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 های فلفل بومی ایران ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات اگرومورفولوژیک در توده 

() 
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نباتات  -5 اصالح  دكتري  طبيعي،  -دانشجوي  منابع  و  كشاورزي  دانشكده  گياهي،  ژنتيك  و  توليد  گروه  ژنتيك،  مهندسي  و  مولكولي  ژنتيك 

 دانشگاه اروميه، اروميه، ایران 

 

 چکیده 

. طبق نظر محققان متنوع  باشد ی م ی گیاهان زراعی نژاد به ی ها برنامه ی ز ی ر طرح م در مه ی  ها گام تیکی از  ژن   وع تن مطالعه  
و در ایمن راسمتا اسمتفاده از   كنمد می ی را تضممین نژاد به ی ها برنامه بودن جمعیت تحت گزینش حصول نتایج مطلوب در 

ای این پژوهش بررسمی صمفات  اجر   از ف  . لذا هد سازد ی م د  آم ار ی محلی، پیشبرد اهداف اصالحی را بسیار ك ها توده ظرفیت  
ی در جهت تولید ارقمام  ساز نه ی زم ی بومی و  ها توده ی  نژاد به توده فلفل ایرانی جهت شناسایی پتانسیل    30اگرومرفولوژیک 

ه  حمل گلاانمم   در صمورت گلمدانی  تصادفی در پنج تکرار به   بود. آزمایش در قالب طرح كامل   نژادگران به هیبرید و استفاده  
بمرای كمل    هما توده ی را بمین  دار ی معنماجرا گردید. نتایج اختالف آماری    1395-1396ارومیه طی سال    نشگاه دا ی  تحقیقات 

( و باالترین ضریب تنوع ژنموتیپی را  88/ 36صفات مورد بررسی نشان داد. باالترین ضریب تنوع فنوتیپی را وزن تک میوه ) 
الترین ضمریب همبسمتگی  ( دارای بما 0/ 950کرد میموه ) مل ع   ت وزن گوشت میوه و فا ص   ( داشت. 83/ 63نیز وزن تک میوه ) 

  دار ی معنم( نیز دارای باالترین ضمریب همبسمتگی منفمی و 0/ 558و صفات وزن تک میوه و تعداد میوه )  دار ی معن مثبت و  
ه  وشمخ   ی تبریز واقع در ها ه د و ت ی شدند.  بند م ی تقس ی مورد مطالعه در پنج خوشه  ها توده ی ا خوشه بودند. طبق نتایج تجزیه 

ی  هما توده برتمری داشمتند.    هما توده قع در خوشه چهارم از لحاظ صفت تعداد میوه نسبت به سمایر ارومیه وا  باغ قره اول و 
ی ممورد مطالعمه از  ها توده ارومیه، ناجوان ارومیه و كشتیبان ارومیه در یک خوشه قرار گرفتند و نسبت به سایر  قلعه باش 

عنوان یکی از والدین برتمر در  به  ها توده از این  توان ی م بیشتری داشتند. لذا یوه م  رد رتری داشته و عملک ب  ات لحاظ اكثر صف 
 شد.    مند بهره جهت ایجاد تركیبات مطلوب ژنتیکی   ها توده تالقی با سایر  

 
 ضریب تنوع ژنوتیپی، عملکرد میوه، فلفل، نشانگرهای مرفولوژیکیها:  كلیدواژه 

 
  زاده رضا درویش :سنده مسئولنوی 

  رایانامه:      
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 مقدمه
  مايالد  از  قبال  ساا   7000فلفل به حدود  از  ان نس شناخت ا 

(. فلفل براي اولين بار در  گردد ) ز مي مسيح با 
(. فلفال  كشات شاد )   پارو   و   كشورهاي مكزیاك 

مقااوم باه سارما  ( گيااهي غير شايرین ) 
له  سا د داراي رویشِ علفي با رشدِ یكساله در مناطق معتد  و چن 

يرین از  (. فلفال شات ) اسار  در مناطق گرمساي 
كلي فلفال  طور باشد. به مي   و جنس   تيره  

هاا دیللویياد و  گونه اهلي و وحشي است كه هماه آن   33داراي  
كرومااوزوم هسااتند )   داراي  

 ، ؛  (. پان  گوناه مهان جانس  
  و   ، ، 

فلفال    یاا   فلفال سابز   (. برخاي محققاان هستند ) 
  گونا    باه   ( را مرباو  شايرین ) 

  تناااد را در گونااا     هااااي و فلفل   دانناااد، مي 
ل مركاز و  فلف ه  گا (. خاست كنند ) بندي مي طبقه 

و اولين كشورهایي كه نسابت باه كاشات آن    جنوب آمریكاست 
اقدام كردند مكزیاك و پارو بودناد ) 

  (. بر اساس گزارش فایو سطح 
باشد ) هزار هكتار مي   ایران تقریباً شش در  فلفل    زیركشت 

  ژنتيكاي اسات  هاي گيااهي تناوع ه ونانژادي گ (. اساس باه 
(. بررسي تنوع ژنتيكاي جهات تعياين  ) 

