  
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  توده هاي فلفل
 Pepper cultivars  

3 1 2  2  7 5 3 2 3 5 
Urmia 1  

  1ارومیه
3  1 2 1 7 5 3  2 3  3 

mahallat 
 محالت

5 1 2 1 5 7 3 2 3 7 
Borujerd 

 بروجرد

3 3 2 1 5 3 3  2 3  5 
Khorasan  

  خراسان
3  1 3  1 5 3 5 2 3 3 

Boyer Ahmad 
 راحمدیبو

3 1 3 1 5 5 5 2 4 7 
Sabzevar 

 سبزوار

3  1 3  1 5 5 5 2 3 5 
Bushehr1  

 1بوشهر

3 3 3 1 1 5 5 2 3  5 
Shiraz 
 شیراز

3  3 3  2  3  5 5 2 3 7 
Minab 
 میناب

5  1 2 1 5 7 5 2 3  7 
Zanjan 
 زنجان

3 1 1  2  3  5 5 2 3 5 
Bushehr- Deyr 

 دیر -بوشهر

3  1 2 2  5 5 5 2 3 5 
Tabriz 

 تبریز

3 1 2 1 5 5 5 2 3  5 
Markazi-Tafresh 

 تفرش -مرکزي

3  1 2 1 3  5 3 2 3 5 
Chaharmahal Bakhtiari1 

 1بختیاري  چهارمحال

3 1 2 1 5 5  3 2 3  7 
Lordegan 

 لردگان

3  1 2 1 5 3 5 2 3 5 
Chaharmahal Bakhtiari2 

 2بختیاري چهارمحال

3 1 2 1 5 3 5 2 3 5 
Shabestar 

 شبستر

3  1 2 1 5 5  3 2 3  5 
Urfa 
 عورفا

3 1 2 2  5 3 3 2 3 7 
Urmia-Gjlr 

 گیجلر-ارومیه

3  1 2 1 5 5  5  4 3  7 
Kashtiban 

 کشتیبان

3 1 2 1 3  7 3 2 3 7 
Mashhad- Jghh Tha 

 يجغه نا-مشهد
3  3 2 1 3  5  5 2 3 7 Baneh 
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 بانه

3 1 2 1 5 3 5 4 3  7 
Qramlk 
 قراملک

3  2 2 1 5 7 3 2 3 5 
Bonab 1 

 1بناب

7 1 3  1 5 5 3  2 3  7 
Varamin 

 ورامین

3 3 2 1 5 5 3 2 3 5 
Bushehr 2 

 2بوشهر

3  2 3  1 1  7 3  2 3 3 
Tuyserkan 

 تویسرکان

3 1 2 1 5 5 5 2 3  5 
Maragheh 

 مراغه

3  3 2 1 5 5 5 2  3 7 
Urmia 2 

 2ارومیه

3 1 2 2  5 5 3 2  3  7 
Nakhchivan 

 نخجوان

3  1 1  1 1 5 3 4 3 7 
Bāsh Qaleh 

 قلعه باش

3 1 2 1 3  5 5 2 3 5 
Bonab 2 

 2بناب

3  1 2 1 5 5 5 2 3  5 
Bojnoord 1 

 1بجنورد

3 1 3  1 5 5 5 2 3 5 
Karabakh 

 باغ رهق

3  1 2 1 5 3 5 2 3  5 
Urmia 3 

 3ارومیه

3 1 2 1 3  5 5 2 3 7 
Bojnoord 2 

 2بجنورد

3  1 2 1 1  5 3 2 3 5 
Bojnoord 3  

 3بجنورد

3 1 2 1 7 7 5 2 3  5 
Gachsaran 

 گچساران

3  1 2 1 7 5 3 2 3 7 
Kurdistan 1 

 1کردستان

3 2 2 1 5 5 3 2 3  7 
Kurdistan 2 

 2کردستان

3  2 2 1 3  7 3 2 3 5 
Kurdistan 3 

 3کردستان
  
P = گرم(وزن نمونه(  

و  ضـرایب تنـوع فنـوتیپی   ، پذیري عمومیوراثت ،اجزاي واریانس
  ).7( :شوندهاي زیر محاسبه میژنوتیپی با استفاده از فرمول

Msg MseVg
r


  واریانس ژنوتیپی  

Ve Mse  واریانس محیطی  
Vp Vg Ve   واریانس فنوتیپی  

VgHb
Vp

   پذبري عمومی وراثت  

100
Vp

CVp
x

   ضریب تغییرات فنوتیپی  

100
Vg

CVg
x

   ضریب تغییرات ژنتیکی  

100VeCVe
x

   ضریب تغییرات محیطی  

GA K Hb Vp    سود ژنتیکی  
 MSeتیمـار،  یـا میـانگین مربعـات    واریانس  MSgدر روابط باال، 
ترتیــب اجــزاي بــه VEو  VP ،VG، تعــداد تکــرار rواریــانس اشــتباه، 
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 صفتمیانگین کل براي هر  واریانس فنوتیپی، ژنوتیپی و محیطی و
موجـود در  مقدار نسـبی ایـن ضـرایب نشـانگر مقـدار تنـوع        .باشدمی

   ).7(باشد می مورد بررسیجمعیت 
  : هاي ژنتیکی از طریق فرمول زیر محاسبه شدند  همبستگی

ygxg

xyg
g

Cov
r

22 
  

در این فرمـول  
xygCov    صـفت   2کواریـانس ژنتیکـیx  وy  و

xg
2  واریانس ژنتیکی صفتx  و

yg
2    واریانس ژنتیکـی صـفتy 

ید ریاضی میانگین صفت با استفاده از ام 2کواریانس ژنتیکی . باشد می
صفت با استفاده از رابطه  2ها در جدول تجزیه کواریانس  ضرب حاصل

