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  چکیده

در این تحقیق با به کارگیری  باشد. یهای خالص م سریع برای تهیه الین یك راه حل یهای کارآمد نظیر دابل هاپلویید فناوریایجاد 
 الین دابل هاپلوئید 32 کراس با استفاده از گردید. آزمون تاپتولید هاپلوئید )اینبرد( فلفل   های دابل زایی میکروسپور الین روش جنین

ها صورت گرفت. هیبریدهای حاصل از تالقی  پذیری عمومی الین جهت بررسی ترکیب California Wonderکراس  و والد تاپ تولیدی

، زنی روز تا جوانهها صفات  ذیری عمومی الینپ کشت شدند. به منظور ارزیابی قدرت ترکیب 1398-1397تستر در سال زراعی   ×الین
، میانگین در میوه قطر گوشت میوه، تعداد بذرمیوه،  عرض ،میوه ، طولخشك میوه وزنمیوه، وزن تر ، دهی میوهروز تا  ،گلدهی روز تا

ها توسط آزمون دانکن نشان داد  . مقایسه میانگینندو تحلیل شدگیری و تجزیه  عملکرد تك بوته، تعداد میوه در بوته و ارتفاع بوته اندازه
، 22/7، 58/8با میانگین به ترتیب  DH90و ,DH53, DH57, DH64, DH55  DH217, DH202اپلوئید ه های دابل کراس الین نتاج تاپ

باالترین مقدار مربوط به نتاج د که در این میان را داشتنمیزان عملکرد میوه باالترین کیلوگرم در بوته  69/5و  80/5، 93/5، 99/5، 18/7
پذیری صفات مورد ارزیابی  وراثتبود. کیلوگرم در بوته  58/8با میانگین  DH55 × California Wonder کراس حاصل از تالقی تاپ

زنی و میانگین عملکرد میوه در بوته بیشترین میزان را به خود اختصاص  درصد بود که در این میان صفات تعداد روز تا جوانه 70باالی 

ت متوسط عملکرد در بوته را نیز به صف برای و معنی دارثبت پذیری عمومی م باالترین میزان ترکیب های اشاره شده الین همچنیندادند. 
 استفاده نمود.  آینده های اصالحی برنامه در های والدینی برتر الین به عنوان الین 7توان از این  بنابراین میخود اختصاص دادند. 

 
 . پذیری وراثت ،ای فلفل دلمهتستر، عملکرد،  كلیدي:هاي  واژه
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ABSTRACT 

Creating new efficient technologies such as doubled haploids is a fast solution for producing inbred lines. In this study, using 
the microspore embryogenesis method, doubled haploid (inbred) pepper lines were produced. The Topcross test was 
performed using 32 doubled-haploid lines produced and the topcross parent of California Wonder to examine the general 
combining ability of the lines. Hybrids derived from crosses line × tester in 2018- 2019 were planted. In order to evaluate 
the general combining ability of the lines, days to germination, days to flowering, days to fruit set, fresh fruit weight, dry 
fruit weight, fruit length, fruit width, thickness of fruit diameter, number of seeds, average yield per plant, number of fruits 
per plant and plant height were measured and analyzed. Comparison of means by Duncan test showed that top-cross 
progeny of DH55, DH64, DH57, DH53, DH217, DH202, and DH90 doubled haploid lines respectively with average of 
8.58, 7.22, 7.18, 5.99, 5.93, 5.80 and 5.69 kg per plant had the highest fruit yield, among them the highest amount was 
related to the Topcross offset from DH55× California Wonder with an average of 8.58 kg per plant. The heritability of the 
evaluated traits was over 70%, among them the number of days to germination and the average fruit yield per plant were the 
highest. The above-mentioned lines also had the highest positive and significant general combining ability for the average 
yield per plant. Therefore, these 7 lines can be used as superior parent lines in future breeding programs. 
 
Keywords: Heritability, sweet pepper, tester, yield. 
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 مقدمه

 .Capsicum annuum Lبا نام علمی   فلفل دلمه اي

بومی آمريکاي  بوده و Solanaceaeمتعلق به خانواده 

 Greenleaf, 1986; Grubben) مركزي و جنوبی است

& El Tahir, 2004).  جنسCapsicum  به طور كلی

 .C گونه اهلی 5گونه از جمله  30 حدود شامل

annuum L. ،C. frutescens L. ،C. chinense Jacq. ،

C. baccatum L. وC. pubescens Ruiz and Pav.  

كشت  سه گونه نخست بیشترين سطح زير كه باشد می

را در تمامی مناطق معتدل و گرمسیري به خود 

. اين (Grubben & El Tahir, 2004) اند دادهاختصاص 

كروموزوم  2n=2x=24گیاه ديپلوئید بوده و داراي 

افشانی  گرده وست اباشد. فلفل گیاهی خودگشن  می

كه بسته به  شود میانجام ها  گلشدن پس از باز 

دگرگشنی هم اتفاق درصد  5-40 فعالیت حشرات

دگرگشنی در درصد  11-64. اگرچه افتد می

. (Lemma, 1998) افشانی باز قابل مشاهده است گرده

هاي ضروري مانند ويتامین ث و  حاوي ويتامینفلفل 

مواد كانی مورد نیاز بدن است، همچنین منبع غنی 

كاروتنوئیدها، مواد فنولیک و پتاسیم است كه منجر به 

 Mohammadi) شود ارزش غذايی باالي اين گیاه می

et al., 2018) . 

فلفل بايد بر صفات مهم زراعی مانند در اصالح 

ها، افزايش عملکرد، ماندگاري  مقاومت در برابر بیماري

هاي بالغ روي بوته )مقاومت میوه در برابر باد در  میوه

يا ي( و تحمل گرما براي فلفل شیرين ا كشت مزرعه

ديگري كه بايد در . صفات شود ايوجه ويژهاي ت دلمه

رفته شوند شامل هاي اصالحی در نظر گ برنامه

افزايش تر و  بازارپسندي میوه، ماندگاري طوالنی

ديواره میوه ) براي صادرات طی  رضخامت يا قط

هاي طوالنی و نگهداري میوه تازه و خشک به  مسافت

. سلیقه و باشدمی ترتیب بسیار مورد توجه است(

جذابیت بصري موارد مهم ديگري هستند كه بايد 

مصرف كنندگان  ساليقيرا مورد توجه قرار گیرند ز

خوشبختانه  .ها متفاوت است بین جوامع و درون آن

تنوع گسترده در خصوصیات میوه، فرصت مناسبی را 

آوري، تشخیص، ارزيابی و  گر جهت جمع براي اصالح

هايی با  ايجاد واريته و Capsicumهاي  انتخاب گونه

 Dagnoko) كند فراهم میرا  خصوصیات میوه متفاوت

et al., 2013) . 