نژادگران و باراي  نظرِ باه ظرفيت ژنتيكاي صافات مطلاوب ماورد 
اي برخاوردار اسات  گزینش نژادهااي والادیني از اهميات ویاژه 

 (  .) 
  65ژنتيكااي  در پژوهشااي، تنااوع    (  ) 

  تحقيقاات ژنوتيپ فلفل تهيه شده از كشورهاي مختلف و مركاز 
( را بررسااي كردنااد و تنااوع  ساابزیجات ) المللااي بين 

هاا مشااهده نمودناد. در  ژنتيكي بسايار بااییي در باين ژنوتيپ 
باا منااطق    دي یاا اي تاا حاد ز بررسي ایشان نتای  تجزیه خوشه 

  55داشاات. بررسااي  خااواني  هااا هن راكنش ژنوتيپ پاا  یي جغرافيااا 
تند در اتيوپي بيانگر این بود كه صفاتي نظير طاو     فلفل  ژنوتيپ 

ميوه، قطر مياوه و تعاداد مياوه بيشاترین تاراير را بار عملكارد  
(. طباق نظار محققاان متناوع  داشتند ) 

اي  ه ماه ای  مطلوب در برنا نت    بودن جمعيت تحت گزینش حصو 
ند و در ایان راساتا اساتفاده از ظرفيات  ك ا تضمين مي نژادي ر به 

هاي محلي در ایجاد ارقام جدید و دستيابي به حداكثر تنوع  توده 
(.  بسيار كارآماد اسات ) 

ر  د  ایران به دليل تنوع شارای  آب و هاوایي داراي تناوع بااییي 
د  باشاافلفاال مي   مختلااف از جملااه ن  هااا هاااي بااومي گيا توده 

آوري و  هاي جماع (. لاذا اجاراي برناماه ) 

هاي بومي فلفل ایران ضروري بوده و تااكنون  نژادي بر روي توده به 
توسا  تعادادي از محققاين انجاام شاده اسات ) 

  تيكاي ن ژ   ارزیابي   هاي ز روش ا   كي (. ی 
است. لذا هاد  از اجاراي   مرفولوژیكي  صفات  از  با استفاده   رزیابي ا 

هاي فلفال جهات  این پژوهش بررسي صفات اگرومرفولوژیك توده 
سازي در جهات  هاي بومي و زمينه نژادي توده شناسایي پتانسيل به 

 باشد.  نژادگران مي توليد ارقام هيبرید و استفاده به 

 هاوش ر   و  مواد
 شی ح آزمای طر و  مواد گیاهی  

از سراسار   94-95فل بومي ایاران در ساا  توده فل   30بذور  
آوري گردید. از هر توده انتخاابي  كشور مستقيماً از زارعين جمع 

ها  تعداد پن  بذر در گلدان كشت گردید. پس از رسيدن گياهچاه 
  هاي بزرگتار منتقال به مرحله چهار برگي، هر گياهچه به گلدان 

  4حااوي گياهچاه  گلادان  5شاامل ه ود در این حالت هر تا د. ش 
برگي بود. در طو  فصل رشد هر هفتاه آبيااري انجاام گرفات و  

دور آبياري با آب معماولي، یاك دور آبيااري باا آب   2بعد از هر 
( صااورت  )   20-  20-  20حاااوي نااين گاارم در ليتاار كااود  

  در قالا  طارح كامال   1395-1396گرفت. آزمایش طي ساا   
بع طبيعي  رزي و منا دانشكده كشاو   تي قا في در گلخانه تحقي اد تص 

دانشگاه اروميه اجرا گردید. پس از مرحله گلدهي، صافات تعاداد  
(، عار  بار  باه  متر ) (، طو  بار  باه ساانتي شاخه ) 
(، ارتفااع بوتاه  متر ) (، طو  دمبر  به سانتي متر ) سانتي 

(، تعاداد مياوه  )  تار م (، دور بوتاه باه ميلي متر ) به ساانتي 
(،  (، عملكرد ميوه به گارم ) (، وزن تك ميوه به گرم ) ) 

(، دور  متر ) (، قطر ميوه به ساانتي متر ) طو  ميوه به سانتي 
( و وزن باذر  (، وزن گوشت به گارم ) متر ) ميوه به سانتي 
گيري طو ، قطر  گيري شد. براي اندازه ( اندازه كل به گرم ) 

ت  خااب و صافا ز هار بوتاه انت ا  وه تعداد پن  عدد ميا ه، يو و دور م 
ها ابت گردید. دور یا محاي   گيري و ميانگين آن مورد نظر اندازه 
  ، اناد ها توساعه یافته ترین بخاش بوتاه كاه شااخه بوته از وسايع 

گيري مشخصات بر  از تعاداد پان   گيري شد. براي اندازه اندازه 
ه  ها اناداز كه در آن ر ت هاي قدیمي شده بر روي شاخه بر  تشكيل 

گيري عملكارد مياوه،  دید. براي اندازه مل بود، استفاده گر   كا بر 
ها و وزن تر مياوه  هاي بوته، تعداد آن پس از برداشت تمامي ميوه 

 در بوته محاسبه گردید.  

