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  چکيده

  
دهنده و نيز  ، كه به عنوان طعم دهنده غذا، رنگSolanaceaeفلفل گياهي است از خانواده 

وليكن تاكنون در ايران تحقيقي به دليل داشتن خواص دارويي متعدد در دنيا مورد توجه است، 

اين آزمايش به منظور . ي فلفل صورت نگرفته استها ژنوتيپبراي شناسايي و ارزيابي 

ي بر اساس توصيف نامه مورفولوژيک صفت ۴٠ارزيابي تنوع ژنتيکي جنس فلفل با استفاده از

 در بررسي . شاهد انجام گرديد۳  بلوک و۳ ژنوتيپ در قالب طرح آگمنت با ۷۷فلفل، برروي 

) ۸۶۳/۰**(همبستگي صفات كمي، بيشترين همبستگي مثبت بين عرض ميوه و وزن تر ميوه 

 درصد از ۵۹/۷۴ عامل اصلي و مستقل، ۱۳ نشان داد ها عاملنتايج تجزيه به . مشاهده شد

 تر وزن كه  هنگاميون گام به گام،يبا استفاده از رگرس . را توجيه کردندها دادهتغييرات کل 

 ،رهاي مستقل درنظرگرفته شدندي به عنوان متغ کمير صفاتير وابسته و سايعنوان متغ بهوه يم

 درصد از ۸/۷۳ ،وهيطول م  عرض برگ و، طول برگ،وهيواره مي ضخامت د،وهيصفات عرض م

 تررات وزن ييه تغيد درتوجين صفات باياو ر وابسته را به خود اختصاص دادند يرات متغييتغ

ي شده با استفاده گير اندازه بر اساس صفات )کالستر (اي خوشه تجزيه .رنديوه مدنظر قرار گيم

 ها نمونه گروه قرار مي گيرند، ضمناً تنوع ژنتيکي در۵ ژنوتيپ در ۷۷از روش وارد نشان داد، 

 كلي نتايج به دست آمده از اين تحقيق به طور. با پراکندگي جغرافيايي آنها مطابقت نداشت

ي مورد مطالعه، از نظر صفات بررسي شده از تنوع بااليي ها تيپژنومشخص كرد اوالً، 

برخوردارند و منابع ژنتيكي مناسبي براي انجام امور اصالحي هستند ثانياً، همانطور كه 

بندي  تحقيقات گذشته نشان داده بود صفات مرفولوژيكي، ابزاري كارا و دقيق در طبقه

فلفل نيز، مؤثر واقع  يها ژنوتيپي و تفكيك بند وهگرند در توان ميو ي گياهي هستند ها ژنوتيپ

   .شوند

  

  .لوژيكي، همبستگي، تجزيه كالستر فلفل، صفات مرفو: كليدييهاواژه

   
                                                                       مقدمه

 Solanaceae خانواده ارزش از اه بايک گ قرمز، يفلفل
وسيعي در شكل ميوه و تندي آن دارد و  که تنوع است

بر طبق شرايط آب و هوايي ممكن است يكساله يا چند 
يعني در صورت وجود سرما به صورت گياه ساله باشد 

 ,Beckingham & Seymour) کنديکساله رشد مي
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گونه اهلي  ٥  گونه وحشي و٢۵اين جنس شامل . (1984
ظر تجاري ي اهلي شده كه بيشتر از نها گونهشده است، 

  ،C. annum :و كشت و كار مهم هستند عبارتند از
C. baccatum ،C. chinens ،C. frutescens و  
C. pubescens  كه همگي آنها از غرب نيمكره زمين

فقط براي يک گونه از  منشا گرفتند) آمريكاي جنوبي(
) ژاپن( منشا آسيايي anomalum.  Cبه نام اين جنس 

 بيشتر كشورهاي دنيا كشت فلفل در. گزارش شده است
اي و  هاي ادويه  براي استفادهآن ميزان مصرف مي شود و

 %٢١ تا به امروز بيش از ١٩٩۴سال   ازبه عنوان سبزي
تنوع . (Bosland & Votava, 1999) افزايش داشته است

ژنتيکي در بحث اصالح گياهان حائز اهميت است و 
 گياهان، الزمه بروز هر نوع تغيير در ساختار ژنتيکي

وجود تنوع و اطالع داشتن از سطح و نوع تنوع موجود 
در ژرم پالسم است تا بتوان از اين تنوع، با توجه به 

در ). Vojdani, 1993(اهداف اصالحي مورد نظر بهره برد 
ي از مورفولوژيک نشانگرهاي زمينه بررسي تنوع ژنتيکي،

از به ي ن ون دارنديينه انجام پاين نظر که هزيا
، مورد  خاصي ندارندييايميوشيا بيهاي مولکولي  کيتکن

 قات اصالحيياني به تحقي کمک شاتوجه هستند و
و تحقيقات متعددي ) Farsi & Zolali, 2003(ند کن مي

براي ارزيابي تنوع ژنتيكي با استفاده از صفات 
 ;Geleta et al., 2005)مرفولوژيكي انجام شده است

Furini & Wunder, 2004). Geleta et al. (2001)، تنوع 
ي و مورفولوژيکي ها دادهژنتيکي را در فلفل با استفاده از 

آنها ضمن بيان کارا بودن .  بررسي کردندAFLPمارکر 
 ها ژنوتيپي در ارزيابي تنوع و تفکيک مورفولوژيکصفات 

ي و مورفولوژيکاز هم، وجود همبستگي مثبت بين روش 
). Geleta et al., 2005 (  را نيز بيان کردندAFLPمارکر 

هاي ژنتيكي معموالً با استفاده از  درجنس فلفل، ارزيابي
ارزيابي صفات مرفولوژيكي در مراحل مختلف رشدي 

 و صفات (Rodrigues et al., 1999) گردد مي انجام
مربوط به گل در بين ساير صفات تاكسونومي، بيشتر 

ي فلفل كاربرد دارند ها گونهبندي  براي دسته
)Sitthiwong et al., 2005( . ي فلفل ها ژنوتيپدر بررسي

رسد در  موجود در نيجريه گزارش كردند كه به نظر مي
بين صفات مرفولوژيكي، صفت شكل حاشيه كاليكس 

ي فلفل ها ژنوتيپي بند طبقهبهترين ماركر ژنتيكي براي 

با توجه به اينکه ). Adetula & Olakojo, 2006(باشد 
ل در نقاط مختلف كشور ما توليد و انواع مختلفي از فلف

مصرف مي گردد و از تنوع قابل توجهي نيز برخوردار 
ي ها ژنوتيپند اين تحقيق براي ارزيابي تنوع باش مي

موجود و تعيين دوري و نزديکي آنها از يکديگر صورت 
  .گرفته است

  

  ها د و روشموا
 (.Capsicum spp)  قسمت اعظم بذور:مواد گياهي
 بانک ژن مؤسسه اصالح  در اين آزمايش ازمورد استفاده

 است که آوري شده و تهيه نهال و بذر کرج جمع
به ي آنها را آور جمع و محل ها ژنوتيپ، شماره ۱جدول
گونه اطالعي در  بانک ژن هيچ(. دهد مي كامل نشان طور

در ابتدا ). ي اخذ شده نداشتها نمونهمورد نوع گونه 
ي نشايي ها گلدانلخانه در  در گها ژنوتيپبذور هر يک از 
ي ساز آمادهپس از انتخاب زمين عمليات . کشت گرديد

شامل شخم، ديسک و نرم نمودن بستر کاشت انجام 
 ۷۷سپس به منظور بررسي تنوع ژنتيکي، تعداد . گرديد

 در مزرعه در قالب ) برگي۴‐۵در مرحله (ژنوتيپ فلفل 
جام به دليل عدم وجود بذر کافي براي ان(طرح آگمنت 

 ۳با ) بيش از يک تکرار و براي اداره بهتر شرايط آزمايش
 فلفل سبز مجارستاني، فلفل ورامين و ( شاهد۳ بلوك و

pepper R525(در ها ژنوتيپهرکدام از .  کشت گرديدند 
 متر از هم ۱ متر و به فاصله رديف ۲يک رديف به طول 