توانند  هاي اصالح سنتی و يا مولکولی می برنامه

يابی به ارقام جديد همراه با ژنتیک  منجر به دست

بر بوده و هزينه  پايدار شوند اما متاسفانه بسیار زمان

نژادگران گیاهی به دنبال  زيادي را به دنبال دارد؛ لذا به

باشند.  ها می هايی جهت كاهش زمان و هزينه روش

هاي قابل اعتماد و كوتاه براي ايجاد  از روش يکی

هاي جديد، استفاده از روش دابل هاپلوئیدي  واريته

 ,Enayati Shariatpanahi & Emami Meybodi) است

زايی در  كه از طريق القاي مصنوعی جنین (،2009

هاي نابالغ ماده  گیرد. گامت هاي نابالغ صورت می گامت

توانند  اي میشیشهيا نر كشت شده در محیط درون 

مسیر گامتوفیتی خود را به مسیر اسپوروفیتی تغییر داده 

 ,.Enayati Shariatpanahi et al) و جنین تشکیل دهند

2006; Niazian & Enayati Shariatpanahi, 2020).  از

اي القاء هاپلوئیدي هاي درون شیشه جمله روش

با توان به روش آندروژنز )كشت دانه گرده نابالغ  می

استفاده از روش میکروسپور جدا شده، كشت دواليه و 

يا كشت بساک( و همینطور روش ژينوژنز )كشت 

يابی به جنین و گیاه  تخمک نابالغ( و در نهايت دست

 Enayati Shariatpanahi & Zare) باززا اشاره نمود

Bayati, 2020) گیاهان هاپلوئید حاصل پس از كاربرد .

سین تبديل به الين لشیمواد ضد میتوزي مانند ك

توانند وارد  شوند كه میخالص دابل هاپلوئید می

هاي اصالحی شده و منجر به تولید ارقام هیبريد  برنامه

 (. Miri, 2020گردند )

گیري به طور موفقیت روش اصالح از طريق دورگ

اي وابسته به انتخاب صحیح والدين است  گسترده

(Adday, 2017) . اصالح ارقام به همین خاطر

گیري نیازمند شناسايی پرمحصول به روش دورگ

ساختار ژنتیکی والدين و همینطور بررسی صفات 

ها است كه هر دوي اين موارد با استفاده از  مطلوب آن

هاي كارولیناي شمالی،  ژنتیک كمّی مانند طرح

الل و  كراس، داي كراس، تاپ هاي دو والدي، پلی تالقی

گیرد  انجام می الين× يا تالقی تستر

(Nduwumuremyi et al., 2013; Moradi Dezfouli 

et al., 2017)گران  ترين اهداف اصالح . يکی از مهم
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پذيري و اجزاي واريانس ژنتیکی جهت  محاسبه تركیب

هاي  گیري و در نتیجه تعیین عمل ژن يا ژن دورگ

تظاهر كننده صفات كمّی است كه طی آن والدين و 

پذيري عمومی باال و مثبت و در  تركیبهاي داراي  الين

پذيري خصوصی باال  ادامه هیبريدهاي داراي تركیب

 ;Mirarab et al., 2011) گردند مشخص و شناسايی می

Moradi Dezfouli, et al., 2017)كه يک  . براي اين

هاي اصالح ژنتیکی مورد  ويژگی زراعی در برنامه

یکی بوده و انتخاب قرار گیرد، بايد داراي مبناي ژنت

به . (Falconer & Mackay, 1996)پذير باشد  وراثت

پذيري به عنوان نسبتی از واريانس  طور كلی وراثت

شود كه تحت تاثیر  فنوتیپی كل جمعیت تعريف می

پذيري عمومی بر اساس نسبت  اثرات ژنی است. وراثت

 واريانس ژنتیکی كل به واريانس فنوتیپی كل است

(Retes-Manjarrez et al., 2017) . همچنین تجزيه و

پذيري صفات هدف، با  تحلیل پايه ژنتیکی و وراثت

استفاده از طراحی بهترين مدل اصالحی جهت انتقال 

-Retes) صفات مطلوب در ارقام مختلف است

Manjarrez et al., 2017). 

تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان ايجاد گیاهان 

اي از طريق كشت میکروسپور دابل هاپلوئید فلفل دلمه

پذيري عمومی و شناخت  و تعیین قدرت تركیب

هاي والدينی برجسته  از نظر كیفیت میوه و  الين

اي تحت شرايط  صفات مرتبط با عملکرد فلفل دلمه

 اي صورت گرفت.  گلخانه

 