 های آماری تجزیه 
تجزیه واریانس ساده و مقایسه ميانگين صفات به روش آزمون  

ت باه روش  فا صا  د همبستگي فناوتيلي ور رآ اي دانكن، ب چند دامنه 
هاي اصالي روي ضاری  همبساتگي  ه باه مللفاه ون و تجزیاپيرس 

)   9/ 1نساخه    افازار  صافات باا اساتفاده از نرم 
  هااي اساتاندارد روي داده   اي باه روش  ( و تجزیه خوشه 
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ن  انجااام شااد. در ایاا  21نساخه    افاازار  شاده بااا اسااتفاده از نرم 
ضاری  تناوع  (، پاذیري عماومي ) راات و ، وهش اجزاي واریانس پژ 

(، و ضااری  تنااوع  (، ضااری  تنااوع ژنااوتيلي ) فناوتيلي ) 
  محاسابه   1جادو   هاي ( صفات با استفاده از فرمو  محيطي ) 
 (. گردید ) 

 نتایج و بحث
تماامي صافات ماورد  واریانس از لحاا   بر اساس نتای  تجزیه  

رصاد  العه در سطح احتماا  یاك د ط م   ورد هاي م بين توده ي  رس بر 
  (  )   (. 2داشت )جدو   داري وجود  تفاوت معني 

 ژنوتياپ فلفال از كشاور ایاران، چاين و   65نيز در پژوهشي روي 
هاااي  (، بااين ژنوتيپ المللااي ساابزیجات ) نيااز مركااز بين 

بوتاه، تعاداد  اع عر  بر ، طاو  بار ، ارتفامختلف براي صفات 
داري مشااهده كردناد  معناي  ه اختال  ميوه و قطر ميو   طو ميوه، 

در بررسااي    (  (. ) ) 
هاي فلفال  داري بين توده اي اختال  معني مشابهي در شرای  مزرعه 

  و   مياوه   ميوه، عر    طو    ملكرد ميوه، ع   گياه   صفات ارتفاع   ایران براي 
یاابي  در ارز     ( مشااهده كردناد. )   قه سا   قطر 
هااي ماورد مطالعاه از لحاا   یین و رقن فلفل تناد، باين ژنوتيپ   7

دار مشااهده كردناد. در  صفات طو  ميوه و قطر ميوه اختال  معناي 
هاي اوگاندا، براي صفات طو  ميوه، عر  ميوه، ارتفااع  بررسي فلفل 

نتاای   ا  با  داري مشااهده شاد كاه ي عن گياه و وزن تر ميوه اختال  م 
(.  ین تحقيق مطابقات دارد ) آمده از ا دست به 

( و 19/6در بين صفات ماورد مطالعاه، طاو  بار  كمتارین )
ضری  تغييرات را نشان دادناد،   (36/42تعداد ميوه بيشترین )

   باشد.مي بررسي هاي موردتنوع موجود بين توده  كه بيانگر
  آزمااون   بااا اسااتفاده از   ين نگ حاصاال از مقایسااه ميااا   ی  نتااا 

 

هاا  اي دانكن )به دليل حجن زیااد جاداو  از ارایاه آن دامنه چند 
ي مراغاه از لحاا   دهنده برتاري تاوده خودداري گردید( نشاان 

ي بجناورد از لحاا  صافات  (، تاوده 12/ 00صفت تعداد شااخه ) 
ساتان  ا   از اي  ( و نيز تاوده 4/ 33( و عر  بر  ) 7/ 39طو  بر  ) 

( باود. بار  4/ 34مبار  ) حا  صافت طاو  د ل   از مركزي؛ تفرش  
متر در  ساانتي   26/ 40اساس نتای  مقایسه ميانگين ارتفاع بوته از 

ي جغتاي مشهد متغير  متر در توده سانتي  65/ 80ي تبریز تا  توده 
بود. ارتفاع بوتاه معياار مناسابي جهات وجاود تناوع ژنتيكاي و  

) د  باش هاي فلفل مي گزینش توده 
ي اورفااي تركياه و باا  بيشترین دور بوته در تاوده (.  

و كمترین ميزان این صفت   1ي كردستان اختال  ناچيز در توده 
ي قایجيغ بناب مشاهده گردید. نتای  مقایساه مياانگين  در توده 

ر  یگاد   ي تبریاز باا دار تاوده تعداد ميوه حاكي از اخاتال  معناي 
تاك مياوه    ص صافت وزن ه باود. در خصاو لع طا هاي مورد م توده 

ي كشاتيبان  درصد مربو  به تاوده   5بيشترین ميزان با اختال   
ي كشتيبان اروميه باه  اروميه بود. از لحا  عملكرد ميوه نيز توده 

قلعاه ارومياه و نخجاوان ارومياه بيشاترین  هاي باش همراه توده 
  لحاا  صافت طاو  مياوه ز  ا   ميزان را به خود اختصااص دادناد. 