ي زراعي در طول دوره ها مراقبتتمامي . کشت شدند
هان از قبيل سله شکني، آبياري، وجين دستي رشد گيا

ي هرز و کوددهي انجام گرديد تا گياهان براي ها علف
ي از رشد مطلوبي برخوردار مورفولوژيکبررسي صفات 

  .باشند
ي مورفولوژيک صفت ۴۰ تعداد :يمورفولوژيکصفات 

 ,ECPGR)،)۳ و ۲ اولجد (نامه فلفل براساس توصيف

2008; IPGRI, 1995)۱شكل  .ي گرديديرگ  اندازه، 
  .  دهد هاي صفات كيفي مورد بررسي را نشان ميمشخصه

گياه در  ۵ از هر ژنوتيپ، تعداد :ي آماريها تجزيه
انتهاي هر خط به  يك خط كشت شد، گياهان ابتدا و

نظر گرفته نشده، تمام صفات   دراي حاشيهعلت اثرات 
ي و ارزيابي گرديد و در گير اندازه گياه، ۳بر روي 

.  گياه استفاده شد۳اين  ي آماري هم از ميانگينها جزيهت
تجزيه واريانس شاهدهاي : محاسبات آماري شامل



 ۷۳  ... هاي بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ :و همکارانزاده قاضي  

 با در(ي کامل تصادفي ها بلوکآزمايش در قالب طرح 
 به عنوان تيمار و شاهدهاي هر بلوک ها بلوکنظر گرفتن 

جهت بررسي يکنواختي زمين آزمايش، ) به عنوان تکرار
تگي ساده صفات، رگرسيون گام به تعيين ضرايب همبس

الزم به ذكر .  و تجزيه کالستر بودها عاملگام، تجزيه به 
 تلفيقي مورد به طوراست كه ابتدا، صفات كمي و كيفي 

تجزيه همبستگي قرار گرفتند اما از آنجايي كه ارتباط 
هاي نشان داده شده وجود  منطقي بين همبستگي

طالعات با مشكل نداشت و در نتيجه كار تحليل اين ا
مورد   جداگانهبه طورمواجه شد، صفات كمي و كيفي 

تجزيه همبستگي قرار گرفتند تا نتايج بهتر و گوياتري 
 با استفاده از روش تجزيه ها عاملتجزيه به . حاصل شود
 و با توجه به مقدار عاملي )P.C.A(هاي اصلي  به مؤلفه

رفته صورت گ) واريماکس (ها عامل بعد از انجام چرخش
ه  صرفنظر ازعالمت ب۵/۰ضرايب عاملي بزرگتر از . است

 نظر  براي هرعامل مستقل دردار معنيعنوان ضرايب 

يا  بزرگترين ضريب عاملي در هر عامل. گرفته شد
 که در يک عامل از نظر دار معنياي از صفات  مجموعه

 ها عاملي مهم و متمايز بودند براي نامگذاري مورفولوژيک
گيري از رگرسيون گام  با بهره. ه قرار گرفتمورد استفاد

 گوياترين متغيرهاي مستقل توجيه کننده توان ميبه گام 
تجزيه رگرسيون گام به گام به . صفت وابسته را جدا کرد

منظور كاهش اندازه مدل و تشخيص صفاتي است كه 
کليه . ندگذار ميبيشترين تاثير را بر روي متغير وابسته 

  وSPSS ،Excel هايافزار نرممحاسبات آماري با 
Minitab انجام گرديد.  
آوري  هايي که محل جمع ذکر است در ژنوتيپالزم به

آنها بانک ژن ذکرشده است، ژنوتيپ مورد نظر از بانک 
آوري آن را  ژن اخذ گرديده و بانك ژن محل جمع

آوري  هايي که محل جمع مشخص نموده و در ژنوتيپ
 نمونه مورد نظر توسط آنها به صورت محلي ذکرشده،
  .آوري شده است نگارندگان، از محل ذکرشده جمع

  
  

  ي آنهاآور جمع و محل ها ژنوتيپبه   كد مربوط‐۱جدول 
كد مربوطه كد مربوطه يآور جمعمحل  كد مربوطه يآور جمعمحل  كد مربوطه يآور جمعمحل   يآور جمعمحل 

  استراليا‐محلي  ٦١ استراليا ‐محلي  ٤١  سنندج‐بانك ژن ٢١  استراليا‐محلي  ١
  چين‐بانك ژن ٦٢  مجارستان‐بانك ژن ٤٢  كره جنوبي‐بانك ژن ٢٢ آذربايجان غربي‐بانك ژن ٢
  نقده‐بانك ژن ٦٣  چين‐بانك ژن ٤٣  كره جنوبي‐بانك ژن ٢٣   استراليا‐محلي  ٣
 آمريكا ‐بانك ژن ٦٤  تهران‐محلي ٤٤  كره جنوبي‐بانك ژن ٢٤   استراليا‐محلي  ٤
  بناب‐محلي  ٦٥  مرند‐بانك ژن ٤٥  تهران‐محلي ٢٥   استراليا‐محلي  ٥
  چين‐بانك ژن ٦٦  ورامين‐محلي ٤٦  چين‐بانك ژن ٢٦  كره شمالي‐بانك ژن ٦
  اسپانيا‐محلي ٦٧ آذربايجان غربي‐بانك ژن ٤٧  كردستان‐بانك ژن ٢٧  تهران‐محلي ٧
  بناب‐محلي  ٦٨  آمريكا‐بانك ژن ٤٨ ين چ‐بانك ژن ٢٨  مجارستان‐بانك ژن ٨
  ساري‐محلي  ٦٩  بناب‐محلي ٤٩  اروميه‐بانك ژن ٢٩  ساري‐محلي  ٩
  آذربايجان‐محلي  ٧٠  كره جنوبي‐بانك ژن ٥٠  چين‐بانك ژن ٣٠  استراليا‐محلي  ١٠
مالي كره ش‐بانك ژن ٧١  ورامين‐محلي  ٥١ كره جنوبي‐بانك ژن ٣١  مجارستان‐بانك ژن ١١
  تهران‐محلي ٧٢  سبزوار‐بانك ژن ٥٢  بناب‐محلي ٣٢  ورامين‐محلي  ١٢
  اصفهان‐بانك ژن ٧٣  بناب‐بانك ژن ٥٣  چين‐بانك ژن ٣٣  استراليا‐محلي  ١٣
  استراليا‐محلي  ٧٤  كره شمالي‐بانك ژن ٥٤ كره جنوبي‐بانك ژن ٣٤  سبزوار‐بانك ژن ١٤
  سبزوار‐بانك ژن ٧٥  تهران‐محلي ٥٥  بناب‐محلي ٣٥  بناب‐محلي ١٥
  آذربايجان‐محلي ٧٦  استراليا‐محلي ٥٦   ساري‐محلي  ٣٦   مجارستان‐بانك ژن ١٦
  استراليا‐محلي  ٧٧  اروميه‐بانك ژن ٥٧   ساري‐محلي  ٣٧   مجارستان‐بانك ژن ١٧
    تهران‐محلي ٥٨  مجارستان‐بانك ژن ٣٨  تهران‐محلي ١٨
    كره جنوبي‐بانك ژن ٥٩  سبزوار‐بانك ژن ٣٩  كردستان‐بانك ژن ١٩
    چين‐بانك ژن ٦٠  مجارستان‐بانك ژن ٤٠  ورامين‐محلي ٢٠
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 هاي اختصاري مربوط به آنهاي شده و عالمتگير اندازه صفات ‐۲دول ج
  شماره *صفت  اختصاري عالمت *واحد  شماره *صفت  عالمت اختصاري  *واحد
‐  Hg  ۲۱ عادت رشدي mm  Lelk  ۱  ل برگ کوتيلدونيطو  
‐  Brh  ۲۲  عادت شاخه دهي mm Wilk ۲  عرض برگ کوتيلدوني  
‐  Lsh  ۲۳ شکل برگ cm Ph ۳ ارتفاع گياه  
‐  Lc ۲۴  رنگ برگ cm Wic ۴  پهناي چتر گياه  
‐  Fp ۲۵ موقعيت جام گل cm Leco  ۵ طول جام گل  
‐  Coc ۲۶ رنگ جام گل mm Lefil  ۶  طول ميله  
‐  Ca ۲۷ رنگ بساک cm Lel ۷ طول برگ بالغ  
‐  Cf ۲۸ رنگ ميله cm Wil ۸  عرض برگ بالغ  
‐  Kase ۲۹ حاشيه كاليكس cm Lef ۹ طول ميوه  
‐  Fset ۳۰ ميزان تشکيل ميوه cm Wif ۱۰  عرض ميوه  
‐  Fci ۳۱ رنگ ميوه در مرحله متوسط g Wetar ۱۱  وزن تر ميوه  
‐  Fcm ۳۲  رنگ ميوه درمرحله بلوغ g Wedry ۱۲ وزن خشک ميوه  
‐  Fsh ۳۳ شکل ميوه mm Waltick ۱۳ ضخامت ديواره ميوه  
‐  Fpe ۳۴  شکل ميوه درقسمت دم ميوه cm Lepe ۱۴ طول دم ميوه  
‐  Fend ۳۵ شکل ميوه در انتها g  1000s ۱۵  وزن هزاردانه  
‐  Neck ۳۶  وجود گردن در باالي ميوه  ‐ Lshk ۱۶  شكل برگ كوتيلدوني  
‐  Za ۳۷ وجود ضميمه ‐ Lck ۱۷  گ برگ كوتيلدونيرن 
‐  Fsath ۳۸ سطح ميوه ‐ Sc ۱۸ رنگ ساقه  
‐  Cseed ۳۹ رنگ بذر ‐ Scn ۱۹  هاي ساقهرنگ گره 
‐  Sz ۴۰ اندازه بذر ‐ Sk ۲۰  كرك ساقه 