 ها  مواد و روش

هاي دابل هاپلويید فلفل با استفاده از روش كشت  الين

 (Shed microspore culture) ادشدهمیکروسپورهاي آز

توسعه يافته   در محیط كشت دواليه براساس پروتکل

در بخش كشت بافت و سلول پژوهشگاه بیوتکنولوژي 

ها(.  كشاورزي ايران به دست آمدند )بدون گزارش داده

هاي تجاري از قبیل رقم مگنو )شركت  بذور هیبريد

Enza zaden (، مارس، ويزارد )شركتSeminis)  و

( در گلخانه Rijk zwaanاينسپیريشن )شركت 

پژوهشگاه بیوتکنولوژي كشاورزي كرج كشت شده و 

ها برداشت شدند. براي تولید  پس از دو ماه غنچه

گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئید، شناسايی مرحله 

ها مهم  ها و كشت بساک آن مناسب برداشت غنچه

براي اين امر، هاي قابل اطمینان  باشد. يکی از روش می

-DAPI (4,6آمیزي با استفاده از  روش رنگ

diamidino-2-phenylindole) باشد به اين صورت  می

آمیزي میکروسپورها، با استفاده از  كه پس از رنگ

میکروسکوپ اينورت مرحله دقیق نموي میکروسپورها 

شود. بنابر  تعیین و زمان برداشت غنچه مشخص می

ايج تحقیقات گوناگون، گزارش محققان مختلف و نت

ترين زمان برداشت غنچه زمانی است كه  مناسب

گلبرگ مساوي و يا مقداري بلندتر از كاسبرگ باشد 

ها  زيرا در اين مرحله میکروسپورهاي موجود در بساک

اي و يا ابتداي دو هسته  در مرحله انتهاي تک هسته

اي هستند. به همین منظور، براي بدست آوردن 

یکروسپورهايی كه در مرحله انتهاي تک ها با مبساک

ها هستند، غنچه اي تهاي و يا ابتداي دو هس هسته

زمانی كه گلبرگ مساوي و يا مقداري بلندتر از 

 & Çiner) كاسبرگ باشد، برداشت شدند

Tipirdamaz, 2002) غنچه از هر رقم  60. حداقل

ها با  برداشت شده و ضدعفونی شد. ضدعفونی غنچه

 2 (NaClO)استفاده از محلول هیپوكلريت سديم 

ها با آب  دقیقه و شستشوي غنچه 10درصد به مدت 

دقیقه صورت گرفت.  5بار و هر بار  3مقطر استريل 

ها در محیط كشت دو اليه )اليه زيرين جامد و  بساک

يی مايع( كشت شدند. محیط كشت مورد اليه رو

بود كه در  B5 (Gamborg et al., 1968) استفاده

گرم  10گرم در لیتر آگار و  7محیط زيرين جامد از 

در لیتر زغال فعال استفاده شد ولی محیط مايع رويی 

بدون اين دو ماده بود. میکروسپورها  B5همان محیط 

ه آزاد شده و روز در محیط دو الي 7تا  5حدودا پس از 

ها  ها مشاهده شدند. جنین پس از يک ماه و نیم جنین

باززا شده و گیاه هاپلوئید ايجاد شد. سطح پلوئیدي 

گیاهان هاپلوئید با استفاده از دستگاه فلوسايتومتري و 

گیاه فلفل ديپلوئید هیبريد تجاري به عنوان شاهد 

تعیین و تايید شد. گیاهان هاپلوئید با استفاده از 

سین دابل هاپلوئید شده و پس از طی مراحل  لشیك

سازگاري در فیتوترون به گلخانه منتقل شدند. كلیه 

هاي دابل هاپلوئید تولید شده در گلخانه در  الين

هايی با منافذ ريزتر از  مرحله گلدهی با استفاده از توري
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میکرومتر( ايزوله شده و خودگشن  60دانه گرده )

ییر )تغها  یدگی كامل میوهشدند. پس از تشکیل و رس

رنگ میوه از سبز به قرمز به طور كامل( اقدام به 

ها و تعیین كد  ها و بذرگیري از میوه برداشت آن

 10تا  7مخصوص براي هر الين شد. از هر الين حدود 

عدد بذر  1000میوه برداشت شد كه در مجموع تقريبا 

 داشتند. 

هايی با قطر  هاي دابل هاپلوئید در گلدان بذور الين

متر حاوي دو قسمت  متر و عمق نیم سانتی سانتی 25

خاک مزرعه و يک قسمت پیت سیاه و پرلیت كشت 

هاي دابل هاپلوئید حاصل  شدند. همزمان با كشت الين

افشان  از هیبريدهاي مورد اشاره، تعدادي بذر آزاد گرده

California Wonder  نیز كشت گرديدند. عملیات

گرفت. هر ماه  نیاز گیاهان صورت  نگهداري بر اساس

هاي دابل هاپلوئید و رقم تجاري  يک بار بذور الين

California Wonder  مجدد شدند تا همیشه  كشت

هاي مطلوب موجود  گیاهان قوي و جوان داراي غنچه

باشند. پس از رسیدن گیاهان به مرحله گلدهی، 

شده  اختهاپلوئید به عنوان پايه مادري هاي دابل ه الين

  ها قبل از رسیدن دانه گرده با استفاده از پنس )بساک

 Californiaتیز حذف شدند( و با تستر مشترک  نوک

Wonder  )به عنوان پايه پدري )دهنده دانه گرده

ها به صورت دستی انجام  تالقی داده شدند. تالقی

-A1Bها پاكت گذاري شد )شکل  گرفت و روي غنچه

و به دفعات زياد انجام گرفت و ها بارها  (. تالقیC1و  1

ها  پس از تشکیل كامل میوه حاصل از تالقی، پاكت

 32شد.  گذاري می برداشته شده و میوه حاصل پالک

 Californiaافشان  با رقم آزاد گرده  الين در تالقی

Wonder 27ها فقط  شركت كردند كه از میان آن 

 F1الين دابل هاپلوئید، منجر به تولید موفق نتاج 

با تستر شدند. پس از برداشت   حاصل از تالقی الين

ها، بذور  حاصل از تالقی و بذرگیري آن هاي  میوه

حاصل جهت خشک شدن در محلی بدون رطوبت و 

تاريک نگهداري شدند. سپس بذور حاصل در گلخانه 

پژوهشگاه بیوتکنولوژي كشاورزي جهت ارزيابی 

دو بذر در متري و  سانتی 10هاي  اي در گلدان گلخانه

هر گلدان نشا شدند. پس از يک ماه نشاهاي حاصل در 

مرحله چهار برگی بر اساس طرح كامال تصادفی با سه 

تکرار به گلدان اصلی منتقل و بر اساس نیاز گیاه 

-NPK  20اي يکبار كود آبیاري و تغذيه كودي )هفته

در مراحل اولیه رشد و در مراحل گلدهی و  20-20

 40-10-10و  10-56-10از كود  دهی استفاده میوه

NPK  و همچنین كود میکروZarbar .انجام شد )

تسترهاي برتر، از ابتداي  جهت ارزيابی و انتخاب الين

زنی يادداشت برداري صفات آغاز شد و صفات  جوانه

زنی بذر، روز تا  مهمی همچون تعداد روز تا جوانه

 دهی، همچنین صفات عملکردي از گلدهی، روز تا میوه

جمله طول، عرض و قطر میوه، وزن و ساير صفات 

گیري شدند  مورفولوژيک مرتبط با بوته و میوه اندازه

 (.D1-E1 )شکل

اين آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفی با سه تکرار 

در گلخانه پژوهشگاه بیوتکنولوژي كشاورزي كرج اجرا 

شد. تجزيه واريانس و مقايسه میانگین توسط آزمون 

افزار  درصد( با استفاده از نرم 5طح احتمال دانکن )س

SAS پذيري عمومی  انجام شد. به منظور تخمین تركیب

پذيري عمومی  هاي دابل هاپلوئید از فرمول تركیب الين

 كراس استفاده شد:  در آزمون تاپ
GCA (pi)= �̅�prog – �̅�.. 