ترتي  باا طاو  مياوه  الت و بانه به مركزي مح   هاي بجنورد، ه ود ت 
هاا از  متر نسبت باه دیگار توده سانتي   11/ 25و    11/ 50،  12/ 25

لحا  آماري برتري داشتند. از لحاا  قطار مياوه و وزن گوشات  
  4/ 89ترتي  بااا قطاار ميااوه  ي كشااتيبان اروميااه بااه ميااوه تااوده 

ري  ت ها بر گر توده دی ه  گرم ب   50/ 41ميوه    شت گو متر و وزن  سانتي 
ي  كمتاارین مياازان وزن كاال بااذر در تااوده   چنااين هن   داشاات. 

قلعاه  ي باش گرم( و بيشترین آن در توده   0/ 39كشتيبان اروميه ) 
 گرم( مشاهده شد.   3/ 81اروميه ) 
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بایترین ضاری  تناوع فناوتيلي در صافات وزن تاك مياوه  

( مشااهده شاد. باایترین  60/ 34)   ه ( و وزن گوشت مياو 88/ 36) 

( مشااهده  83/ 63ضری  تنوع ژنوتيلي در صفت وزن تك ميوه ) 

تماامي   آمده مشاهده گردیاد كاه در دست ه شد. بر اساس نتای  ب 

  ضاری  تغييارات  از  تار بزر    فناوتيلي   تغييارات   ضاری    صفات 

بيشتر بودن ضری  تنوع فناوتيلي از ضاری  تناوع   بود  ژنوتيلي 

تراير عوامل محيطي بر صفات مورد بررسي    ه دهند ژنوتيلي نشان 

ژناوتيلي و فناوتيلي  تناوع است. كن بودن اختال  باين ضاری  

تواناد  باشد و دليال آن مي بيانگر اار كن محي  بر روي صفت مي 

بيشااتر شاارای   اجااراي آزمااایش در محااي  گلخانااه و كنتاار   

تواناد  محيطي باشد. مقایسه ضری  تنوع ژنوتيلي و فناوتيلي مي 

  چاه   هار  نژادي باشاد. مسالمًاراهگشاي گزینش صفت جهت باه 

شاانس   اشد ب  بيشتر  صفات  در  تنوع موجود خصوصاً تنوع ژنتيكي 

  (. 3)جدو   افزایش خواهد یافت  انتخاب افرد مطلوب 

ه كمتارین مقادار  در بين صفات مورد ارزیابي، صفت دور بوت 

ضری  تناوع ژناوتيلي را باه خاود اختصااص داد. باا توجاه باه  

رسد عوامل ژنتيكي و  پذیري متوس  این صفت به نظر مي وراات 

محيطي توأماً نقش مالاري در باروز ایان صافت داشاته باشاند  

(. از طرفي در صافت وزن تاك مياوه كاه  ) 

پاذیري  ناوتيلي باود، وراات داراي بيشترین مقدار ضری  تناوع ژ 

( نيز مشاهده گردید كه به نظر مي رسد در رابطه  89/ 59باییي ) 

تري داشاته  با در بروز این صفت عوامل ژنتيكي نقاش پار رنا  

باشند. لذا شاید امكان استفاده از این صفت در گزینش و اصاالح  

هاي مطلوب فلفل وجاود داشاته باشاد.  براي دستيابي به ژنوتيپ 

یري عمومي براي برخاي از صافات مانناد تعاداد مياوه  پذ وراات 

( نسبت به دیگر صفات در كمتارین  40/ 35( و دور بوته ) 36/ 94) 

تواناد بازر  باودن واریاانس  له مي ر مقدار باود. دليال ایان مسا

هاا نسابت باه واریاانس ژنتيكاي و كنتار  پيچياده  فنوتيلي آن 

وه و  (. به استثناء صفات تعاداد مياصفات باشد ) 

پذیري باییي بودند. طبق نظر  دور بوته، صفات دیگر داراي وراات 

پذیري بای به دليل رابطاه  محققان گزینش براي صفاتي با وراات 

نزدیك ژنوتيپ و فنوتيپ و نيز كن بودن سهن محاي  در شاكل  

دادن فنوتيپ، نسبتاً آسان خواهاد باود ) 

نيااز      ( )   پااژوهش   (. در 

صاافات وزن تاار ميااوه، عملكاارد و ارتفاااع گياااه داراي بيشااترین  

 پذیري بودند. وراات 

در اصالح نباتات دانساتن روابا  باين صافات زراعاي بسايار  

اهميت دارد، این امر ارتبا  مثبتي با انتخاب جهت افزایش تولياد  

زیه و تحليل همبساتگي  (. تج وري دارد ) و بهره 

امكان تجزیه و تحليل ميزان و جهت رواب  باين صافات و امكاان  

هاي اصاالح ناژادي را  مستقين در برنامه ارزیابي قابليت انتخاب غير 

تر شاود  تواند منجر به پيشرفت ژنتيكي سریع آورد كه مي فراهن مي 

(. باار اساااس نتااای  حاصاال از همبسااتگي  ) 

(، دور بوته و  0/ 769ي، بين صفات عر  بر  و طو  بر  ) فنوتيل 

(، قطر مياوه و  0/ 551(، دور بوته و ارتفاع بوته ) 0/ 504طو  بر  ) 