  . زیر محاسبه شد

r
MPMP

Cov eg
xyg


  

میانگین  eMPتیمار، میانگین حاصلضرب  gMPدر روابط باال، 
   .باشدتعداد تکرار می rاشتباه،  حاصلضرب

  
  ینشیر هاي فلفل مورد مطالعه نام و کد توده - 3جدول 

Table 3- The name and code of the studied pepper accessions   
  محل جمع آوري

Collected from  
  کد توده

Code Mass  
  محل جمع آوري

Collected from  
  کد توده

Code Mass  
  محل جمع آوري

Collected from  
  کد توده

Code Mass  
  زنجان

Zanjan 
  بوشهر 1

Bushehr 
  مراغه -تبریز 15

Tabriz-Maragheh 
29 

  سبزوار – خراسان
Khorasan - Sabzevar 

  میناب –هرمزگان  2
Hormozgan-Minab 

  2بناب -تبریز 16
Tabriz-Bonab 2 

30 

  خراسان
Khorasan 

  شبستر -تبریز 3
Tabriz-Shabestar  17 1بجنورد -خراسان شمالی  

North Khorasan-Bojnoord 1 
31 

  1 ارومیه
Urmia 1 

  عورفا-ترکیه 4
Turkey-Urfa  18 باغ قره  

Karabakh 
32 

  تبریز
Tabriz  5 گیجلر-ارومیه  

Urmia-Gjlr 
  3ارومیه  19

Urmia 3  33 

  تفرش -مرکزي
Markazi-Tafresh 

  باغچه جیگ -ارومیه 6
Urmia Bāghcheh_Jīk  20  2بجنورد -خراسان شمالی  

North Khorasan-Bojnoord 2 
34 

  محالت -مرکزي
Markazi- mahallat 

  کشتیبان-ارومیه 7
Urmia-Kashtiban 

  3بجنورد -خراسان شمالی 21
North Khorasan-Bojnoord 3 

35 

  بروجرد –لرستان 
Lorestan-Borujerd 

  جغه تاي -مشهد 8
Mashhad- Jghh Thai 

  گچساران 22
Gachsaran 

36 

  دیر -بوشهر
Bushehr-Bandar Deyr 

  بانه -کردستان 9
Kurdistan-Baneh 

  1کردستان 23
Kurdistan 1 

37 

  شیراز - فارس
Fars-Shiraz 

  قراملک -تبریز  10
Tabriz-Qramlk 

  2کردستان 24
Kurdistan 2 

38 

  لردگان - چهارمحال
Chaharmahal-Lordegan 

11 
  1بناب  -تبریز
Tabriz- Bonab 1 25 3کردستان  

Kurdistan 3 
39 

  بویر احمد
Boyer Ahmad 

  ورامین -تهران 12
Tehran-Varamin 

  2ارومیه 26
Urmia 2 

40 

  1بختیاري  چهار محال
Chaharmahal Bakhtiari1 

  2بوشهر 13
Bushehr 2 

  نخجوان 27
Nakhchivan 

41 

  2بختیاري چهارمحال
Chaharmahal Bakhtiari2 

  تویسرکان - همدان 14
Hamedan-Tuyserkan 

  باش قلعه -ارومیه 28
Urmia- Bāsh Qaleh  42 

  
  ها تجزیه داده

و آزمون نرمال  Minitab 17افزار   در نرم هاي پرتشناسائی داده
. انجـام گرفـت   SAS 9.2بودن توزیع اشتباهات آزمایشی در نرم افزار 

تجزیه واریانس براي تمام صفات با توجه به نتـایج آزمـون نرمـال بـا     

 SASدر نـرم افـزار    (GLM)استفاده از روش مـدل خطـی عمـومی    
 SPSSنـرم افـزار   همبستگی فنوتیپی توسط . انجام گرفت 9,2نسخه 
نسـخه   Minitabاي توسـط نـرم افـزار     تجزیه خوشـه  و 22ي  نسخه

   .صورت گرفت17
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  نتایج و بحث
دهـد کـه اثـر     نشان می) 4جدول (نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

رقم در مورد صفات طول میوه، عرض میـوه، ضـخامت دیـواره میـوه،     
و میـزان   TSSعملکرد، ارتفاع گیاه، قطـر سـاقه، وزن خشـک میـوه،     

درصـد و صـفات پهنـاي چتـر گیـاه       1ویتامین ث در سـطح احتمـال   
دار بـوده در   درصـد معنـی   5و وزن تر میوه در سطح احتمال ) کانوپی(

فاقـد اخـتالف    pHحالی که صفات شاخص اسپد، فتوسنتز خـالص و  
بـه  ) 19(بیـرا و همکـاران    در پژوهشی که توسط انسـی . دار بوند معنی

ي اوگاندا صورت گرفـت، صـفات طـول میـوه،     ها منظور بررسی فلفل
داري بودند  عرض میوه، ارتفاع گیاه و وزن تر میوه داراي اختالف معنی

  .خوانی دارد که با نتایج به دست آمده هم

  
 شیرین فلفل هاي توده در بررسی مورد صفات واریانس تجزیه - 4 جدول

Table 4- ANOVA of pepper accession charecteristics  
  ول میوهط

Fruit 
Length  

عرض 
  میوه

Fruit 
Width  

ضخامت 
  دیواره میوه
Fruit wall 
thickness  

  عملکرد
Yield  

  اسپد
Spad  

ارتفاع 
  گیاه

Plant 
Height  

ویتامین 
  ث

Vitamin 
C 

درجه 
  آزادي

df 

  منابع تغییرات
Source of variation 

2.32ns 3.32** 0.0009ns 0.11** 2.5ns 16.83* 187.92ns 1  یشآزما  
Experiment  

12.81** 2.2** 0.51** 2.09** 76.24ns 67.75** 1646** 36 
  بلوك )تکرار× آزمایش (

Block (Replication × 
Experiment)  