دهنده میزان  نشان GCAكه در اين فرمول 

 �̅�prog ام،  iپذيري عمومی الين دابل هاپلويید  تركیب

دهنده ارزش متوسط نتاج مربوط به يک الين  نشان

 میزان میانگین كل در آزمايش است.  ..�̅� مشخص و

h)ها  پذيري عمومی الين همچنین وراثت
2
bs)  با

 استفاده از فرمول زير محاسبه شد: 

h
2
bs=

𝜎𝑔
2

𝜎𝑔
2+𝜎𝑒

2 × 100 

h ول فوقمدر فر
2
bs  ها،  پذيري عمومی الين وراثت

𝜎𝑔
2

𝜎𝑒س ژنوتیپی و نواريا 
2

خطا را نشان  واريانس 

  .دهد می

 

 و بحث  جينتا
 دیهاپلوئ دابل یها نیال

كشت  روش يباال يیكارآ دهنده نشان شيآزما جينتا

 يها نيال تايو نها دیهاپلوئ اهانیگ دیتول يبرا دواليه

روش  نيبود. به كمک ا يا فلفل دلمه دیدابل هاپلوئ

 جهیدست آمد كه نته ب دیدابل هاپلوئ نيال 32از  شیب

 است.  یقابل قبول
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 تیقابل نيال 27شده، دیتول يها نيال انیم از

 داشتند كه در  یخوب يريپذ یو تالق یزن جوانه

بر قرار گرفتند.  یابيبا تستر و ارز یادامه مورد تالق

هاي دابل هاپلوئید كلزا  اساس تحقیقی بر روي الين

زايی میکروسپور حاصل شده  كه از طريق جنین

هاي  پذيري عمومی الين بودند، توانايی تركیب

 مورد مطالعه قرار  420حاصل با تستر هايوال

الين برتر از نظر صفات مورد  6گرفته و در نهايت 

 ,.Moradi Dezfouli et al) مطالعه انتخاب شدند

2017) . 

 

 
 

 
 

   
بین  كراس انجام تالقی تاپ (B& C)هاي دابل هاپلوئید.  اخته كردن الين (A)كراس.  پذيري عمومی به روش تاپ . تركیب1شکل 

ارزيابی میوه  (E). كراس بذور حاصل از تالقی تاپ شتك California Wonder .(D) افشان والد آزاد گرده الين دابل هاپلويید و

 كراس. حاصل از تالقی تاپ
Figure 1. General combining ability based on top-cross. (A) Emasculation of doubled haploid lines. (B& C) 

Performing top-cross between doubled haploid line and California Wonder OP parent. (D) Cultivation of seeds 

obtained from the top-cross. (E) Evaluation of fruit obtained from top-cross.  
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 کراس   تاپ آزمون

بررسی تجزيه واريانس صفات مطالعه شده در قالب 

دار  طرح كامال تصادفی حاكی از وجود اختالف معنی

ها براي برخی از صفات  میان نتاج حاصل از تالقی

مورد مطالعه در سطح احتمال يک و يا پنج درصد و 

 (. 1دار بود )جدول  تعدادي از صفات غیر معنی

راي صفت پذيري عمومی ب بیشترين میزان وراثت

درصد( و پس از آن  45/93زنی ) تعداد روز تا جوانه

درصد(  89/88براي میانگین عملکرد میوه در بوته )

(. در مجموع میزان 2به دست آمد )جدول 

پذيري عمومی براي تمامی صفات مطلوب  وراثت

(. در 2درصد مشاهده شد )جدول  70بوده و باالي 

والد اتیوپی  3 والد آسیايی و 9اي كه بر روي  مطالعه

ها در فلفل تند صورت گرفت نیز  هاي آن و تالقی

درصد براي صفات  60پذيري عمومی باالي  وراثت

. در (Marame et al., 2009)میوه گزارش شد 

تحقیق ديگري كه بر روي فلفل چیلی به منظور 

ارزيابی صفات مورفوفیزيولوژي و صفات متحمل به 

 60پذيري باال )بیشتر از  گرما انجام شد وراثت

دهنده اثرات قابل   درصد( مشاهده شد كه نشان

توجه ژن افزايشی بیش از اثرات محیطی بود 
(Usman et al., 2014) .  