(، قطر مياوه  0/ 573(، قطر ميوه و عر  بر  ) 0/ 521طو  بر  ) 

(، دور  0/ 541(، دور ميوه و عار  بار  ) 0/ 845و وزن تك ميوه ) 

(،  0/ 841زن تاك مياوه ) (، دور مياوه و و 0/ 527ميوه و دور بوتاه ) 

(، وزن گوشت ميوه و وزن تك مياوه  0/ 961دور ميوه و قطر ميوه ) 

(، وزن گوشات  0/ 768(، وزن گوشت مياوه و قطار مياوه ) 0/ 702) 

(  0/ 655(، وزن باذر كال و تعاداد مياوه ) 0/ 809ميوه و دور ميوه ) 

در مقابال    (. 4شاد )جادو   مشااهده  دار  همبستگي مثبت و معني 

(، وزن باذر كال و  -0/ 521وه و عار  بار  ) بين صفات تعداد مي 

(  -0/ 558(، وزن تك ميوه و تعاداد مياوه ) -0/ 536وزن تك ميوه ) 

دار  دار مشااهده شاد. همبساتگي معناي منفي و معني   همبستگي 

یین فلفال تناد    22منفي بين عملكرد و طو  ميوه نيز در بررسي  

(. عملكارد مياوه داراي  گازارش شاده اسات ) 

(، دور  0/ 793دار باا صافات قطار مياوه ) همبستگي مثبت و معني 

(  0/ 664( و وزن تاك مياوه ) 0/ 950(، وزن گوشات ) 0/ 809ميوه ) 

( داراي همبساتگي منفاي و  0/ 375بود، اما با صفت طاو  مياوه ) 

دار  داري باود. در نتاای  مشاابه همبساتگي مثبات و معناي معناي 

فلفل هنادي گازارش    توده   25عملكرد با وزن ميوه و دور ميوه، در  

 (.  شده است ) 

در بررسي اجازاي عملكارد و كيفيات مياوه در    (  ) 

داري باين صافات  فلفل، همبستگي مثبت و معناي  دیالل جمعيت 

(.  وزن ميوه، عر  ميوه و عملكرد ميوه گزارش نمود ) 

هاي فلفل  در بررسي همبستگي صفات توده   (  ) 

تونس بين صفات طو  و عر  ميوه با عملكارد مياوه همبساتگي  

  از ایان   آماده دسات به   نتای    با   دار مشاهده نمودند كه مثبت و معني 

  (  (. ) دارد )   مطابقت   پژوهش 

داري بين صفات عر  ميوه، وزن نيز همبستگي مثبت و معني

يوه گزارش نمودند. همبستگي خصوصايات تر ميوه و عملكرد م

تك ميوه از قبيل عر  ميوه، دور ميوه و وزن تك ميوه توس  

پژوهشگران متعددي گزارش شده است و لذا خصوصيات تاك 

تواند شاخص خوبي براي انتخاب گياهاني باا عملكارد ميوه مي

بای باشد. محدودیت عملكرد به علت ظرفيت منبع یا مخزن در 



 163                                                    1401  تابستان،  2شماره    45توليدات گياهي، جلد  

 

گياه متفاوت اسات. تواناایي یاك مخازن باراي   طي دوره رشد

جذب مواد فتوسنتزي بستگي به ظرفيت مخازن دارد. در ایان 

دار بين قطر ميوه و طاو  پژوهش با وجود رابطه مثبت و معني

دار قطر ميوه با عملكرد باه نظار بر  و نيز رابطه قوي و معني

ر رسد كه انتقا  مواد فتوسنتزي از بر  به ميوه نقش بسايامي

 چناينهنبارز و چشامگيري در تارمين عملكارد نهاایي دارد.  

رابطه بين دور ميوه و دور بوته و نيز رابطه دور بوتاه باا ارتفااع 

 هایي باا ارتفااع بيشاتر داراي دهنده این اسات كاه بوتاهنشان

 دور بوته بيشاتر نياز باوده و ایان امار در جهات افازایش دور 

 كاه افازایش   . چاراميوه و عملكارد نهاایي بسايار مالار اسات

عملكرد وابسته به انتقا  بيشتر مواد فتوسنتزي بوده و گياه در 

راستاي این افزایش از ذخاایر فتوسانتزي سااقه نياز اساتفاده 

   نماید.مي

شده به همراه درصد توجيه تنوع هاي اصلي استخراجمللفه

هاي فلفل و همبستگي هر مللفه با صفات مورد بررسي در توده

 آورده شده است.  5در جدو  عه  مورد مطال
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چهار مللفه با مقادیر ویاژه بزرگتار از یاك باه عناوان عوامال  
درصاد از    79/ 64ها در مجماوع  دار انتخاب شدند. این مللفاه معني 

گيرناد.  رساي را در برمي هااي فلفال ماورد بر تنوع موجود در توده 
دومااين مللفااه  درصااد،    41/ 6( حاادود  اولااين مللفااه اصاالي ) 