0.928* 0.69** 0.15ns 0.08** 248.19* 109.92* 2119ns 4  تکرار) آزمایش ) 
Replication(Experiment) 

29.7** 10.73** 2.73** 0.08** 74.4ns 204.28** 4104** 40  ژنوتیپ  
Genotype  

1.91** 0.19** 0.128ns 0.00009ns 78.83ns 39.21ns 980ns 40 ژنوتیپ×  آزمایش  
Experiment× Genotype  

  خطا  124 898 33.73 78.11 0.0002 0.21 0.1 0.6
Error  

  ضریب تغییرات   27.81 11.74 15.9 2.29 21.75 11.24 8.29
C V 

پهناي چتر 
  گیاه

Wide 
umbrella 

plant 

  قطر ساقه
Shoot 

diameter 

  وزن تر میوه
Fresh fruit 

  وزن خشک میوه
Dry fruit 

  فتوسنتز
Photosynthesis 

pH  TSS 
 

درجه 
  آزادي
d.f 

  منابع تغییرات

0.003* 0.019ns 0.005ns 0.01** 0.018ns 0.181ns 34.18* 1  آزمایش  
Experiment  

0.02** 0.044* 0.37* 0.0000002** 9.12**  0.173ns 5.97ns 36 
  بلوك)تکرار× آزمایش (

Blok (Repeat× 
Experiment)  

0.02* 0.072* 0.3ns 0.0001ns 23.20** 0.208ns 51.41** 4   آزمایش(تکرار(  
Rep (experiment)t  

0.005* 0.072** 154.77* 0.34** 3.71ns 0.219ns 13.53** 40  ژنوتیپ  
Genotype  

0.0 0.041ns 0.006ns 0.000002* 4.71* 0.171ns 2.29ns 40 ژنوتیپ×  آزمایش  
Experiment× Genotype  

  خطا  124 7.08 0.183 2.91 0.0004 0.28 0.028  0.003
Error  

  ضریب تغییرات   31.7 8.12 20.99 1.42 3.45 14.65 3.59
C.V  

  ددار یمعنریغ ns %.1و% 5در سطح احتمال  دار یمعن بیبه ترت**: و * 
*and **: Significan t at the 5% and 1% levels of probability, respectively. ns: Non- Significant 
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نشـان داد،  ) 5جـدول  (نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی 

متـر متفـاوت بـود بـه      سـانتی  64متر تـا   سانتی 35که ارتفاع گیاه بین 
ارتفاع گیاه و داراي کمترین  3اي بجنورد  ي فلفل دلمه طوري که توده

. ي فلفل کشتیبان آذربایجان غربی داراي بیشترین ارتفاع گیاه بود توده
در پژوهشـی ارتفـاع گیـاه را معیـار مناسـبی      ) 15(الهیب و همکاران 

ابراهیمـی و همکـاران   . هاي فلفل معرفی کردند  جهت گزینش ژنوتیپ
 جهـت وجـود تنـوع ژنتیکـی بیـان      ارتفاع گیاه را معیار مناسـبی ) 11(

، بیشترین میـزان  )5جدول (بر اساس جدول مقایسه میانگین . اند نموده
و ) متـر  سـانتی  10/14(ي بانـه کردسـتان    طول میوه مربوط بـه تـوده  

. بـود ) متـر  سـانتی  72/2( 3ترین طول میوه مربوط به فلفل ارومیه  کم
اي  ي فلفل دلمـه  همچنین بیشترین میزان عرض میوه مربوط به توده

ي  و کمترین عرض میوه مربوط بـه تـوده  ) متر سانتی 19/8( 3بجنورد 
ي یوسف آباد شبستر تبریز  بود همچنین توده) متر سانتی 99/0(زنجان 
ي اورفاي ترکیه به ترتیب کمترین و بیشترین میزان ضـخامت   و توده

بـر اسـاس جـدول مقایسـه     . دیواره میوه را به خـود اختصـاص دادنـد   
جرد و گچساران به ترتیب بیشـترین  هاي برو ، توده)5جدول (میانگین 

 37/8(اردکـان   –ي چهار محـال   میزان اسپد و فتوسنتز خالص و توده
kg/m2 (2ي بجنـورد   بیشترین میزان عملکرد و توده )29/2 kg/m2 (

و ویتامین ث به ترتیب  TSSبیشترین میزان  و کمترین میزان عملکرد
  .قشالق بود – ي بناب قاالجیغ و توده –هاي بناب مربوط به توده

  
  پذیري وراثت

پذیري معیاري است که نوع روش اصالحی و قدرت توارث  وراثت
کننـده سـهم    کند و در واقع بیـان  می هر ویژگی را براي گیاه مشخص

گزینش هـر ویژگـی بـه    . تغییرات ژنتیکی از کل تغییرات موجود است
. ردمیزان تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز آن ویژگی بسـتگی دا 

تر از عوامل محیطی باشـد، نقـش آن    هرگاه سهم عوامل ژنتیکی بیش
تر باشد،  تر است و اگر سهم عوامل محیطی بیش در نمود فنوتیپی بیش

بـر  ). 28(بخش نخواهد بـود    آنگاه گزینش بر اساس آن ویژگی نتیجه
، در صفات طول میـوه،  )6جدول (پذیري  اساس نتایج حاصل از توارث