مقايسه میانگین صفات مورد نتايج حاصل از 

اي دانکن در سطح  مطالعه با روش آزمون چند دامنه

برخی از صفات معنی دار  احتمال پنج درصد براي

(. نتايج حاصل از آزمون چند 3شدند )جدول 

اي دانکن نشان داد كمترين تعداد روز تا  دامنه

هاي  زنی )ظهور گیاهچه( متعلق به تالقی الين جوانه

و بیشترين تعداد روز به تالقی الين  4و  90، 81

تعلق داشت؛ در  CWبا هیبريد تجاري  210

كه كمترين تعداد روز تا گلدهی مربوط به  حالی

  و پس از آن به ترتیب تالقی 76تالقی الين 

و  CWبا هیبريد  11و  223، 46، 62هاي  الين

و  85بیشترين تعداد روز مربوط به تالقی الين 

 223و  62هاي   تاج تالقی الينبود.  ن CWهیبريد 

، 33هاي  كمترين و به ترتیب نتاج حاصل از تالقی

دهی را دارا  بیشترين تعداد روز تا میوه 85و  81

(. مطالعه برخی صفات مانند وزن 3بودند )جدول 

هاي برتر در  میوه روش مناسبی براي انتخاب الين

. نتاج حاصل از (Testoni et al., 1983)فلفل است 

ها از نظر صفات میانگین وزن تر و  امی تالقیتم

داري نشان ندادند )جدول  خشک میوه اختالف معنی

(. همچنین مقايسه میانگین عملکرد میوه در بوته 3

نشان داد بیشترين میزان عملکرد متعلق به تالقی 

بود و  پس از آن نتاج حاصل از تالقی  55الين 

رد را باالترين میزان عملک 57و  64هاي  الين

 (.3داشتند )جدول 

ترين صفات مربوط به فلفل، صفت  يکی از مهم

عملکرد میوه و صفات مرتبط با بازارپسندي آن 

هاي دابل هاپلويید  است كه بايد در انتخاب الين

ها شود و در اين آزمايش داراي  اي به آن توجه ويژه

تستر × هاي الين دار بین نتاج تالقی اختالف معنی

ت مشاهده شد. در خصوص صفت براي اين صفا

 × CWمیانگین عملکرد و تعداد میوه در بوته، نتاج 

داشت.  CW× 210  داري نسبت به افزايش معنی 55

داراي بیشترين تعداد  CW × 55همچنین تالقی 

پذيري  میوه در بوته بود. مطالعه توانايی تركیب

 داراي اثرات 5والد  عمومی فلفل چیلی نشان داد كه

GCA براي میوه در بوته، وزن میوه و عملکرد  باال

 GCAمیوه سبز در بوته است. همچنین مقادير

مثبت و قابل توجهی براي ضخامت گوشت میوه 

 .(Aiswarya et al., 2020) گزارش كردند

هاي مختلف خیار در تحقیقات  پذيري الين تركیب

هاي برتر  ي مورد بررسی قرار گرفته و الينتعددم

 ,.Mule et al) اند ناسايی قرار گرفتههر گروه مورد ش

2012; Shen et al., 2015; Airina et al., 2017;. 

Kumar et al., 2017; Ene et al., 2019.) اساس بر 

 يرو بر مطلوب یعموم يريپذ بیترك یبررس

 نینگ يتجار ديبریه با ها آن یتالق و اریخ يها نيال

 ،یگل ماده و یپارتنوكارپ صفات بهبود منظور به

 و B12نيال یتالق از حاصل نتاج كه شد مشخص

 يها وهیم تعداد نيشتریب ن،ینگ يتجار ديبریه

. (Moslemi et al., 2019) بودند دارا را پارتنوكارپ

پذيري  ( تركیب2015) .Shen et al همچنین

هاپلوئید خیار را در انواع  الين دابل 5خصوصی 

اثر  هاي دو طرفه متقابل بررسی نموده و تالقی
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 روي بر را سیتوپالسمی -اي تركیبات مختلف هسته

. كردند گزارش عملکرد جمله از مهمی صفات

به ترتیب  CW × 201و  CW × 76هاي  تالقی

 CW × 57و  CW × 11هاي  بیشترين و تالقی

 × CWهمچنین نتاج  كمترين طول میوه را داشتند.

 CW × 56میانگین عرض میوه بیشتري از  223

(. يکی ديگر از صفات مهم در 3نشان دادند )جدول 

فلفل قطر گوشت میوه يا همان ضخامت پريکارپ 

بیشترين و در تالقی  CW × 218است كه در تالقی 

CW × 81 .بلندترين گیاه  كمترين میزان را داشت

كه  بود در حالی CW × 33حاصل از تالقی نتاج 

لق داشت تع CW × 202ترين گیاه به تالقی  كوتاه

 ×هاي الين  (. نتاج ديگر حاصل از تالقی3جدول )

 داري با هم نداشتند.  تستر اختالف معنی

موفقیت هر برنامه اصالحی مستقیما به انتخاب 

والدين درست و مناسب بستگی دارد. پتانسیل رقم 

پذيري  با مقايسه میانگین عملکرد و توانايی تركیب

. (Devi et al., 2018)شود  والدين ارزيابی می

اظهار داشتند كه  (2018)و همکاران  Deviهمچنین 

والدين با عملکرد باال ممکن است همیشه نتوانند 

صفات برتر خود را به هیبريد منتقل كنند، بنابراين 

پذيري مورد نیاز است. توانايی  ارزيابی توانايی تركیب

يک والد عاملی است  (GCA) پذيري عمومی تركیب

شود عملکرد يک والد طی يک سري  كه باعث می

 Rohini et) بینی شود تركیبات مورد تالقی پیش

al., 2017). Sprague & Tatum  (1942)  توانايی

را به عنوان عملکرد  (GCA) پذيري عمومی تركیب

ها تعريف  متوسط يک الين در يک دوره تالقی

افزايشی است و قابل كنند، كه به دلیل عمل ژن  می

 8اي بر روي  همچنین بر اساس مطالعه اصالح است.