* Base on ECPGR and IPGRI descriptor 
    

  نامههاي مربوط به آنها بر اساس توصيف صفات بررسي شده و مشخصه‐۳جدول 
  شماره کد  مشخصه کد  صفت  شماره کد  خصه کدمش  صفت

  ۱  سبز  رنگ گره هاي ساقه  ۳  پراکنده  کرک ساقه
  ۳  سبز تيره    ۵  متوسط  
  ۵  ارغواني    ۷  متراکم  

  ۷  ارغواني تيره    ۳  زرد تيره  رنگ بذر
  ۱  سفيد  رنگ جام گل  ۵  قهوه اي  
  ۲  زرد روشن    ۷  سياه  

  ۳  ارغواني با انتهاي سفيد    ۳  کوچک  اندازه بذر
  ۴  سفيد با انتهاي ارغواني    ۵  متوسط  
  ۵  ارغواني    ۷  بزرگ  

  ۱  نارنجي  رنگ ميوه در مرحله بلوغ  ۳  کم  ميزان تشکيل ميوه
  ۲  قرمز روشن    ۵  متوسط  
  ۳  قرمز    ۷  زياد  

  ۴  قرمز تيره    ۱  سبز  رنگ ساقه
  ۵  ارغواني    ۲  سبز با نواحي ارغواني  
  ۳  آويزان  موقعيت جام گل  ۳  ارغواني  
  ۵  متوسط    ۱  سبز روشن   برگرنگ

  ۷  مستقيم    ۲  سبز  
  ۱  زرد  رنگ ميوه در مرحله متوسط  ۳  سبز تيره  
  ۲  سبز    ۴  ارغواني  

  ۳  نارنجي    ۱  زرد  رنگ بساک
  ۴  ارغواني    ۲  آبي کمرنگ  
  ۵  ارغواني تيره    ۳  آبي  
  ۳  پراكنده  عادت شاخه دهي  ۴  ارغواني  

  ۵  متوسط    ۱  صاف  سطح ميوه
  ۷  متراكم    ۲  كمي چين دار  
        ۳  چين دار  
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  هاي صفات مورد بررسيهاي مربوط به مشخصه شكل‐۱شكل
  

  نتايج و بحث
ي مربوط به شاهدهاي آزمايش در قالب ها دادهابتدا 

  هاي كامل تصادفي تجزيه شد و سپس  طرح بلوك
  وجود ٪ ۵ در سطح دار معنيدر مورد صفاتي که اختالف 

ن ترتيب که اثر هر بدي. داشت تصحيح صورت گرفت
  بلوک به صورت انحراف ميانگين شاهدهاي آن بلوک از

چنانچه اثر هر . ميانگين کل شاهدها محاسبه گرديد
نشان داده شود صفت  Rj = (Yj - Y...)بلوک ناقص با 

در  كه Yij = Tij - Rj: تصحيح شده هر توده برابر است با
ليه  مقدار مشاهده اوTij مقدار تصحيح شده و Yijآن 
اين اساس،  بر. (Yazdi Samadi et al., 1997) است

.  در موارد لزوم صورت گرفتها دادهتصحيح 
 مشخص شد که ارتفاع ها ژنوتيپي ارتفاع گير اندازهدر

متر متفاوت   سانتي۶۱/ ۸۶ تا متر سانتي ۲۲/۱۲آنها بين 
 ۴۷ داراي کمترين و ژنوتيپ )استراليا( ۷۷بود، ژنوتيپ 

طول ميوه . داراي بيشترين ارتفاع بودند) غربي آذربايجان(
) آذربايجان( ۷۰ در نمونه متر سانتي ۴۴/۱ بين ها ژنوتيپ

.  متفاوت بود)تهران (۷۲ در نمونه متر سانتي ۸۷/۹تا 
 ۷۷ در نمونه متر سانتي ۲/۰ بين ها ژنوتيپعرض ميوه 

) مرند( ۴۵ در نمونه متر سانتي ۸۹/۶تا ) استراليا(
بطه با ساير صفات مورد مطالعه نيز در را. متفاوت بود

د گوياي توان مياختالفات زيادي مشاهده گرديد و اين 
  .ي مورد مطالعه باشدها ژنوتيپتنوع باالي موجود در 

 موجود ۴ ي آماري در جدولها شاخصنتايج بررسي 
در تجزيه همبستگي صفات کمي از ضريب . است

همبستگي پيرسون استفاده گرديد که مشخص شد، 
شترين همبستگي مثبت بين عرض ميوه و وزن تر بي

 ساير  با   ميله ، همچنين بين طول)۸۶۳/۰**(ميوه بوده 
داري مشاهده  صفات مورد مطالعه همبستگي معني

 & Sreelathakumaryهاي  نگرديد كه اين نتايج با يافته

Rajamony  (2003) مطابقت دارد .  
  

  ميهاي توصيفي صفات ک بررسي آماره‐۴ جدول
  صفات  ماکزيمم  مينيمم  ميانگين انحراف معيار واريانس دامنه
۵۷/۱۲ ۸۰/۱۰  ۲۸/۳ ۸۴/۱۲  ۲۵/۵ ۸۲/۱۷  Lelk 
۶۶/۸ ۷۴/۱ ۳۲/۱ ۱۷/۲ ۳۲/۰ ۹۸/۸ Wilk 
۶۴/۴۹ ۰۲/۷۴ ۶۰/۸ ۲۱/۳۸ ۲۲/۱۲  ۸۶/۶۱ Ph  
۶۷/۳۱ ۲۲/۴۸ ۹۴/۶ ۵۱/۳۵ ۱۱/۲۳ ۷۸/۵۴ Wic 
۵۳/۹ ۹۵/۲ ۷۱/۱ ۹۲/۶ ۵۳/۲ ۰۶/۱۲  Lel 
۴۶/۵ ۹۰/۰ ۹۵/۰ ۲۹/۳ ۹۴/۰ ۴۰/۶ Wil 
۴۳/۸ ۵۰/۳ ۸۷/۱ ۸۹/۶ ۴۴/۱ ۸۷/۹ Lef 
۸۷/۶ ۷۸/۱ ۳۳/۱ ۴۲/۲ ۲/۰ ۸۹/۶ Wif 
۳۹/۸۱ ۹۰/۲۱۷ ۷۶/۱۴ ۱۹/۱۶ ۲۶/۰ ۶۵/۸۱  Wetar 
۷۸/۹ ۶۷/۳  ۹۱/۱ ۷۲/۲ ۱۷/۰ ۹۵/۹ Wedry 
۴۸/۳ ۵۹/۰ ۷۷/۰ ۸۰/۱ ۷۴/۰ ۲۲/۴ Waltick 
۲۲/۲ ۲۶/۰ ۵۱/۰ ۴۵/۲ ۳۸/۱ ۶۰/۳ Lepe 
۶۷/۱۳ ۰۵/۳ ۷۴/۱ ۰۱/۱۰ ۵۸/۰ ۲۵/۱۴ Leco 
۲ ۲۵/۰ ۵۰/۰ ۷۳/۳ ۳ ۵ Lefil 
۶۰/۷ ۷۸/۲ ۶۶/۱ ۶۵/۴ ۹۰/۰ ۵۰/۸ 1000s 
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داري  بين طول و عرض ميوه هيچ همبستگي معني 
، که اين نتيجه با نتايج  )۶جدول( مشاهده نشد