دم میوه، ضخامت دیـواره میـوه، عملکـرد، وزن تـر      عرض میوه، طول
میوه، وزن خشک میوه، اسپد، فتوسنتز خالص، ارتفاع گیاه، قطر سـاقه،  

ضـریب تنـوع فنـوتیپی از     pHو  TSSپهناي چتر گیاه، ویتـامین ث،  
ي تأثیر عوامل محیطی  ضریب تنوع ژنتیکی بیشتر بود که نشان دهنده

این ضرائب تأثیر عوامل محیطی را مقایسه . بر صفات مورد بررسی بود
هر چقدر اختالف مقـدار  ). 13(بر روي صفت مورد نظر نشان می دهد 

ضریب تغییرات ژنوتیپی از ضریب تغییرات فنوتیپی کمتر باشد، نشـان  
می دهد که اثر محیط بر روي ویژگی کم اسـت و لـذا انتخـاب بـراي     

ت فنوتیپی اصالح چنین ویژگی مناسب است و هر چقدر ضریب تغییرا

بزرگتر از ضریب تغییرات ژنوتیپی باشد، نشان دهنده تأثیر کم ژنوتیپ 
هر چه نسبت تنوع . نسبت به اثرات محیط در تنوع مشاهده شده است

ژنوتیپی به محیطی زیاد باشد، بازده انتخاب بیشـتر بـوده و بهتـر مـی     
مطابق بـا  ). 21(توان ژنوتیپ هاي مطلوب را از نامطلوب انتخاب کرد 

 5/0چنانچه تـوارث پـذیري صـفتی بیشـتر از     ) 24(نظریه استنسفیلد 
باشد، صفت داراي توارث پذیري باال، چنانچه توارث پـذیري عمـومی   

باشد، صـفت داراي تـوارث پـذیري متوسـط و      5/0تا  2/0صفتی بین 
باشد، صفت داراي  2/0چنانچه توارث پذیري صفت مورد نظر کمتر از 

طبق این نظر صفات طـول میـوه،   ). 18(ي پایین می باشد توارث پذیر
عرض میوه، ضخامت دیواره میوه، عملکرد، وزن تر میوه، وزن خشـک  
میوه، ارتفاع گیاه، قطر ساقه، طول سـاقه و ویتـامین ث داراي تـوارث    

ي تأثیر پذیري کمتر ایـن صـفات از    پذیري باال دارند که نشان دهنده
اي چتـر گیـاه داراي تـوارث پـذیري     صفات پهن. عوامل محیطی است

داري وراثـت پـذیري پـایین     pHمتوسط و صـفات شـاخص اسـپد و    
  .باشند می

  
  همبستگی فوتیپی و ژنوتیپی

بر اساس نتـایج  . آورده شده است 7همبستگی فنوتیپی در جدول 
تجزیه همبستگی فنوتیپی بین صفات طول میوه و عملکـرد   حاصل از

، وزن خشـک میـوه و   )431/0(میـوه  ، وزن تر میـوه و طـول   )448/0(
، )744/0(، عرض میـوه و ضـخامت دیـواره میـوه     )471/0(طول میوه 

، )854/0(، عرض میوه و وزن تر میـوه  )514/0(عرض میوه و عملکرد 
، ضخامت دیواره میـوه و وزن  )825/0(عرض میوه و وزن خشک میوه 

، )781/0(، ضخامت دیواره میوه و وزن خشک میـوه  )834/0(تر میوه 
) 647/0(، عملکرد و وزن خشک میوه )628/0(عملکرد و وزن تر میوه 

همبسـتگی مثبـت و   ) 958/0(و وزن تـر میـوه بـا وزن خشـک میـوه      
بر اساس جدول همبستگی فنوتیپی، بیشترین . داري مشاهده شد معنی

تـر میـوه و وزن خشـک     دار بین صـفات وزن  همبستگی مثبت و معنی
  . مشاهده شد) 958/0(میوه 

، ارتفاع گیاه و وزن )7جدول (بر اساس جدول همبستگی فنوتیپی 
) -433/0(و عــرض میــوه و پهنــاي چتــر گیــاه ) -406/0(تــر میــوه 

در پژوهش انجام . دار را دارند بیشترین ضریب همبستگی منفی و معنی
، همبستگی باالي بـین صـفات عـرض    )26(شده توسط وانگ مینگ 

، بـین  )23(رگو و همکـاران  . شد میوه و ضخامت دیواره میوه مشاهده
ــا عملکــرد   ــوه ب ــوه و وزن خشــک می ــوه، وزن می صــفات عــرض می

الهیـب و همکـاران   . داري گـزارش نمودنـد   همبستگی مثبت و معنی
، بیان داشتند که صفات طول میوه، عرض میوه و ضخامت دیواره )15(

داري بر روي افزایش میزان عملکرد بـر روي   میوه رابطه مثبت و معنی
 .لفل داردف
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  شیرین فلفل يها شده در توده يریصفات اندازه گ نیانگیم سهیمقا - 5جدول 