پذيري عمومی  اي در هند تركیب والد فلفل دلمه

صفات مختلفی از جمله ارتفاع بوته، تعداد روز تا 

گلدهی، روز تا برداشت میوه، تعداد میوه در بوته، 

میانگین وزن میوه، عملکرد میوه در بوته و ضخامت 

 ,.Aditika et al) گیري شد اندازهگوشت میوه 

هاپلوئید هاي دابل  پذيري عمومی الين . تركیب(2020

ارائه شده  4براي صفات مورد مطالعه در جدول 

است. با توجه به نتايج حاصل، باالترين مقدار 

دار و مثبت براي صفت  پذيري عمومی معنی تركیب

 بود، 55عملکرد مربوط به الين دابل هاپلوئید 

به  217و  202، 53، 57، 64هاي  همچنین الين

پذيري عمومی  ترتیب داراي باالترين قدرت تركیب

كه  دار براي صفت فوق بودند در حالی مثبت و معنی

پذيري منفی براي اين صفت  باالترين میزان تركیب

بر اساس (. 4تعلق داشت )جدول  210به الين 

اي  هژنوتیپ متنوع فلفل دلم 29تحقیقی كه شامل 

و  F1 33تستر(،  3الين و  11الين امیدبخش ) 14و 

پذيري بود،  شاهد براي مطالعات قدرت تركیب 1

الين براي صفت عملکرد میوه  3يک ژنوتیپ و 

پذير مطلوب  بازارپسند در بوته، به عنوان والد تركیب

   .(Devi et al., 2018) انتخاب شدند

عملکرد و  صفات مرتبط با اندازه میوه كه هم از نظر

هم از نظر بازارپسندي حائز اهمیت فراوان هستند نیز 

دار در  پذيري عمومی مثبت و معنی داراي میزان تركیب

سطح احتمال يک درصد بودند كه بر اين اساس صفت 

 217و  218، 81، 33، 90، 76هاي  طول میوه براي الين

بیشترين  57و  11هاي  دار بود اما الين مثبت و معنی

پذيري منفی و معنی دار را نشان دادند.  تركیبمیزان 

دهنده مقادير  بررسی صفت عرض میوه نشان

  پذيري عمومی مثبت و معنی دار براي تالقی تركیب

بود، ضمن اينکه تالقی  54و  46، 223هاي  الين

و  33، 56هاي  و پس از آن تالقی CW × 57 تستر الين

پذيري عمومی را براي صفت  ترين میزان تركیبكم 55

(. همچنین صفت مهم 4ذكر شده نشان دادند )جدول 

بعدي قطر گوشت يا پريکارپ میوه است كه در اين 

باالترين  5و  62، 4، 218هاي  مطالعه براي تالقی الين

 11و  54، 81، 33هاي  میزان و براي تالقی الين

(. 4پذيري را شامل شد )جدول  ترين میزان تركیب پايین

مطالعات بسیار كمی در خصوص اين موضوع براي فلفل 

در برزيل باشد. نتايج تحقیقی  اي در دسترس می دلمه

پذيري عمومی  تركیبكه  نشان داد روي فلفل چیلی

صفات ارتفاع بوته، میانگین وزن میوه، وزن خشک میوه، 

طر میوه و محتواي كل مواد جامد محلول ماده خشک، ق

(total soluble solids contentمعنی )  كه باشد  میدار

بر روي كنترل اين ها  ژناثرات افزايشی  دهد می نشان

در اين  .(Rodrigues et al., 2012)صفات نقش دارد 
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 202هاي   آزمايش ارتفاع بوته براي نتاج حاصل از تالقی

باالترين میزان  CWجاري با  هیبريد ت 5و  64و 

دار را دارا بودند درحالی كه  پذيري منفی و معنی تركیب

بیشترين میزان  CWبا هیبريد  42و  81هاي  تالقی

پذيري را نشان دادند. بیشترين  دار تركیب مثبت و معنی

دار براي صفت وزن تر  پذيري مثبت و معنی میزان تركیب

بود  90و  76ي ها میوه مربوط به نتاج حاصل از تالقی

دار براي صفت فوق در  ولی كمترين میزان منفی و معنی

نشان داده  CW با هیبريد تجاري  11و  57هاي  تالقی

پذيري مثبت و  شد.  همچنین باالترين میزان تركیب

هاي  دار براي صفت وزن خشک میوه متعلق به الين معنی

بود با اين حال بیشترين  33و  218، 90، 210، 76

تعلق داشت، بیشترين  210و  76هاي  به الين میزان

دار نیز مربوط به نتاج  پذيري منفی و معنی میزان تركیب

(. 4بود )جدول  11و  57هاي  حاصل از تالقی الين

 5الين و  5اي بر روي فلفل چیلی با استفاده از  مطالعه

ها و يا تسترها  تستر انجام شد كه در آن هیچ يک از الين

قابل توجهی را براي هیچ  ذيري عمومیپ تركیب اثرات

. (Chaudhary et al., 2013) كدام از صفات نشان ندادند

با اختالف بیشترين میزان  33نتاج حاصل از تالقی الين 

ترتیب پذيري را نشان داد و پس از آن به  تركیب

بیشترين میزان مثبت را دارا  57و  42، 81هاي  الين

هاي  بودند اما در رابطه با صفت ذكر شده به ترتیب الين

دار  بیشترين مقدار منفی و معنی 223و  24، 5، 64، 202

را نشان دادند. در اين مطالعه باالترين مقدار 

دار براي صفت تعداد  پذيري عمومی مثبت و معنی تركیب

تعلق  56و  33، 210، 42هاي  زنی به الين جوانه روز تا

پذيري عمومی  داشت، همچنین بیشترين میزان تركیب

، 81هاي  دار براي اين صفت مربوط به الين منفی و معنی

(. بیشترين مقدار 4بود )جدول  24و  4، 90

دار براي صفت تعداد  پذيري عمومی مثبت و معنی تركیب

 217و  81، 33، 85هاي  روز تا گلدهی متعلق به الين

پذيري عمومی  بود، اما در مقابل باالترين میزان تركیب

بود  62و  76هاي  منفی براي صفت فوق مربوط به الين

هاي دابل  (. همچنین نتاج حاصل از تالقی الين4)جدول 

پذيري عمومی  تركیب 217و  33، 85، 81هاپلوئید 

دهی  هداري براي صفت تعداد روز تا میو مثبت و معنی

پذيري  كه بیشترين مقدار تركیب نشان دادند، در حالی

هاي  الذكر مربوط به الين عمومی منفی براي صفت فوق

اي كه بر روي  در مطالعه (.4بود )جدول  46و  223، 62

الين  17هاي فلفل بومی ايران انجام شد در نهايت  توده

 (.Keshavarz et al., 2015) برتر انتخاب شدند

 
 .كراس( ي )با استفاده از آزمون تاپ ا هاي دابل هاپلوئید فلفل دلمه صفات الينبرخی تجزيه واريانس نتايج  .1جدول 

Table 1. Analysis of variance of some traits in doubled haploid (DH) lines of sweet pepper (using top-cross test). 

Source of 

variation  )  
df 

Mean of squares 
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Line × CW 24 31.1** 116.39* 102.80n.s 119.97n.s 17.70n.s 0.49** 154.80n.s 1.48n.s 1609.84n.s 5.62n.s 6.52** 502.03n.s 

Error 50 7.03 59.13 59.24 79.71 25.09 0.21 266.44 2.64 1788.12 6.09 2.98 377.30 

CV  17.48 7.37 7.05 14.80 9.57 8.61 24.87 24.78 38.33 28.62 35.42 16.95 

n.s:** درصد 1و  5دار در سطح احتمال  معنیتفاوت و  دار معنیبه ترتیب نبود تفاوت  ، * و . 
n.s, *, **: Non-significantly difference and significantly difference at 5 and 1 percent of probability level, respectively. 

 
 .ي ا هاي دابل هاپلوئید فلفل دلمه الينصفات برخی پذيري  وراثت .2جدول 

Table 2. Heritability of some traits in doubled haploid (DH) lines of sweet pepper. 
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h2
bs (%) 93.45 87.35 86.12 84.65 75.71 88.89 73.28 72.84 78.73 79.03 88.32 83.31 
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 .كراس( ي )با استفاده از آزمون تاپ ا هاي دابل هاپلوئید فلفل دلمه صفات الينبرخی مقايسه میانگین . 3جدول 

Table 3. Mean compression of some traits in doubled haploid (DH) lines of sweet pepper (using top-cross test). 
DH line 