Todorova et al. (2003) که ذکر کرده بودند همبستگي 
   .مطابقت ندارد  معکوس است عرض ميوه و طول بين

 همبستگي در بررسي همبستگي صفات کيفي از ضريب 
ين اسپيرمن استفاده شد و مشخص شد بيشتر

همبستگي مثبت بين شکل ميوه و شکل ميوه در قسمت 

در  طوريکه به،)۵جدول( وجود دارد) ۷۹۰/۰**(دم ميوه 
با ) نامه براساس توصيف(ها  موارد، شکل ميوه نمونه بيشتر

   .شکل ميوه در قسمت دم ميوه مطابقت داشت
داري بين سطح ميوه  همچنين همبستگي مثبت و معني

مشاهده شد، به ) ۶۹۰/۰**( ميوه و وجود گردن در باالي
هايي که سطح  توان گفت فقط در نمونه طوري كه مي

   .شود آنها داراي چروکيدگي باشد وجود گردن ديده مي
  

   نتايج تجزيه همبستگي صفات كيفي‐۵جدول 

Sz Cseed Fsath  Zam Neck Fend Fpe Fsh Fcm Fci Fset   
  رنگ ميوه در مرحله متوسط  ۰۱۲/۰  ۱                  
  رنگ ميوه در بلوغ  ‐۲۲۴/۰  ۰۵۴/۰  ۱                
 شكل ميوه‐۳۸۲/۰** ‐۰۵۴/۰  ۲۵۱/۰*  ۱              
  شكل ميوه در دم ميوه‐۳۶۲/۰** ‐۱۷۴/۰  ۱۳۳/۰ ۷۹۰/۰**  ۱            
 شكل ميوه در انتها‐۴۳۳/۰** ‐۱۵۳/۰  ۱۶۸/۰ ۴۳۳/۰** ۶۸۰/۰*  ۱          
 وجود گردن ۳۲۲/۰** ‐۰۰۴/۰  ‐۱۸۲/۰‐۳۷۰/۰** ‐۴۴۶/۰**۴۳۵/۰**  ۱        
 وجود ضميمه  ‐۰۴۱/۰  ۱۳۹/۰  ۱۹۵/۰   ۱۶۳/۰  ۲۶۶/۰*  ۱۷۷/۰  ۱۶۵/۰  ۱      
  سطح ميوه  ۱۶۲/۰ ‐۰۱۲/۰  ۲۸۷/۰*   ‐۰۳۸/۰  ‐۰۶۷/۰  ‐۰۱۳/۰ ۶۹۰/۰** ۰۳۲/۰  ۱    
 رنگ بذر  ۰۵۷/۰ ‐۱۵۷/۰  ۰۰۱/۰  ۱۵۸/۰  ۰۹۰/۰  ۰۵۶/۰  ‐۰۷۰/۰  ۱۴۱/۰  ‐۰۳۶/۰  ۱  
 اندازه بذر  ۱۴۰/۰  ۰۲۱/۰  ۲۶۸/۰*  ۱۰۱/۰  ۲۰۳/۰  ۰۸۵/۰  ۰۲۴/۰  ۰۶۶/۰  ۰۲۸/۰  ‐۱۲۷/۰  ۱

  
  ۵ادامه جدول 

Kase Cf Ca  Coc  Fp  Lsh Lc  Brh  Hg Sk Scn Sc Lshk Lck   
  رنگ برگ كوتيلدوني  ۱                          
  شكل برگ كوتيلدوني  ‐۲۱۵/۰  ۱                        
 رنگ ساقه  ۱۵۴/۰  ‐۰۲۳/۰  ۱                      
 ي ساقهرنگ گره ها  ۰۹۴/۰  ۱۱۷/۰  ۱۸۹/۰  ۱                    
 كرك ساقه  ‐۰۶۹/۰  ۱۷۱/۰  ۲۸۷/۰  ۲۰۹/۰  ۱                  
 عادت رشدي  ۲۱۴/۰  ‐۱۵۳/۰  ‐۱۲۳/۰  ۰۷۶/۰  ‐۱۵۸/۰  ۱                
 عادت شاخه دهي  ‐۱۴۸/۰  ‐۰۰۴/۰  ۰۶۱/۰  ‐۱۴۱/۰ ۳۴۹/۰**  ‐۰۷۳/۰  ۱              
 رنگ برگ  ۰۱۲/۰  ۱۳۹/۰  ‐۰۳۶/۰  ‐۰۶۰/۰  ‐۰۵۳/۰ ‐۳۱۵/۰**  ‐۱۶۵/۰  ۱            
  شكل برگ  ۰۴۵/۰  ‐۰۱۲/۰  ۰۵۸/۰  ‐۰۰۹/۰  ۲۹۱/۰*  ‐۲۶۹/۰* ۲۹۵/۰  ۱۷۲/۰  ۱          
 موقعيت جام گل  ۱۴۰/۰  ‐۱۵۷/۰  ۰۵۰/۰  ‐۰۷۲/۰  ‐۰۲۵/۰  ‐۰۲۰/۰ ‐۲۶۱/۰*  ۰۸۶/۰  ‐۰۳۶/۰  ۱        
 رنگ جام گل  ۰۲۲/۰ ۳۵۴/۰**  ۰۳۹/۰  ‐۱۳۵/۰  ‐۰۷۵/۰  ‐۰۱۰/۰  ‐۱۶۵/۰  ۰۱۶/۰  ‐۱۳۵/۰  ۰۲۵/۰  ۱      
 رنگ بساك  ۱۹۹/۰  ۱۰۸/۰  ۰۹۴/۰  ۰۲۱/۰  ۱۱۶/۰  ‐۱۴۰/۰  ۰۵۷/۰  ۰۹۰/۰  ۰۵۱/۰  ۰۰۵/۰  ۱۴۷/۰  ۱    
 رنگ ميله  ۰۹۷/۰  ۲۱۹/۰  ۳۱۹/۰*  ۰۰۰/۰  ۰۳۱/۰ ‐۳۵۲/۰**  ۲۰۱/۰  ۱۳۳/۰  ۱۵۱/۰  ۱۱۰/۰  ۱۲۰/۰  ۱۱۹/۰  ۱  
 حاشيه كاليكس  ۲۲۹/۰*  ۰۷۳/۰  ۰۶۷/۰  ۳۰۶/۰*  ۰۸۵/۰  ۱۶۴/۰  ۰۶۲/۰  ۲۱۲/۰  ۰۶۳/۰  ۱۷۲/۰  ۰۸۹/۰  ۰۲۲/۰  ۰۹۷/۰  ۱
 تشكيل ميوه  ‐۱۱۱/۰  ۰۸۰/۰  ۱۸۱/۰  ۱۳۱/۰ ۴۱۶/۰**  ‐۱۰۲/۰  ۳۱۳/۰**  ۱۴۳/۰  ۲۱۹/۰  ۱۴۷/۰  ‐۰۶۹/۰  ۰۹۸/۰  ‐۱۴۸/۰  ۱۰۳/۰
  رنگ ميوه در متوسط ‐۱۳۷/۰ ‐۱۵۲/۰ ۱۴۵/۰ ۰۲۶/۰ ۰۰۳/۰ ۱۶۷/۰ ۰۴۹/۰  /۱۲۰ ۰۵۰/۰  ۱۶۶/۰  ۰۸۰/۰  /۰۷۲ ۰۷۷/۰ ۱۲۰/۰
  رنگ ميوه در بلوغ  ۱۵۲/۰  ۱۰۷/۰  ‐۰۹۲/۰  ۰۶۵/۰  ‐۲۰۶/۰  ۰۴۱/۰ ‐۲۴۳/۰*  ۰۵۴/۰ ‐۳۰۸/۰*  ۰۳۵/۰  ۱۱۸/۰  ۰۱۳/۰  ‐۰۶۶/۰  ‐۱۶۱/۰