درصااد و    13/ 20(  درصااد، سااومين مللفااه )   17/ 45(  ) 
درصااد از تنااوع كاال موجااود در    7/ 94(  چهااارمين مللفااه ) 

كنند. در مللفاه او  صافات قطار مياوه، دور  جمعيت را توجيه مي 
يوه داراي ضری  مثبات و صافات  ميوه، وزن تك ميوه و عملكرد م 

منفي بودند، لذا این مللفاه    تعداد ميوه و وزن بذر كل داراي ضری  
عامل بازارپسندي و كيفيات مياوه نامگاذاري شاد. در مللفاه دوم  
صفت تعداد ميوه رابطه نسابتاً قاوي و مثبتاي داشات در حاليكاه  
صفت طو  ميوه داراي ضری  منفي باود، لاذا ایان مللفاه عامال  

د نامگذاري شد. در مللفه سوم، صفات تعداد شااخه، ارتفااع  عملكر 
ور بوته داراي ااار مثبات و صافات وزن تاك مياوه و وزن  بوته و د 

گوشت ميوه داراي اار منفي بودند و این مللفه عامل كاانوپي بوتاه  
نامگذاري شد. در مللفه چهارم نيز صفت طو  دمبار  داراي ااار  
بزر  و مثبت و تعداد شاخه اار منفي و نسبتاً بزرگي بود، لذا ایان  

بار اسااس    (. 5جدو   اري شد ) مللفه عامل مورفولوژي بر  نامگذ 
نتای  صفات قطر ميوه و طو  ميوه كاه در ایان مطالعاه در مللفاه  
او  با اارات قابل توجه مشاهده گردیدند در مطالعات گذشاته نياز  

عنوان اجاازاي مهاان ترايرگااذار در فلفاال مطاارح شااده اساات  بااه 
 (

  .) 
صفات ملار در مللفاه او  داراي همبساتگي مثبات و بسايار  

باشند، به عالوه این صفات باایترین ميازان  دار با عملكرد مي معني 
همبستگي بين خود را نيز دارا بوده و لذا در یك مللفه با بيشترین  

باا بررساي   چناين هن اند. ه شاد درصد توجيه تنوع كل گروهبندي 
گردد فق  صفت تعداد ميوه ااار مثبات در  مللفه دوم مشاهده مي 

گاردد  این مللفه دارد، در بررسي همبستگي صفات نيز مشاهده مي 
دار با صفت وزن بذر كل داشته و  این صفت فق  اار مثبت و معني 
دار نادارد. صافات تعاداد شااخه،  با دیگر صفات همبستگي معناي 

بوته و دور بوته كه در مللفه ساوم قارار گرفتناد نياز داراي  ع  ارتفا 
دار با یكدیگر بوده اما مقادیر عاددي ایان  همبستگي مثبت و معني 

  چناين هن همبستگي به انادازه صافات مالار در مللفاه او  نباود.  
صفت طو  دمبر  كه با هاي  كادام از صافات دیگار هبساتگي  

ااار مثبات قارار گرفات.  ا نشان نداد، به تنهایي در مللفه چهارم با
بررسي صافات مالار در چهاار مللفاه او  باا همبساتگي صافات  

دهنده رابطه همسو نتای  همبستگي با قرار گرفتن صافات در  نشان 
باشد. نظریه كلي تجزیاه و  ها و نيز درصد توجيه تنوع كل مي مللفه 

هاي اصالي و  هاي اصلي، بر اساس كاهش ابعاد مللفاه تحليل مللفه 
هایي جدیاد باا هاد   مللفه اصلي به صاورت مللفاه   ند تركي  چ 

ها به  كاهش ابعاد داده   ، حفظ اطالعات اصلي مسئله است. در 
هاا و افازایش دقات انجاام  منظور بای بردن سارعت پاردازش داده 

مشخص شاد  ها  شود. با توجه به نتای  حاصل از تجزیه به مللفه مي 
هاایي باا  اب توده تخااو  منجار باه ان   كه گزینش بر مبناي مللفاه 

شود؛ به عباارت  خصوصيات بازارپسندي و كيفيت ميوه مطلوب مي 
هاا از نظار  بندي خوبي بين توده دیگر این عامل قادر است كه گروه 

هااي باا  خصوصيات مرتب  با كيفيات مياوه ایجااد نماوده و توده 
هاااي غياار بازارپسااند  خصوصاايت بازارپسااندي مطلااوب را از توده 

دوم ماارتب  بااا عملكاارد بااوده و گاازینش    فااه تفكيااك نمایااد. ملل 
هایي گاردد كاه  تواند منجر به گزینش توده برمبناي این مللفه مي 

قبولي باشند. مللفاه ساوم    داراي تعداد ميوه بيشتر و عملكرد قابل 
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در ارتبا  با ميزان كانوپي گياه بوده و انتخاب بر مبناي ایان عامال  
من داشااتن  ضاا  توانااد مناات  بااه گاازینش گياهاااني شااود كااه مي 

هاي اوليااه و اانویااه بيشااتري  هایي بلناادتر از تعااداد شاااخه ساااقه 
برخوردار باشند. در واقع گزینش بر مبناي این عامال در منااطقي  