×CW 
Days to seed 

germination 
Days to 

flowering 
Days to fruit 

set 
Fruit length 

(mm) 
Fruit width 

(mm) 
Pericarp thickness 

(mm) 
201× CW 13.33ab 101.33a-e 105.33abc 62.78a 52.26ab 5.62abc 
223× CW 14.33a-d 97.67ab 101.67a 59.07abc 57.66a 5.12bcd 
11× CW 13.33ab 98.33ab 103.00ab 49.60c 52.94ab 4.79cd 
202× CW 18.00bcd 100abc 104.00ab 58.12abc 51.90ab 5.21a-d 
210× CW 19.00d 107.67a-f 111.33 abc 64.23abc 52.92ab 5.08bcd 
214× CW 13.67abc 107.33a-f 114.00abc 58.61abc 52.21ab 5.83ab 
217× CW 13.67abc 113.67c-f 117.67bc 64.90abc 52.49ab 5.16bcd 
218× CW 15.00a-d 104.67a-f 108.67 abc 67.20abc 54.03ab 6.08a 
24× CW 13.00ab 103.33a-f 107.67 abc 61.92abc 51.84ab 5.32a-d 
33× CW 18.67cd 116.33ef 120.00c 69.06ab 49.13ab 4.66d 
4× CW 12.33a 103.33a-f 109.00 abc 61.41abc 51.02ab 5.92ab 
42× CW 27.00e 104.00a-f 112.00 abc 57.48bc 53.83ab 5.08bcd 
46× CW 14.67a-d 97.67ab 102.33ab 56.15bc 56.06ab 5.47a-d 
5× CW 14.33a-d 103.67a-f 107.67 abc 58.83abc 53.68ab 5.88ab 
53× CW 13.33ab 102.33a-f 106.00 abc 53.22bc 53.10ab 5.14bcd 
54× CW 16.33a-d 105.67a-f 109.67 abc 54.98bc 55.98ab 4.78cd 
55× CW 15.00a-d 109.67b-f 113.67 abc 55.98bc 49.74ab 5.54a-d 
56× CW 18.67cd 106.67a-f 111.00 abc 56.27bc 47.38b 5.15bcd 
57× CW 13.67abc 101.00a-d 106.00 abc 50.83c 47.16b 5.03bcd 
62× CW 14.67a-d 95.67ab 100.33a 66.07abc 50.66ab 5.88ab 
76× CW 14.33a-d 94.00a 103.67ab 75.48a 51.13ab 5.45a-d 
81× CW 11.33a 115.33def 120.33c 67.53abc 53.10ab 4.70d 
85× CW 16.00a-d 116.67f 120.33c 57.03bc 53.45ab 4.90cd 
90× CW 12.33a 104.00a-f 109.00 abc 69.72ab 53.45ab 5.42a-d 
64× CW 13.00ab 100.00abc 106.33 abc 59.20abc 51.90ab 5.45a-d 

 داري ندارند.  درصد تفاوت معنی 5هايی با حداقل يک حرف مشترک، در سطح احتمال  در هر ستون میانگین

In each column, means followed by at least a common letter are not significantly difference at 5% probability level. 

 

 .كراس( ي )با استفاده از آزمون تاپ ا هاي دابل هاپلوئید فلفل دلمه الينصفات برخی . مقايسه میانگین 3ادامه جدول 

Continued table 3. Mean compression of some traits in doubled haploid (DH) lines of sweet pepper (using top-cross test). 
DH line 

×CW 
Fresh fruit weight 

(g) 
Dry fruit weight 

(g) 
Seed 

no. 
Fruit 

no./plant 
Average yield/plant 

(Kg/plant) 
Plant height 

(cm) 
201× CW 62.78a 6.15a 96.35a 9.00ab 5.21bcd 103.07bc 
223× CW 70.81a 6.76a 133.43a 8.00ab 4.66bcd 97.97bc 
11× CW 53.76a 5.46a 113.24a 9.67ab 5.45abc 101.33bc 
202× CW 58.04a 5.75a 109.50a 10.67ab 5.93abc 96.37c 
210× CW 69.68a 7.59a 68.37a 6.33b 1.81d 118.80abc 
214× CW 68.33a 6.32a 101.90a 8.00ab 4.24bcd 116.60abc 
217× CW 67.00a 6.15a 139.53a 9.67ab 5.80abc 112.73abc 
218× CW 78.24a 7.29a 125.20a 7.00ab 3.78bcd 117.00abc 
24× CW 65.05a 6.47a 105.32a 8.33ab 4.55bcd 97.73bc 
33× CW 59.52a 7.18a 89.64a 7.67ab 4.45bcd 146.93a 
4× CW 70.67a 6.99a 116.67a 8.33ab 5.01bcd 106.97bc 
42× CW 62.83a 6.15a 87.97a 6.67ab 2.64cd 129.50abc 
46× CW 66.86a 6.44a 132.40a 8.00ab 4.27bcd 119.27abc 
5× CW 67.53a 6.07a 110.47a 7.67ab 3.93bcd 97.13bc 
53× CW 60.48a 6.78a 145.50a 10.00ab 5.99abc 113.07abc 
54× CW 66.32a 6.42a 124.63a 8.67ab 4.83bcd 122.00abc 
55× CW 65.51a 6.91a 143.83a 11.33a 8.58a 123.97abc 
56× CW 59.82a 5.90a 75.15a 7.67ab 3.41cd 114.83abc 
57× CW 46.29a 4.69a 70.22a 11.00ab 7.18ab 125.23abc 
62× CW 70.08a 6.96a 73.80a 8.67ab 4.86bcd 113.20abc 
76× CW 77.45a 7.71a 121.00a 6.67ab 3.02cd 120.40abc 
81× CW 70.38a 6.82a 119.73a 8.00ab 4.62bcd 135.60ab 
85× CW 61.07a 6.27a 103.04a 9.00ab 4.80bcd 115.93abc 
90× CW 75.87a 7.46a 113.95a 9.33ab 5.69abc 122.73abc 
64× CW 66.96a 7.12a 137.55a 10.33ab 7.22ab 96.50c 

 داري ندارند.  درصد تفاوت معنی 5هايی با حداقل يک حرف مشترک، در سطح احتمال  در هر ستون میانگین

In each column, means followed by at least a common letter are not significantly difference at 5% probability level. 



 ... يا دلمه فلفل هاپلويید  دابل   هاي الين   عمومی   پذيري تركیب   قدرت   ارزيابی و ايجادزارع بیاتی و همکاران:  974

 
 

 .هاي دابل هاپلوئید فلفل دلمه اي الينپذيري عمومی برخی صفات  برآورد قابلیت تركیب .4ل جدو
Table 4. Estimation of general combining ability (GCA) of some traits of sweet pepper doubled haploid lines.  