  شكل ميوه  ۱۳۷/۰  ‐۱۲۳/۰  ‐۲۱۶/۰  ‐۱۴۰/۰  ‐۱۷۵/۰  ‐۰۵۵/۰  ۲۴۳/۰* ‐۱۹۲/۰  ‐۲۱۵/۰ ‐۰۰۳/۰ ۳۰۲/۰**  ۰۷۸/۰  ‐۰۵۶/۰ ‐۳۶۱/۰**
  ميوهشكل ميوه در دم   ۱۴۹/۰  ۰۸۷/۰ ‐۲۵۲/۰*  ‐۰۷۴/۰  ‐۱۹۵/۰  ‐۰۶۷/۰  ۲۴۳/۰* ‐۱۶۱/۰  ‐۲۰۶/۰ ‐۰۰۴/۰  ‐۲۶۱/۰  ۰۷۰/۰  ‐۰۸۹/۰ ‐۳۲۸/۰**

  شكل ميوه در انتها  ‐۰۲۵/۰  ۱۰۱/۰  ‐۱۹۸/۰  ‐۱۵۲/۰  ‐۱۹۶/۰  ۰۵۶/۰ ‐۲۲۳/۰* ۲۳۰/۰*  ۳۴۶/۰**  ۰۴۲/۰  ۱۷۲/۰  ۱۵۷/۰  ‐۰۹۵/۰  ‐۱۶۳/۰
  وجود گردن  ۱۱۶/۰  ‐۱۴۵/۰  ۱۴۳/۰  ۰۹۰/۰  ‐۰۷۸/۰  ۲۹۰/۰*  ۱۸۰/۰  ۰۷۴/۰  ۱۱۲/۰ ‐۰۴۹/۰  ‐۱۸۴/۰  ۰۱۲/۰  ‐۰۸۵/۰  ۱۷۱/۰
  وجود ضميمه  ۱۲۱/۰  ۱۰۷/۰  ‐۰۱۳/۰  ۰۹۵/۰  ۰۴۵/۰  ‐۰۵۳/۰  ‐۰۲۷/۰  ۱۶۹/۰  ‐۱۹۵/۰  ۰۵۴/۰  ۱۷۴/۰  ۱۵۴/۰  ‐۰۸۰/۰  ۰۵۷/۰
  سطح ميوه ‐۳۱۶/۰** ۲۴۹/۰**  ‐۱۶۸/۰  ۰۶۲/۰  ‐۱۷۰/۰  ۳۲۴/۰**  ۰۳۷/۰  ۱۵۷/۰  ۱۱۸/۰ ‐۰۸۴/۰  ۰۰۳/۰  ۰۴۰/۰  ۱۴۷/۰  ۱۶۲/۰
  رنگ بذر  ۲۴۹/۰  ۰۱۷/۰  ۰۵۴/۰  ‐۰۸۷/۰  ۱۲۳/۰  ۰۵۶/۰  ۱۲۶/۰  ۰۹۷/۰  ۳۶۹/۰۰۳۱/۰**  ‐۰۹۱/۰ ‐۲۶۳/۰*  ‐۰۸۵/۰  ۰۱۲/۰
  اندازه بذر  ۰۲۵/۰  ‐۰۳۸/۰  ‐۰۴۸/۰  ۲۰۷/۰  ‐۰۵۳/۰  ۳۶۰/۰**  ۲۷۳/۰* ‐۱۵۹/۰ ‐۲۳۵/۰*  ۰۲۴/۰  ۲۳۴/۰*  ۰۳۰/۰  ‐۲۲۳/۰  ۰۵۳/۰
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   نتايج تجزيه همبستگي صفات کمي‐۶جدول 
Leco Waltick Wedry  Wetar Lepe Wif  Lef   Wil  Lel  Wic  Ph  Wilk Lelk  Lefil   

  طول برگ كوتيلدوني  ۱۳۵/۰  ۱                        
 عرض برگ كوتيلدوني  ۱۲۶/۰ ۳۸۴/۰**  ۱                      
 ارتفاع گياه  ۱۳۳/۰  ‐۰۱۳/۰ ‐۰۵۳/۰  ۱                    
 پهناي چتر گياه  ۰۲۸/۰  ‐۲۱۳/۰  ۰۳۰/۰ ۵۲۱/۰**  ۱                  
 طول برگ  ۱۹۶/۰  ۲۲۱/۰  ۱۵۴/۰ ۴۳۹/۰**  ۰۸۹/۰  ۱                
 عرض برگ  ۱۵۶/۰  ۱۲۰/۰  ۰۰۴/۰ ۴۰۳/۰**  ۰۲۹/۰ ۸۳۹/۰**  ۱              
 طول ميوه  ۰۸۵/۰  ۲۳۰/۰*  ۰۶۷/۰  ۲۷۱/۰* ‐۰۸۰/۰  ۲۵۴/۰*  ۲۱۸/۰  ۱            
 عرض ميوه  ۱۸۶/۰  ۲۳۴/۰*  ۰۹۸/۰  ۱۲۵/۰ ‐۱۱۲/۰ ۶۲۹/۰** ۶۳۵/۰**  ۰۸۰/۰  ۱          
 طول دم ميوه  ۰۶۱/۰  ۰۶۳/۰  ۰۶۳/۰ ۳۳۸/۰**  ۱۶۱/۰ ۳۱۹/۰** ۳۰۰/۰* ۴۷۰/۰**  ۰۷۶/۰  ۱        
 وزن تر ميوه  ۱۳۲/۰  ۱۸۸/۰  ۰۹۸/۰  ۰۵۹/۰ ‐۱۶۷/۰ ۵۸۱/۰** ۵۵۶/۰**  ۲۸۲/۰* ۸۶۳/۰** ۲۱۱/۰  ۱      
 وزن خشك ميوه  ۱۳۵/۰  ۱۵۷/۰  ۱۸۸/۰  ۱۵۰/۰ ‐۰۳۴/۰ ۶۷۰/۰** ۵۶۶/۰**  ۲۶۴/۰* ۷۶۹/۰** ۱۳۳/۰ ۸۳۰/۰**  ۱    
 مت ديواره ميوهضخا  ۰۸۰/۰  ۱۱۷/۰  ۰۶۱/۰  ۰۳۰/۰  ۲۱۵/۰ ۵۶۸/۰** ۶۳۳/۰**  ۱۲۲/۰ ۷۵۳/۰** ۷۱۵/۰۰۵۶/۰**۷۴۳/۰**  ۱  
 طول جام گل  ۰۵۴/۰  ۲۱۷/۰ ‐۰۳۲/۰  ۱۱۱/۰ ‐۱۸۳/۰  ۱۸۵/۰ ۳۹۸/۰** ۳۰۹/۰** ۳۱۲/۰** ۱۷۱/۰ ۳۱۵/۰**  ۲۳۳/۰*  ۳۵۵/۰**  ۱
۰۴۹/۰ ۰۶۶/۰  ۱۹۷/۰  ۰۱۷/۰‐ ۱۹۴/۰ ۰۰۶/۰  *۲۳۳/۰  *۲۳۴/۰  *۲۸۵/۰  *۲۳۸/۰ **۳۵۶/۰ ۱۹۶/۰  ۱۵۵/۰  ۰۳۵/۰  1000s 