كه كانوپي منجار    كه شدت نور و گرما زیاد است، اهميت دارد. چرا 
به سایه اندازي بيشتر شده و اارات سوء گرما بر محصاو  توليادي  

  گاردد نيز موج  كاهش تبخير از سطح خاک مي و  را كاهش داده  
تواند تقریباً نتایجي مشابه باا  گزینش بر مبناي مللفه چهارم نيز مي 

 مللفه سوم عاید نماید 
بر اساس صافات مالار در دو مللفاه او   ها  نحوه پراكنش توده 

  (. 1)شاكل  در نمودار باي پالت دو مللفه او  نشان داده شده است  
هاي مورد مطالعه را به چهار گاروه  توان توده مي   ی  بر اساس این نتا 

بندي نمود. گروه او  داراي بيشاترین مقادار باراي هار دو  تقسين 
قلعاه ارومياه، نخجاوان  هاي باش مللفه بودند. این گروه شامل توده 

اروميه، كشاتيبان ارومياه و اورفااي تركياه باود. گاروه دوم داراي  
ین مقدار باراي مللفاه او   تر كمترین مقدار براي مللفه دوم و بيش 

  1هاي تبریز، شيراز، چهارمحاا  لردگاان  بود. این گروه شامل توده 
، قایجيغ بناب، خراسان، تویسركان همدان، مراغه و گچسااران  2و  

بود. گروه سوم داراي بيشترین مقدار مللفه دوم و كمتارین مقادار  
بزوار،  سا  ، 2و    1هاي كردستان  مللفه او  بود. این گروه شامل توده 

گيجلر اروميه و بجنورد بود. گروه چهارم نيز از لحا  هر دو مللفاه  
هااي جغتااي  در كمترین مقدار قرار داشتند. این گروه شامل توده 

مشهد، بروجرد، مركزي تفرش، بانه، مركازي محاالت و هرمزگاان  
بود. 

ها حاكي از اهميت بيشاتر  گيري كلي از تجزیه به مللفه نتيجه 
دوم نسابت باه دو عامال دیگار باود. زیارا كاه در    و   دو مللفه او  

محصویت سبزي و صيفي و از جمله فلفل، عملكرد و خصوصايات  
هاا اهميات  مربو  به بازارپسندي و كيفيت نسبت به ساایر ویژگي 

در پاژوهش خاود    (  بسيار بيشتري دارند. ) 

  باار روي فلفاال بااه اهمياات خصوصاايات ماارتب  بااا شااكل ميااوه 
هاي برتر این محصو  اشاره كرده  بازارپسندي( در انتخاب ژنوتيپ ) 

بناادي و  بودنااد. توجااه بااه تعااداد و وزن ميااوه )عملكاارد( در گروه 
هاي برتر نيز توس  برخي محققين گازارش شاده  گزینش ژنوتيپ 

(.  اساات ) 
ها از لحا  صفات  رین توده رت بر اساس نمودار باي پالت ب   چنين هن 

قلعاه ارومياه، نخجاوان  هاي باش بازارپسندي ميوه و عملكرد، توده 
 اروميه، كشتيبان اروميه و اورفاي تركيه بودند. 

نژادي از هاي باهانتخاب بهترین والد در هر تالقي در برنامه
اي برخوردار است. پژوهشاگران در ایان راساتا باه اهميت ویژه

ي هسااتند كااه از هاان دور باشااند. بنااابراین ایهاادنبااا  ژنوتيپ
هاي فلفل بر اساس صفات مورد مطالعه بررسي فاصله بين توده

تواناد اي ميباا اساتفاده از روش چناد متغياره تجزیاه خوشاه
 راهگشا باشد.

  ( 2)شااكل  اي بااه روش وارد  بار اساااس نتااای  تجزیاه خوشااه 
عاه در  ال هاي فلفل مورد بررسي بر اساس همه صفات مورد مط توده 

بندي شادند. خا  بارش از جاایي زده شاد كاه  تقسين پن  گروه 
ها وجود داشته باشد. بار ایان اسااس در  بيشترین فاصله بين گروه 

هاي تفرش )مركزي(، شيراز، ارومياه،  )دسته او ( توده   خوشه  
بنادي  بویر احمد، محالت )مركزي(، تبریز و قاایجيغ بنااب طبقه 

،  3هاااي كردسااتان  ( توده شاادند. در دسااته دوم )خوشااه  
هاااي  گچساااران، هرمزگااان و جغتاااي مشااهد قاارار گرفتنااد. توده 

سبزوار، گيجلار ارومياه، كردساتان، بجناورد و اورفااي تركياه در  
(  ( قرار گرفتند. دسته چهارم )خوشاه  خوشه سوم ) 
باغ اروميه، تویسركان همادان، بروجارد،  هاي مراغه، قره شامل توده 
)چهارمحاا (،   2، بانه، لردگان 2)چهارمحا (، كردستان   1لردگان  