Table 5 - Mean comparison of measured traits in pepper cultivars   

  طول میوه 
Fruit 
lenght 

)cm(  

عرض 
  میوه 
Fruit 
Width  

)cm(  

ضخامت 
  دیواره میوه
Fruit wall 
thickness 

)mm(  

  اسپد
spad  

  فتوسنتز
Photosynthesis 

)µ mol m-2s-1( 

  پهناي چترگیاه 
Wide umbrella 

plant 
)cm(  

  قطر ساقه 
Stem 

diameter 
)cm(  

Cultivar  
 توده

8.72c 2.52ab  1.37ef 56.15a 8.66a 40.3b 1.05bcdef 
Urmia 1  

 1ارومیه

13.82a 2.89ab 2.23bcd 53.64a 7.59a 46.13a 1.24ab 
mahallat 

 محالت

9.80bc 1.23b 1.46ef 61.5 a 7.08a 43.4a 1.20abcd 
Borujerd 

 بروجرد

9.03bc 2.17b 1.92def 53.89 a 8.93a 43.84a 1.21abcd 
Khorasan  

 خراسان

7.76c 2.09b 1.87ef 57.53 a 8.74a 43.15a 1.07abcde 
Boyer Ahmad 

 راحمدیبو

8.30c 2.31b 2.07cd 57.24 a 7.7ba 45.95a 1.22abcd 
Sabzevar 

 سبزوار

10.23b 2.67 ab 2.08bcd 60.75a 8.54a 41.62b 1.22abcd 
Bushehr1  

 بوشهر

9.32bc 1.17b 1.51ef 51.81 a 7.6a 42.52a 1.16abcd 
Shiraz 
 شیراز

12.12ab 2.26b 2.09bcd 48.82 a 8.3a 42.28a 1.12abcde 
Minab 
 میناب

8.32c 1.00b 1.86ef 60.73a 8.09a 44.98a 1.16abcd 
Zanjan 
 زنجان

9.48bc 2.10b 1.33g 57.29 a 7.81a 41.64b 1.22ab 
Bushehr- Deyr 

 دیر -بوشهر

9.00bc 1.74b 1.83fe 53.57 a 8.13a 45.52a 1.12abcde 
Tabriz 

 تبریز

11.33b 1.58b 1.21g 54.05 a 7.03a 48.68a 1.24abc 
Markazi-Tafresh 

 تفرش -مرکزي

9.66bc 2.50 ab 2.17bcd 57.55 a 9.33a 41.87b 1.22ab 
Chaharmahal 

Bakhtiari1 
 چهارمحال

13.72a 5.13 ab 2.7abcd 56.38 a 8.21a 41.87b 1.25abcd 
Lordegan 

 لردگان - چهارمحال

9.61bc 2.47 ab 1.59g 52.51 a 8.82a 40.23b 1.19abcd 
Chaharmahal 

Bakhtiari2 
 یاسوج

14.03a 1.12b 1.08h 52.56 a 8.42a 46.63a 1.28ab 
Shabestar 

 آباد وسفی- شبستر

11.66b 3.86 ab 4.14a 55.43 a 7.53a 46.55a 1.33a 
Urfa 

 عورفا-هیترک

9.25bc 6.37 ab 3.62ab 57.6 a 8.55a 36.82bc 0.9f 
Urmia-Gjlr 

 گیجلر-ارومیه
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8.42c 2.30b 1.93de 54.36 a 6.76a 41.06b 1.3ab 
Kashtiban 

 کشتیبان-ارومیه

9.46bc 1.66b 1.66de  58.79a 8.18a 39.56b 1.19abcd 
Mashhad- Jghh Tha 

 يجغه نا-مشهد

14.11a 3.15 ab 2.41bcd 55.97 a 8.94a 40.06b 1.21abcd 
Baneh 

 بانه-کردستان

12.86ab 2.64 ab  2.34bcd 55.97 a 8.1a 40.18b 1.16abcde 
Qramlk 

 قراملک-تبریز

8.97bc 3.72 ab 1.77ef 55.43 a 5.94a 39.4b 1.25ab 
Bonab 1 

 قشالق- بناب

8.99bc 2.46 ab 2.18bcd 55.42 a 6.95a 39.2b 1.19def 
Varamin 

 ورامین-تهران

3.30e 2.20b 1.9efg 56.05 a 7.14a 41.62b 1.25ab 
Bushehr 2 

 بوشهر

8.70c 2.69 ab 2.22bcd 55.92 a 7.9a 41.60b 1.20abcd 
Tuyserkan 

 تویسرکان- همدان

8.24c 3.92 ab 2.32bcd 60.87 a 8.05a 37.94b 1.21abcd 
Maragheh 

 مراغه

6.02d 2.40 ab  1.94de 50.95a 8.49a 39.03b 0.95cdef 
Urmia 2 

 2ارومیه

10.28b 5.87 ab 3ab 55.35 a 7.03a 34.49b 0.86ef 
Nakhchivan 

 نخجوان

6.57d 2.74 ab 1.28g 56.02 a 8.49a 44.04a 1.11abcde 
Bāsh Qaleh 

 قلعه باش-ارومیه

7.29c 3.15 ab 1.94de 58.53 a 8.37a 42.95a 1.03bcdef 
Bonab 2 

 قاالجیغ- بناب

9.71bc 1.07 b 1.76ef 51.61 a 8.28a 40.35b 1.16abcd 
Bojnoord 1 

 1بجنورد

11.71b 3.42 ab 1.93def 60.8a 9.46a 38.86b 1.27ab 
Karabakh 

 باغ قره

2.72f 3.47 ab 1.96def 58.78 a 7.94a 36.85bc 1.29ab 
Urmia 3 

 3ارومیه

11.84b 3.13 ab 3.68ab 52.77 a 7.84a 35.36bc 1.09bcdef 
Bojnoord 2 

 2بجنورد

10.75b 8.19a 3.8ab 56.08 a 7.21a 39.06b 1.17abcde 
Bojnoord 3  

 3بجنورد

11.71b 3.03 ab 2.1bcd 53.38 a 9.42a 44.47a 1.14abcde 
Gachsaran 

 گچساران

12.78ab 3.17 ab 2.25bcd 53.14 a 9.69a 41.68b  1.09abcde 
Kurdistan 1 

 1کردستان

13.08a 3.32 ab 3.06ab  52.37 a 8.87a 37.87b 1.18abcd 
Kurdistan 2 

 2کردستان

7.47c 1.73b 1.75ef 53.46 a 9.18a 40.69b 1.31ab 
Kurdistan 3 

 3کردستان
 داري ندارند در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی یباشند بر اساس آزمون توک حروف مشترك میهایی، در هر ستون، که داراي  میانگین