D
H

 l
in

e 
×

C
W

 

D
ay

s 
to

 s
ee

d
 

g
er

m
in

at
io

n
 

D
ay

s 
to

 f
lo

w
er

in
g
 

D
ay

s 
to

 f
ru

it
 s

et
 

F
ru

it
 l

en
g

th
 

F
ru

it
 w

id
th

 

P
er

ic
ar

p
 t

h
ic

k
n

es
s 

F
ru

it
 f

re
sh

 w
ei

g
h

t 

F
ru

it
 d

ry
 w

ei
g

h
t 

S
ee

d
 n

o
. 

F
ru

it
 n

o
./

p
la

n
t 

A
v

er
ag

e 
y
ie

ld
/p

la
n

t 

P
la

n
t 

h
ei

g
h
t 

201 × CW -1.83 -3.07 -3.90 -4.96 -0.10 0.31 -2.87 -0.40 -13.99 0.37 0.34 -11.52 
223 × CW -0.83 -6.73 -7.56 -1.26 5.29 -0.19 5.16 0.22 23.09 -0.63 -0.21 -16.62 
11 × CW -1.83 -6.07 -6.23 -10.73 0.58 -0.52 -11.89 -1.09 2.90 1.04 0.58 -13.26 
202 × CW 2.84 -4.40 -5.23 -2.22 -0.46 -0.10 -7.61 -0.80 -0.84 2.04 1.06 -18.22 
210 × CW 3.84 3.27 2.10 3.91 0.56 -0.23 4.03 1.04 -41.97 -2.30 -3.07 4.21 
214 × CW -1.49 2.93 4.77 -1.72 -0.15 0.53 2.68 -0.23 -8.44 -0.63 -0.64 2.01 
217 × CW -1.49 9.27 8.44 4.57 0.13 -0.15 1.35 -0.40 29.19 1.04 0.93 -1.86 
218 × CW -0.16 0.27 -0.56 6.87 1.67 0.77 12.59 0.74 14.86 -1.63 -1.09 2.41 
24 × CW -2.16 -1.07 -1.56 1.60 -0.52 0.01 -0.60 -0.08 -5.02 -0.30 -0.33 -16.86 
33 × CW 3.51 11.93 10.77 8.74 -3.23 -0.65 -6.13 0.63 -20.70 -0.96 -0.43 32.34 
4 × CW -2.83 -1.07 -0.23 1.08 -1.34 0.61 5.02 0.44 6.33 -0.30 0.13 -7.62 
42 × CW 11.84 -0.40 2.77 -2.85 1.46 -0.24 -2.82 -0.41 -22.37 -1.96 -2.23 14.91 
46 × CW -0.49 -6.73 -6.90 -4.18 3.70 0.16 1.21 -0.10 22.06 -0.63 -0.60 4.68 
5 × CW -0.83 -0.73 -1.56 -1.50 1.31 0.57 1.88 -0.48 0.13 -0.96 -0.95 -17.46 
53 × CW -1.83 -2.07 -3.23 -7.11 0.66 -0.17 -5.17 0.23 35.16 1.37 1.11 -1.52 
54 × CW 1.17 1.27 0.44 -5.35 3.62 -0.53 0.68 -0.13 14.29 0.04 -0.05 7.41 
55 × CW -0.16 5.27 4.44 -4.35 -2.62 0.23 -0.14 0.36 33.49 2.70 3.71 9.38 
56 × CW 3.51 2.27 1.77 -4.06 -4.98 -0.16 -5.83 -0.65 -35.19 -0.96 -1.47 0.24 
57 × CW -1.49 -3.40 -3.23 -9.51 -5.20 -0.28 -19.36 -1.87 -40.12 2.37 2.31 10.64 
62 × CW -0.49 -8.73 -8.90 5.74 -1.70 0.57 4.43 0.41 -36.54 0.04 -0.01 -1.39 
76 × CW -0.83 -10.40 -5.56 15.15 -1.23 0.14 11.79 1.16 10.66 -1.96 -1.86 5.81 
81 × CW -3.83 10.93 11.10 7.20 0.74 -0.61 4.73 0.27 9.39 -0.63 -0.26 21.01 
85 × CW 0.84 12.27 11.10 -3.30 1.09 -0.41 -4.58 -0.28 -7.30 0.37 -0.08 1.34 
90 × CW -2.83 -0.40 -0.23 9.39 1.10 0.11 10.22 0.90 3.61 0.70 0.81 8.14 
64 × C. W -2.16 -4.40 -2.90 -1.13 -0.46 0.14 1.32 0.56 27.21 1.70 2.34 -18.09 

 

 گیری کلی  نتیجه

هاي اصالحی كاربردي  تولید ارقام هیبريد يکی از روش

اي به ويژه در  بوده كه در گیاهانی مانند فلفل دلمه

شود. از  ايران روشی نو و در ابتداي مسیر محسوب می

سوي ديگر تولید الين با استفاده از روش هاپلوئیدي 

جويی موثر در هزينه و زمان را به دنبال دارد كه  صرفه

هاي متعدد و غیر يکنواخت از لحاظ  اليندستیابی به 

سازد كه خود امتیاز مثبت ديگري  ژنتیکی را میسر می

الين دابل هاپلوئید فلفل  32است. در اين پژوهش، از  

زايی میکروسپور و  اي ايجاد شده به روش جنین دلمه

هاي  ها، الين پذيري عمومی آن ارزيابی قدرت تركیب

با بیشترين میزان  90و  217، 202، 53، 57، 64، 55

پذيري  متوسط عملکرد میوه شناسايی شدند و وراثت

درصد بود.  70نیز در تمامی صفات مطالعه شده باالي 

پذيري  هاي فوق بیشترين میزان تركیب به عالوه، الين

هاي  اين الينعمومی را نیز به خود اختصاص دادند. 

توان براي توسعه  دابل هاپلوئید انتخابی را می

اي مورد بهره برداري  هاي برتر در فلفل دلمه ريدهیب

توان با توجه به هدف  ها نیز می از ساير الين قرار داد. 

هاي اصالحی متنوع، بهره الزم را برد.  و نیاز برنامه

هاي  بنابراين مطالعه حاضر خاطرنشان كرد كه الين

توانند براي توسعه هیبريدهاي فلفل  امیدبخش فوق می

ازده و پربازده مناسب براي كشت اي زودب دلمه

پذيري خصوصی و  اي مورد مطالعات تركیب گلخانه

مقايسه با ارقام تجاري به منظور معرفی هیبريدهاي 
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