  %.۱٪ و ۵ دار در سطح احتمال  به ترتيب معني** و*
  

اصلي،  عامل ۱۳ها،  بر اساس نتايج تجزيه به عامل
در . ها را توجيه کردند  درصد از تغييرات کل داده۵۹/۷۴

 درصد از واريانس کل را توجيه کرد ۴۳/۱۷عامل اول که 
و بيشترين سهم را در توجيه تغييرات داشت، صفت 
عرض ميوه مهمترين ضريب عاملي مثبت را به خود 

ده است و پس از آن، صفات وزن تر ميوه، اختصاص دا
شکل ميوه در  ضخامت ديواره ميوه، وزن خشک ميوه،

عرض  شکل ميوه در انتها، شکل ميوه، ميوه، قسمت دم
 را برگ و طول برگ بالغ بزرگترين ضرايب عاملي مثبت

دارا بودند و ميزان تشکيل ميوه بيشترين ضريب عاملي 
توجه به اين موضوع با . منفي را به خود اختصاص داد

 گفت که ميزان تشکيل ميوه روي گياه با افزايش توان مي
عرض ميوه، وزن تر ميوه و ضخامت ديواره ميوه کاهش 

 به عنوان عامل صفات توان مياين عامل را . يابد مي
 ۸۴/۷عامل دوم که  در. مربوط به ميوه نامگذاري کرد

گياه، درصد از واريانس کل را توجيه کرد صفات ارتفاع 
وزن هزاردانه، طول ميله، پهناي چتر گياه، طول برگ، 
عرض برگ و طول دم ميوه داراي بزرگترين ضرايب 
عاملي مثبت بودند و شکل برگ داراي بيشترين ضريب 

چون در اين عامل، صفات کمي داراي . عاملي منفي بود
 به عنوان توان ميبزرگترين ضرايب عاملي هستند آن را 

نتايج كامل تجزيه به . نامگذاري کردعامل صفات کمي 
 با درصد واريانس هر عامل و عنوان مربوط به هر ها عامل

ولي به طور كلي اين .  موجود است۸عامل در جدول 
 به همبستگي ضعيف توان ميمقادير پايين واريانس را 

هاي  بين صفات نسبت داد به طوريكه اگر همبستگي
ت بخش قوي مثبت و منفي بين صفات وجود داش

از واريانس با تعداد كمي از فاكتورها توضيح  اي عمده
  هنگاميون گام به گام،ياستفاده از رگرسبا . شد داده مي

دليل اينكه يكي از صفات مهم در ه ب(وه ي متر وزن كه
 هاي اصالح فلفل براي رسيدن به عملكرد باال پروژه
 به  کمير صفاتير وابسته و سايعنوان متغ به) دباش مي
  صفت۵ ،گرفته شدند نظر رهاي مستقل درينوان متغع

 عرض برگ ، طول برگ،وهيواره مي ضخامت د،وهيعرض م
 مدل )R2(وارد معادله شدند و ضريب تبيين وه يطول م و

 ۵۰به عبارت ديگر بيشتر از .  گرديد۷۳۸۰/۰مذكور 
 از نظر وزن ها ژنوتيپدرصد تغييرات و تنوع موجود بين 

 صفت مذكور ۵ حاصل از هايوعتر ميوه، در اثر تن
 گفت كه براي بهبود وزن تر توان مياز اين رو . دباش مي

. شده، در گزينش بهره برد  از صفات ذكرتوان ميميوه، 
عرض ميوه به عنوان اولين صفتي كه وارد معادله 
رگرسيوني شده است داراي همبستگي مثبت و 

 اين بوده و) ۸۶۳/۰**(ي با وزن تر ميوه دار معني
روي  دهنده تاثير فراوان و مستقيم عرض ميوه بر نشان

همچنين صفات ضخامت ديواره ميوه . دباش ميوزن آن 
 ، عرض برگ)۵۸۱/۰**(، طول برگ )۷۱۵/۰**(



 ۱۳۸۹، ۱، شماره ۴۱دوره ايران علوم باغبانی مجله        ۷۸

 نيز داراي همبستگي )۲۸۲/۰*(و طول ميوه ) ۵۵۶/۰**(
ي با وزن تر ميوه هستند و اين موضوع دار معنيمثبت و 

تقيم اين صفات روي وزن ميوه نيز به تاثير فراوان و مس
 با توان مياشاره دارد و همان گونه که قبالً ذکر گرديد 

 اصالح اين صفات، مقدار وزن تر ميوه را بهبود بخشيد
  ).دهد  نتايج رگرسيون گام به گام را نشان مي۷ جدول(
  

 تر رگرسيون گام به گام براي وزن  خالصه مراحل‐۷ جدول
ساير صفات به عنوان  ه وبه عنوان متغير وابست ميوه

  متغيرهاي مستقل

 ۵  ۴ ۳  ۲  ۱ مراحل
 ۵۹/۰ ۵۵/۰ ۵۲/۰ ۷۰/۰ ١٠/١  عرض ميوه

 ۹۱/۰ ۹۴/۰ ۸۰/۰ ٩٤/٠  ضخامت ديواره ميوه
 ۴۸/۰ ۵۳/۰ ۲۸/۰   طول برگ بالغ
 ‐۵۶/۰ ‐۶۳/۰    عرض برگ بالغ

‐١٤٩/٠     طول ميوه

R2 ۲۱/۵۹ ۳۷/۶۵ ۲۵/۶۹ ۸۴/۷۱ ۸۰/۷۳ 

  
اي بر اساس صفات   تجزيه خوشه:ترتجزيه كالس

گيري شده با استفاده از روش وارد نشان داد كه با  اندازه
وجود اختالف زياد بين صفات مورد بررسي، پس از 

هاي با خصوصيات مشابه كه از مناطق  بندي، نمونه دسته
. آوري شده بودند در يك گروه قرار گرفتند مختلف جمع

توان مطابق شكل  ها را مي بر اين اساس ژنوتيپ
گروه :  گروه تقسيم كرد که عبارتند از۵دندروگرام به 

، ۳۸، ۱۶، ۴۲، ۵۳، ۱۷، ۵۴هاي شماره  شامل نمونه: اول
۲۹ ،۵۸ ،۳۶ ،۶۵ ،۷۲ ،۶۷ ،۲۴ ،۵۷ ،۳۹ ،۴۰ ،۲۸ ،۶۲ ،
ها آبي كمرنگ  ، رنگ بساك اكثر اين نمونه۲۶ و ۸، ۴۹

واني  رنگ بساك ارغ۴۰ و ۸، ۵۳هاي  بود فقط در نمونه
هاي قرارگرفته در اين  بود، موقعيت جام گل همه نمونه
 موقعيت جام گل به ۵۴گروه مستقيم بود فقط در نمونه 

 و ۷۶، ۶۶هاي شماره  نمونه: گروه دوم .حالت آويزان بود
 ۷۷ و ۷۶هاي شماره  نمونه.  در اين گروه قرار گرفتند۷۷

  رنگ جام۷۶در نمونه . هاي زينتي بودند از نوع فلفل
هاي  نمونه: گروه سوم. گل، ارغواني با انتهاي سفيد بود

، ۱۳، ۹، ۶۹، ۲۰، ۲۵، ۱۵ ،۶۴، ۳، ۳۵، ۵۵، ۷۳شماره 
۵۱ ،۳۲ ،۳۷،۱۲ ،۱۸ ،۴۱ ،۱۹ ،۴۸ ،۴۶، ۲۱ ،۲۲ ،۱۱ ،
۷۱ ،۷ ،۳۴ ،۴ ،۶۳ ،۱۰ ،۲۷ ،۶۸ ،۵ ،۵۹ ،۶۰ ،۵۰ ،۱۴ ،
 و ۲، ۳۳،۶، ۳۱، ۷۵، ۲۳، ۱، ۳۰، ۴۴، ۵۲، ۵۶، ۴۳، ۷۴