Means, in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at the 5% probability level- using Tukey's test 
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Table 5 - Mean comparison of measured traits in pepper cultivars  
  گیاه ارتفاع

Plant height 
)cm(  

  وزن تر میوه
Fresh fruit 

)g(  

  وزن خشک میوه
Dry fruit 

)g(  

  عملکرد 
Yield 

)kg/m2(  

  ویتامین ث
Vitamin C 

)mg/g(  
TSS pH 

Cultivar  
 توده

51c 226bcd 27.69bcd 4.5cd 103bc 8.63b 5.14 
a 

Urmia 1  
 1ارومیه

50d 456abcd 50.55abcd 6.39abc 134b 7.79c 5.13a 
mahallat 

 محالت

51c 119de 18.15de 5.66bc 89.33c 7.36c 5.64a 
Borujerd 

 بروجرد

56b 164 de 24.42d 5.66bc 102bc 5.88de 5.54a 
Khorasan  

 خراسان

50d 218bcd 35.42bcd  5.4bc 114bc 8.26b 5.33a 
Boyer Ahmad 

 راحمدیبو

53bc 184de 35.42 bcd 4.84 cd 93.42c 8.01bc 5.26a 
Sabzevar 

 سبزوار

56b 318bcd 38.93bcd 6.69 abc 96.56c 7.56c 5.55a 
Bushehr1  

 بوشهر

45c 77f 11.2f 3.69cde 104bc 8.17bc 5.09a 
Shiraz 
 شیراز

59b 251bcd 39.5 bcd 3.71cde 87.1c 5.93de 5.43a 
Minab 
 میناب

45c 50h 9.85 h 5.1 bc 89.4c 7.3c 5.08a 
Zanjan 
 زنجان

46c 160 de 28.21de 3.84 cde 109bc 7.99bc 5.55a 
Bushehr- Deyr 

 دیر -بوشهر

47cd 92 e 13.37 e 4.69 cd 100.1c 7.99bc 5.18a 
Tabriz 

 تبریز

55c 79f 12.08 f 4.14 cd 81.7c 7.89bc 5.33a 
Markazi-Tafresh 

 تفرش -مرکزي

48cd 279 bcd 29.72bcd 5.82bc 81.6c 9.44b 5.1a 
Chaharmahal 

Bakhtiari1 
 چهارمحال

47cd 506ab 60.5ab 8.37a 81.15c 9.33b 5.29a 
Lordegan 

 لردگان - چهارمحال

44e 135 de 21.2de 5.14bc 103.2bc 6.07cd 5.15a 
Chaharmahal 

Bakhtiari2 
 یاسوج

47cd 73f 11.72 f 5.55bc 101.3bc 7.42c 5.31a 
Shabestar 

 آباد وسفی- شبستر

50d 545ab 58.04ab 7.44ab 90.3c 8.44bc 5.32a 
Urfa 

 عورفا-هیترک

41ef 65fh 14.16f 7.56ab 135b 10.66b 5.13a 
Urmia-Gjlr 

 گیجلر-ارومیه

64a 156 de 25.1 de 5.08bc 88.6c 10.58b 5.51a 
Kashtiban 

 کشتیبان-ارومیه
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60b 140 de 24.13de 4.54cd 110.7bc 7.06c 5.44a 
Mashhad- Jghh 