)طبقاه    چهارمحا ، خراسان و قراملك تبریاز باود. در خوشاه  
و كشاتيبان    هاي باش قلعاه ارومياه، نخجاوان ارومياه پنجن( توده 
 بندي شدند. اروميه طبقه 
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هااي موجاود در  اي توده كه در تجزیاه خوشاه با عنایت به این 
باشاند، لاذا بایساتي  مي یك خوشه داراي كمترین فاصله ژنتيكاي  

نژادي  هاي باه هاي مختلف را در برناماه هاي موجود در خوشه توده 
هااي  جهت دستيابي به بایترین ميزان هتروزیس دخالت داد. توده 

چهاارم از  باغ اروميه واقع در خوشاه  تبریز واقع در خوشه او  و قره 

ا  ها برتاري داشاتند. بالحا  صفت تعداد ميوه نسبت به سایر توده 
تاوان بيشاترین  توجه به فاصاله ژنتيكاي دو تاوده ماذكور لاذا مي 

هتروزیس مورد انتظار در خصاوص ایان صافت را در ایان تالقاي  
هاااي موجااود در خوشاا  پاانجن  توده   چنااين هن مشاااهده نمااود.  

قلعه اروميه، نخجوان اروميه و كشاتيبان ارومياه( نسابت باه  )باش 
ري داشاتند. ایان  شات هاي مورد مطالعه عملكرد مياوه بي سایر توده 

 مطابقت داشت.    ( نتای  تا حدودي با نتای  ) 
قلعاه ارومياه، نخجاوان  هاي موجود در خوشه پنجن )باش توده 

اروميه و كشتيبان اروميه(، در گروه او  باي پالت دو مللفاه او   و  
قرار گرفتند و از لحاا  هار دو مللفاه داراي بيشاترین    دوم  

هاي تبریز، شيراز و قایجيغ بناب كاه در خوشاه  د. توده دن مقدار بو 

در گاروه دوم قارار    بندي شدند نيز در بااي پاالت  او  طبقه 
ها از لحا  صفات مارتب  باا مياوه و عملكارد در  گرفتند. این توده 

ها  بيشااترین مقاادار قاارار داشااتند. از طرفااي در برخااي از خوشااه 
الگاوي جغرافياایي مطابقات    با ها تا حد بسيار پایيني  پراكنش توده 

هاا در تجزیاه  داشت. لذا شاید بتوان نتيجه گرفت كه پراكنش توده 

كه با موقعيت جغرافياایي همخاواني داشاته  بيشتر از آن   اي خوشه 
ها بوده است. باشد، بر اساس الگوي صفات بارز ملار در توده 

 گیری نتیجه 
ده،  شا  هاي انجاام آمده از تجزیاه دسات ه با توجه باه نتاای  ب 

هاي فلفل مورد مطالعاه  شود كه قرار گرفتن توده گيري مي نتيجه 
دهنده وجود تنوع ژنتيكي اسات كاه  هاي متفاوت، نشان در گروه 

نژادي اساتفاده نماود. در  هاي باه توان از این تناوع در برناماه مي 
اي، تناوع صافات از  هاي اصالي و تجزیاه خوشاه تجزیه به مللفه 

مرتب  باا بازارپساندي مشااهده   ات لحا  عملكرد و نيز خصوصي 
گردید، لذا شاید بتوان گفت این صفات داراي تنوع ژنتيكي زیااد  

كاه  باشاند. از آنجایي اي مي بوده از نظر اصالحي داراي اهميت ویژه 



 167                                                    1401  تابستان،  2شماره    45توليدات گياهي، جلد  

 

ها  ها بر اساس تمامي صفات ماورد مطالعاه در خوشاه تفكيك توده 
اي كمتارین  ار كه افراد هر گروه د انجام شده است، و با توجه به این 

باشند، لذا جهت رسيدن به حاداكثر هتاروزیس  فاصله ژنتيكي مي 

هاي مختلاف انجاام  هاا از خوشاه بایست انتخاب والادین تالقي مي 
تواناد منجار باه تولياد هيبریادهایي باا عملكارد  شود. این امر مي 

مناس  و خصوصيات بازارپسندي مطلوب گردد. طباق نتاای  ایان  
رومياه، نخجاوان ارومياه و كشاتيبان  ا   هاي باش قلعه تحقيق توده 

ها از لحا  اكثار صافات ماورد مطالعاه  اروميه نسبت به بقيه توده 
تاوان  برتاري داشاتند. لاذا مي   باا عملكارد  ویژه صفات مارتب  به 

عنوان یكاي از والادین برتار در تالقاي باا ساایر  ها به از این توده 
جهت    د. مند ش ها جهت ایجاد تركيبات مطلوب ژنتيكي بهره توده 

گردد، پژوهش عالوه بار  ادامه مطالعه و تكميل نتای  پيشنهاد مي 

محي  كنتر  شده گلخانه، در محي  مزرعاه و نياز در چنادین  
پاذیري و پيشارفت ژنتيكاي  مكان انجام شاود تاا بارآورد وراات 

صورت دقيق صورت پذیرد. صفات به 

 گزاریسپاس
ا ترمين  جهت  اروميه  دانشگاه  از  مقاله  انات  كمنویسندگان 

 نمایند. یزم براي انجام پژوهش قدرداني مي
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