هاي اين  در اكثر نمونه. گروه قرار گرفتند در اين ۴۷
هاي  گروه، موقعيت جام گل مستقيم بود به جز نمونه

 كه موقعيت ۳۳ و ۵۲، ۳۰، ۴۳، ۷۱، ۶۰، ۴۱، ۱۳، ۳۷
ها  جام گل متوسط داشتند و رنگ بساك همه اين نمونه

 به تنهايي در اين ۷۰ نمونه شماره :گروه چهارم. آبي بود
هاي زينتي و  ونه از نوع فلفلگروه قرار گرفت، اين نم

شامل : گروه پنجم. رنگ جام گل آن ارغواني بود
ها داراي   که هر دوي اين نمونه۶١ و ۴۵هاي  نمونه

موقعيت جام گل مستقيم و رنگ بساك آبي كمرنگ 
هاي  هاي مورد بررسي، فقط نمونه در بين نمونه. بودند
ونه اي بودند كه دو نم  از نوع فلفل دلمه۴۲ و ۶۱، ۴۵

 . در گروه اول قرار گرفتند۴۲اول در گروه پنجم و نمونه 
هاي قرار گرفته داخل کالسترها مشخص  بررسي ژنوتيپ

ها با توزيع جغرافيايي آنها  کرد الگوي پراکنش ژنوتيپ
آوري  هاي جمع مطابقت ندارد و از نظر مکاني، همه نمونه

شده از يک کشور يا يک شهر در يک گروه قرار نگرفتند 
به غير از (هاي متعلق به مجارستان  فقط همه نمونه

با توجه  ).۲شكل ( در گروه اول قرار گرفتند) ۱۱نمونه 
هاي مطلوب را به  توان فرم اي، مي به اين تجزيه خوشه

منظور ايجاد هيبريدهايي با كيفيت باال و صفات ميوه 
براي اين منظور بهتر است با توجه . مطلوب انتخاب نمود

ات هر ژنوتيپ، آنهايي را كه داراي فاصله به خصوصي
به طور . اي هستند انتخاب نمود بيشتري در تجزيه خوشه

كرد كه  کلي نتايج به دست آمده از اين تحقيق مشخص
 ۳شكل (هاي مورد مطالعه به دليل تنوع زياد  ژنوتيپ

، منابع )دهد تنوع زياد موجود در شكل ميوه را نشان مي
جام امور اصالحي هستند و ژنتيكي مناسبي براي ان

 همانطور كه تحقيقات قبلي نشان داده بود صفات
هاي گياهي  ارزيابي ژنوتيپ مرفولوژيكي ابزاري كارا در

هاي  بندي و تفكيك ژنوتيپ توانند در گروه هستند و مي
  .فلفل نيز، مؤثر واقع شوند

  

  سپاسگزاري
از زحمات دکتر عباس کوهپايگاني به سبب 

آوري بذور و دانشگاه آزاد  در امر جمعهايشان  مساعدت
اسالمي واحد کرج به سبب فراهم ساختن امکانات و 

  .شود تسهيالت انجام اين تحقيق تشکر مي
  
  
  
  



 ۷۹  ... هاي بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ :و همکارانزاده قاضي  

    

  ها براي کليه صفات مورد بررسي  نتايج تجزيه به عامل‐۸جدول 

  صفات

  عامل 

صفات مربوط 

 به ميوه

  عامل 

  صفات 

 کمي

  عامل 

  رنگ 

 ميله

  عامل

  سطح 

 وهمي

عامل شكل 

برگ 

كوتيلدوني

  عامل 

رنگ گره 

 ساقه

  عامل 

  رنگ 

 بساك

عامل 

موقعيت 

 جامگل

  عامل 

  رنگ

 برگ

عامل اندازه 

برگ 

 كوتيلدوني

عامل رنگ 

مبوه در 

  بلوغ

  عامل

رنگ جام 

  گل

عامل رنگ ميوه

در مرحله 

  متوسط
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 ‐٢٠٦/٠ ۱۵۵/۰ ‐۱۳۰/۰ ٢٢٣/٠ ۱۳۸/۰ ۱۴۶/۰ ‐۱۰۹/۰ ۰۳۲/۰ ‐۰۱۴/۰ ۰۰۳/۰ ‐۲۳۰/۰ ۶۳۵/۰ ‐١٢٠/٠ وزن هزاردانه

 ‐۱۱۲/۰ ‐٠١٦/٠ ‐۰۳۴/۰ ١٨٢/٠ ۰۵۱/۰ ۰۷۸/۰ ۱۳۹/۰ ‐۰۰۱/۰ ‐۱۳۶/۰ ۰۴۲/۰ ۱۳۱/۰ ۶۱۳/۰ ۰۹۸/۰ ميلهطول 
 ‐٤٢١/٠ ۰۴۸/۰ ‐۱۵۶/۰ ‐٢٢٦/٠ ۱۹۷/۰ ‐۳۰۳/۰ ‐۲۸۲/۰ ۰۷۳/۰ ۲۹۶/۰ ‐۰۱۶/۰ ۴۵۰/۰ ‐۰۴۳/۰ ‐۰۰۳/۰ رنگ برگ کوتيلدوني
 ۱۵۷/۰ ٣٧٢/٠ ۱۴۳/۰ ‐۰۴۰/۰ ‐۱۳۵/۰ ۰۸۹/۰ ‐۰۸۴/۰ ۱۲۴/۰ ۷۱۰/۰ ۲۳۱/۰ ۱۸۲/۰ ۰۶۴/۰ ۰۱۷/۰ شکل برگ کوتيلدوني

 ۱۱۳/۰ ۰۰۸/۰ ۰۳۵/۰ ‐۰۲۵/۰ ۱۱۸/۰ ۰۱۵/۰ ‐۰۳۲/۰ ۱۸۶/۰ ۲۱۳/۰ ۰۰۴/۰ ۷۲۲/۰ ‐۱۷۰/۰ ‐٢٣٥/٠ رنگ ساقه
 ۰۰۳/۰ ۱۰۰/۰ ‐۰۳۱/۰ ‐۰۵۴/۰ ۰۱۵/۰ ‐۰۱۵/۰ ۰۱۹/۰ ۸۲۸/۰ ‐۰۰۳/۰ ۰۹۷/۰ ۱۰۳/۰ ۰۴۴/۰ ‐٠٤٣/٠ رنگ گره هاي ساقه

 ‐۰۲۶/۰ ٣٢٦/٠ ٣٣٧/٠ ١٠١/٠ ۱۶۱/۰ ۰۵۴/۰ ۴۱۷/۰ ۲۰۱/۰ ۱۸۲/۰ ‐۲۸۷/۰ ‐۰۶۳/۰ ‐۳۵۹/۰ ‐٢٤٥/٠ کرک ساقه
 ٢٧٠/٠ ۰۷۲/۰ ۰۴۲/۰ ۰۸۴/۰ ‐۱۱۴/۰ ‐۰۱۹/۰ ۰۱۱/۰ ۱۰۳/۰ ۲۵۴/۰ ۴۳۱/۰ ‐۴۹۷/۰ ۳۰۷/۰ ٠٢١/٠ عادت رشدي

 ۰۶۳/۰ ‐۰۳۷/۰ ٢٥١/٠ ۰۶۲/۰ ۳۴۹/۰ ۳۷۶/۰ ۱۹۴/۰ ‐۳۳۳/۰ ۰۳۴/۰ ۰۵۴/۰ ۲۰۱/۰ ۰۰۶/۰ ‐٢٤١/٠ عادت شاخه دهي
 ‐٢٠٢/٠ ۰۱۷/۰ ‐۱۳۵/۰ ۰۶۰/۰ ۶۵۸/۰ ۰۸۸/۰ ۰۱۰/۰ ۰۳۷/۰ ‐۳۶۱/۰ ۰۲۱/۰ ۳۹۶/۰ ۰۸۹/۰ ١٦٨/٠ رنگ برگ
 ۰۴۷/۰  ۰۸۲/۰ ٢٣٢/٠ ‐١٣٨/٠ ۱۳۳/۰ ۰۷۲/۰ ‐۱۰۹/۰ ۰۵۷/۰ ‐۰۷۶/۰ ‐۰۷۷/۰ ۰۳۷/۰ ‐۵۸۹/۰ ‐٣٤٥/٠ شکل برگ