Tha 
 يجغه نا-مشهد

47cd 423abc 56.47abc 4.99bcd 141b 6.34cd 5.14a 
Baneh 

 بانه-کردستان

48cd 236bcd 36.43cd 4.52 cd 133b 9.31b 5.22a 
Qramlk 

 قراملک-تبریز

52c 305bcd 35.64cd 4.34 cd 202a 9.54b 5.27a 
Bonab 1 

 قشالق- بناب

56b 304bcd 38.69bcd 5.34bc 82.2c 8.27b 5.14a 
Varamin 

 ورامین-تهران

51c 49h 9.47h 2.64ed 191a 11.11a 5.16a 
Bushehr 2 

 بوشهر

49cd 139 de 23.19de 5.19bc 125b 8.94b 4.92a 
Tuyserkan 

 تویسرکان- همدان

51c 281 bcd 38.03bcd 4.73cd 73.3cd 7.68c 5.43a 
Maragheh 

 مراغه

49cd 128 de 18.33 de 2.92ed 69.2d 8.72b 5.4a 
Urmia 2 

 2ارومیه

43e 638ab 63.54ab 6.97abc 83.6c 7.45c 5.26a 
Nakhchivan 

 نخجوان

46e 140 de 32.42de 5.17bc 72.04cd 8.5b 5.08a 
Bāsh Qaleh 

 قلعه باش-ارومیه

42ef 185de 29.53de 4.29cd 117b 12.29a 5.26a 
Bonab 2 

 قاالجیغ- بناب

44e 60fh 9.3fh 3.69cde 127b 6.76cd 5.17a 
Bojnoord 1 

 1بجنورد

43e 374 bcd 43.3 bcd 7.32ab 123.2b 9.01b 5.08a 
Karabakh 

 باغ قره

56b 52i 8.87i 2.49ed 127.5b 10.08ab 5.22a 
Urmia 3 

 3ارومیه

39ef 524ab 47.72ab 2.29e 114.96b 10.93a 5.47a 
Bojnoord 2 

 2بجنورد

34h 853a 75.79a 7.53ab 114.97b 10.01ab 4.99a 
Bojnoord 3  

 3بجنورد

57b 200bcd 32.66bcd 5.16bc  61.42d 8.08bc 5,11a Gachsaran 
 گچساران

52c 346bcd 36.76abcd 5.04bc 122.7b 7.9bc 5.17a 
Kurdistan 1 

 1تانکردس

49cd 334bcd 39.99abcd 6.48abc 101.07bc 6.89cd 5.4a 
Kurdistan 2 

 2کردستان

51c 323bcd 32.97bcd 6.53abc 143.6b 8.29bc 5.76a 
Kurdistan 3 

 3کردستان
 داري ندارند یدر سطح احتمال پنج درصد اختالف معن یباشند بر اساس آزمون توک هایی، در هر ستون، که داراي حروف مشترك می میانگین

Means, in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at the 5% probability level- using Tukey's test 
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 یرینش فلفل يها توده یدر صفات مورد بررس یپیتنوع ژنوت بیضر و یپیتنوع فنوت بیضر ،یعموم يریتوارث پذ ریمقاد –6جدول 
Table 6 - Broad- sense heritability values, phenotypic coefficient of variation and genotypic coefficient of variation, traits of 

pepper genotypes  
  ضریب تنوع

Coefficient of variation  توارث پذیري  
Heritability  

  برآورد اجزاي واریانس
Estimate variance components  صفات  

Traits  فنوتیپی  
Phenotype  

  ژنتیکی
Genotype  

  فنوتیپی
Phenotype  

  ژنتیکی
Genotype  

  محیطی
Environmental  

22.82 22.59 0.97 4.950 4.850 0.100 
   طول میوه

Fruit length (cm)  
47.09 46.87 0.99 1.788 1.772 0.017 

   عرض میوه
Fruits width (cm)   

31.37 30.14 0.92 0.455 0.420 0.035 
   ضخامت دیواره میوه

Fruit wall thickness 
)mm(  

5.65 5.65 0.99 0.088 0.088 0.000 
   عملکرد
Yield 

)kg/m2( 

1.92 1.92 0.98 25.795 25.748 0.047 
  وزن تر

Fresh fruit 
)g( 

4.27 4.27 0.99 1.983 1.983 0.001 
   وزن خشک
Dry fruit 

)g(  

6.58 0.92 0.01 13.400 0.262 13.138 
  شاخص اسپد

spad  

9.67 4.49 0.21 0.618 0.133 0.485 
  صلفتوسنتز خا

Photosynthesis 
)µmol/m2s( 

11.80 10.78 0.83 34 28.4 5.622 
  ارتفاع گیاه

Plant height 
)cm(  

9.44 7.38 0.61 0.012 0.007 0.005 
   قطر ساقه

Shoot diameter 
)cm( 

0.07 0.05 0.4 0.001 0.000 0.001 
  )cm(گیاه پهناي چتر 

Umbrella plant width 

41.15 30.33 0.543 1997 1068 898 
  ویتامین ث 
Vitamin C 

)mg/g(  

36.23 17.48 0.232 9.23 2.15 7.08 
محلول جامد مواد مقدار  

TSS  
8.37 2.07 0.061 0.195 0.012 0.183 pH 

  
بـین   ،)8جـدول  (بر اساس نتایج حاصـل از همبسـتگی ژنتیکـی    

، ضـخامت دیـواره   )415/0(صفات ضخامت دیواره میوه و طول میـوه  
، وزن )560/0(، وزن تر میوه و طول میوه )541/0(میوه و عرض میوه 

، وزن تر میوه و ضخامت دیـواره میـوه   )974/0(تر میوه و عرض میوه 
، وزن خشک میـوه و  )499/0(، وزن خشک میوه و طول میوه )955/0(

وزن خشــک میـوه و ضــخامت دیــواره میــوه   ،)804/0(عـرض میــوه  
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و عملکـرد و وزن  ) 994/0(، وزن خشک میوه و وزن تر میوه )801/0(
بر اساس . داري مشاهده شد همبستگی مثبت و معنی) 729/0(تر میوه 

، بیشـترین همبسـتگی مثبـت و    )8جـدول  (جدول همبستگی ژنتیکی 
همبستگی  داري بین وزن خشک میوه و وزن تر میوه و بیشترین معنی

. مشاهده شد) 578/0(منفی بین صفات پهناي چتر گیاه و عرض میوه 
بـه منظـور بررسـی     )14(در پژوهشی که توسـط کریمـا و همکـاران    

هاي فلفل تونس بر اساس صفات مورفولوژیـک صـورت گرفـت،     توده
بین صفات ضخامت دیواره میوه و عرض میوه، عملکرد و طـول میـوه   

ي مشاهده شد که با نتایج به دست آمده از دار همبستگی مثبت و معنی
بر اساس جدول همبستگی فنوتیپی بـین   .این پژوهش مطابقت داشت

 5در سـطح احتمـال   ) 364/0(صفات مواد جامد محلول و طول میـوه  
، )8جدول (اما برآورد همبستگی ژنتیکی ) 7جدول (دار بود  درصد معنی

چنین پنداشت که در موارد توان  می. ها را رد نمود وجود ارتباط بین آن
پذیرفتن فرض (اتفاق افتاده است  IIفوق، به لحاظ آماري، اشتباه نوع 

این نتایج اهمیت محاسبه همبستگی ژنتیکی و عدم اکتفـا  ). صفر غلط
  .سازد به همبستگی فنوتیپی را آشکار می

 
 

 اي تجزیه خوشه
 محققین جهت انتخاب بهترین والدین در هر تالقی در پـی ارقـام  

توانـد از   هایی هستند که از هم دور باشند که ایـن امـر مـی    یا ژنوتیپ
ها بر اسـاس صـفات مورفولوژیـک و     طریق بررسی فاصله بین ژنوتیپ

بر اسـاس  . اي بدست آید فیزیولوژیک با استفاده از روش تجزیه خوشه
هـاي مـورد    بـه روش وارد، تـوده  ) 1شـکل  (اي  اي خوشه نتایج تجزیه
هـاي زنجـان،    بر این اساس توده. طبقه بندي شدنددسته  6بررسی در 

باش قلعـه، گچسـاران، چهارمحـال    -تفرش، ارومیه-، مرکزي1ارومیه 
هـاي خراسـان،    ي اول، تـوده  بنـدر دیـر در دسـته   -بختیاري و بوشهر

، 3کشتیبان، کردستان -مراغه، ارومیه-جغه تاي، تبریز-لردگان، مشهد
هاي لرسـتان،   ي دوم و توده دستهدر  2و ارومیه  2تبریز، ورامین، بناب 

، میناب، بویراحمـد، تویسـرکان، شـیراز، چهارمحـال     1بروجرد، بجنود 
همچنــین . و شبسـتر در دسـته ســه طبقـه بنـدي شـدند      1بختیـاري  

هـاي   در دسـته چهـار و تـوده    3و ارومیـه   2، بوشهر 1هاي بناب  توده
بوشهر، ارفا ، 2، بجنورد 2، کردستان 1سبزوار، بانه، قراملک، کردستان 

گیجلر، نخجـوان  -هاي ارومیه و گره باغ در دسته پنج و در نهایت توده
  . ي شش جاي گرفتند در دسته 3و بجنورد 
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  وارد روش از استفاده با فیزیولوژي و مورفولوژي هاي داده اساس بر شیرین فلفل هاي توده بندي گروه دندروگرام - 1 شکل

Figure 1- The cluster grouping data based on morphology and physiology of native Pepper using WARD 
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  اي صفات فلفل شیرین فواصل خوشه - 9جدول 
Table 9 - Cluster distances traits of Pepper  

  6دسته 
Cluster 6   

  5دسته 
Cluster 5   

  4دسته 
Cluster 4   

  3دسته 
Cluster 3  

  2دسته 
Cluster 2   

  1دسته 
Cluster 1 

  

  1دسته   1          
Cluster 1  

  2دسته   212.469  1        
Cluster 2 

  3دسته   17.770 201.22  1      
Cluster 3  

  4دسته   120.642 329.56 128.98  1    
Cluster 4  

  5دسته   509.479 298.41 499.07 627  1  
Cluster 5  

  6دسته   114.276 288.64 110.77 84.44 584  1
Cluster 6  

 
  

بـرآورد شـد کـه در     756/0**ب کوفنتیک براي روش وارد ، ضری
ایـن نتیجـه نشـان داد کـه     . باشـد  دار مـی  درصد معنی 1سطح آماري 

دندروگرام به دست آمده از روش وارد تصویر قابـل قبـولی از فواصـل    
  .دهد ها ارئه می حقیقی موجود بین توده

نتیکـی  با توجه به این که افراد هر گروه داراي کمتـرین فاصـله ژ  
هاي اصالحی جهت رسـیدن بـه حـداکثر     باشند، بنابراین در برنامه می

هاي مختلف را جهت تالقـی   بایستی افراد واقع در گروه هتروزیس می
تالقی بین افراد با روابط ژنتیکی دورتر، از قدرت هیبرید . انتخاب نمود

ي  در دسـته . باالتري نسبت به افراد با روابط ژنتیکی کمتر برخوردارند
تفـرش بـه ترتیـب     -و مرکـزي  2هاي چهار محال بختیاري اول توده

ي زنجـان داري   داراي بیشترین طول ساقه و پهناي چتر گیاه و تـوده 
ي دوم  ي لردگان واقـع در دسـته   توده. کمترین میزان عرض میوه بود

ي بوشهر  ي چهار توده در دسته. باشد داري بیشترین میزان عملکرد می

 2بنـاب   -ي تبریـز  یزان مواد جامد محلـول و تـوده  داراي بیترین م 2
همچنـین بیشـترین   . داري بیشترین میزان ویتـامین ث بـود  ) قشالق(

میزان وزن خشک میوه، وزن تر میوه وبیشترین میزان ضخامت میـوه  
بـر   .ي ششـم قـرار گرفـت    واقع در دسـته  3ي بجنورد  مربوط به توده

ین میزان فاصله بین دو ، بیشتر)9جدول (ها  اساس جدول فواصل گروه
این نتیجـه نشـان داد کـه بیشـترین     . مشاهده شد) 627( 4و  5گروه 

بـا   5گـروه   هاي تواند از تالقی بین ژنوتیپ هتروزیس مورد انتظار، می
هاي شـاهد   بر اساس نتایج به دست آمده، توده. به دست بیاید 4گروه 

هـاي مـورد    نسبت بـه سـایر تـوده   ) کشتیبان و ارومیه گیجلر-ارومیه(
-ي چهارمحال بررسی داراي بیشترین میزان مواد جامد محلول و توده

هاي مـورد بررسـی    لردگان داراي بیشترین میزان عملکرد در بین توده
ها بـه عنـوان یکـی از والـدین      توان از این توده بود که از این نظر می

  .هاي جدید و مطلوب ژنی بهره برد سودمند در تالقی جهت ایجاد توده
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