 ۰۹۹/۰ ‐۱۳۰/۰ ۰۶۵/۰ ۰۱۱/۰ ۰۲۹/۰ ‐۸۳۵/۰ ۰۷۴/۰ ‐۰۰۸/۰ ۰۴۳/۰ ۰۲۲/۰ ۰۷۰/۰ ‐۰۲۹/۰ ۱۴۰/۰ موقعيت جام گل
 ۰۰۷/۰ ٨٢٤/٠ ۰۵۷/۰ ۰۳۰/۰ ۰۰۴/۰ ۰۱۵/۰ ‐۰۴۰/۰ ۱۰۹/۰ ‐۰۵۶/۰ ‐۰۶۰/۰ ۰۲۳/۰ ۰۰۷/۰ ۰۹۰/۰ رنگ جام گل
 ۰۱۳/۰ ۰۳۶/۰ ۰۰۱/۰ ۰۳۸/۰ ۱۱۶/۰ ۰۸۲/۰ ‐۶۹۲/۰ ۰۳۷/۰ ۰۰۵/۰ ۰۰۶/۰ ۱۱۰/۰ ۰۱۲/۰ ‐۰۴۳/۰ رنگ بساک
 ۰۹۴/۰ ۰۸۰/۰ ۰۷۳/۰ ‐۰۰۵/۰ ۰۴۴/۰ ‐۰۲۹/۰ ‐۰۷۸/۰ ‐۰۵۷/۰ ۱۲۵/۰ ‐۰۹۷/۰ ۷۸۲/۰ ۰۳۷/۰ ۰۹۶/۰ رنگ ميله

 ٣١٤/٠  ٢٠٦/٠ ٢٦٩/٠ ٢٣٢/٠ ۲۴۵/۰ ۲۵۲/۰ ۰۶۶/۰ ۴۶۰/۰ ۰۱۹/۰ ‐۰۱۸/۰ ‐۰۲۳/۰ ۲۱۵/۰ ‐۲۹۱/۰ حاشيه کاليکس 
 ‐۰۴۸/۰ ٢٩٢/٠ ۰۷۸/۰ ‐۰۰۸/۰ ۰۶۹/۰ ۰۹۵/۰ ۲۹۰/۰ ‐۳۳۱/۰ ‐۰۱۹/۰ ۲۳۷/۰ ۲۱۲/۰ ‐۰۸۷/۰ ‐۵۱۶/۰ تشکيل ميوه

وسطرنگ ميوه در مرحله مت ۰۶۰/۰ ۰۵۹/۰ ۱۱۷/۰ ۰۰۳/۰‐ ۰۷۹/۰ ۰۱۸/۰ ۰۳۵/۰ ۱۵۲/۰ ۰۵۸/۰ ۰۷۷/۰ ۰۷۶/۰‐ ۰۲۲/۰‐  ٨٤٠/٠ 
 ‐۰۰۵/۰ ۰۴۳/۰ ٧٩٦/٠ ‐۰۵۵/۰ ۰۷۲/۰ ۰۲۷/۰ ۰۷۲/۰ ۰۹۶/۰ ۰۵۷/۰ ‐۱۳۹/۰ ۰۴۹/۰ ۱۹۳/۰ ۲۵۸/۰ رنگ ميوه در مرحله بلوغ

 ‐۰۷۴/۰ ۱۸۱/۰ ‐۰۸۷/۰ ‐١١٢/٠ ‐۰۸۷/۰ ۰۶۱/۰ ‐۳۱۳/۰ ۱۵۱/۰ ‐۰۷۱/۰ ۰۳۶/۰ ‐۰۰۶/۰ ‐۰۴۱/۰ ۷۹۸/۰ شکل ميوه
 ‐٢٠٦/٠ ۱۴۳/۰ ۰۹۱/۰ ۰۴۵/۰  ۰۹۰/۰ ‐۰۲۷/۰ ‐۲۲۲/۰ ۰۸۲/۰ ۰۰۳/۰ ۰۷۸/۰ ‐۰۳۱/۰ ‐۰۳۵/۰ ۸۱۰/۰ شکل ميوه در قسمت دم

 ‐۰۴۶/۰ ۱۴۰/۰ ۰۶۸/۰ ۰۷۵/۰ ‐۰۹۷/۰ ۰۷۶/۰ ‐۳۳۹/۰ ‐۱۳۲/۰ ‐۰۳۰/۰ ‐۱۰۶/۰ ‐۱۴۸/۰ ۰۸۷/۰ ۷۳۱/۰ شکل ميوه در انتها
 ۰۲۱/۰ ۱۲۵/۰ ‐۰۲۸/۰ ۰۴۶/۰ ۱۰۱/۰ ۰۴۰/۰ ۰۴۶/۰ ۰۴۴/۰ ۲۰۵/۰ ۷۳۲/۰ ۰۱۱/۰ ۰۲۰/۰ ‐۴۱۶/۰ وجود گردن
 ۱۶۰/۰ ۰۰۶/۰ ‐۱۲۰/۰ ٣٠٩/٠ ۳۶۱/۰ ۰۵۵/۰ ۳۸۵/۰ ۲۰۸/۰ ۰۰۳/۰ ۰۵۵/۰ ۰۵۷/۰ ۱۱۴/۰ ۴۶۲/۰ وجود ضميمه
 ‐۰۳۱/۰ ۰۱۸/۰ ۱۶۵/۰ ١٠١/٠ ۰۱۷/۰ ۱۱۵/۰ ‐۰۹۴/۰ ۰۹۷/۰ ‐۳۰۵/۰ ۸۰۸/۰ ‐۱۶۹/۰ ‐۱۲۵/۰ ‐۰۴۴/۰ سطح ميوه
 ‐۰۴۵/۰ ‐۱۶۰/۰ ۰۵۰/۰ ‐۰۹۳/۰ ‐۰۷۹/۰ ۷۴۶/۰ ۲۱۸/۰ ۰۲۷/۰ ۰۳۷/۰ ۰۵۳/۰ ۰۱۶/۰ ۱۱۰/۰ ۱۸۱/۰ رنگ بذر 
 ۰۱۲/۰ ٢٨٧/٠ ‐٢٠٢/٠ ١٦٤/٠   ‐۲۹۰/۰ ۱۰۵/۰ ۰۳۹/۰ ۳۰۱/۰ ۱۴۸/۰ ۰۴۸/۰ ‐۳۵۹/۰ ۳۲۷/۰ ۱۰۹/۰ اندازه بذر

  ٣٩/١  ۴۷/۱  ٦٦/١ ٦٩/١ ۷۲/۱ ۸۳/۱ ۸۴/۱ ۸۶/۱ ۹۲/۱ ۹۶/۱ ۳۴/۲ ۱۳/۳ ۹۷/۶ %مقادير ويژه

 ٤٨/٣ ٦٩/٣ ۱۵/۴ ٢٣/٤ ۳۲/۴ ۵۷/۴ ۶۰/۴ ۶۵/۴ ۸۱/۴ ۹۰/۴ ۸۷/۵ ۸۴/۷ ۴۳/۱۷ %واريانس 

 ٧٤/ ٥٩  ۷۱ /۱۱ ٤١/٦٧ ٢٦/٦٣ ٠٢/٥٩ ۷۰/۵۴ ۱۲/۵۰ ۵۲/۴۵ ۸۷/۴۰ ٠٥/٣٦ ۱۵/۳۱ ۲۷/۲۵ ۴۳/۱۷  %واريانس تجمعي 
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  اي   دندروگرام حاصل از تجزيه خوشه‐۲شكل 

   استفاده از صفات مورفولوژيکي ژنوتيپ فلفل با۷۷



 ۸۱  ... هاي بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ :و همکارانزاده قاضي  

  
  

  
  

  
  هاي مورد بررسي تنوع موجود در شكل ميوه ژنوتيپ‐۳شكل 
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