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  رانیبادمجان ا یارقام محل یبرخ کیعملکرد و تنوع صفات مورفولوژ یبررس

 )Solanum melongena L.( 
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  دهیچک

ـ تنـوع صـفات مورفولوژ   يرو یتاکنون مطالعه چنـدان  یول شدهکشت  رانیمناطق مختلف ا در ربازیاست که از د یمحصول بادمجان و  کی

ـ یتنـوع ژنت  یبررس منظوربهصورت نگرفته است.  ينژادبه يهاو استفاده از آن در برنامه رانیمحصول در ا نیعملکرد ا  نارقـام بادمجـا   یک

صـفت   28اصـفهان انجـام شـد و     یتکـرار در دانشـگاه صـنعت    سـه با  یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك یشیآزما شده، يآورجمع

ـ م یچگال جزبهصفات  هیکل ياختالف ارقام مورد مطالعه برا انسیوار هیتجز جی. بر اساس نتاشد يریگاندازه یفیو ک یکم کیمورفولوژ  وهی

 بیبود. مطالعه ضرا ریگرم در بوته متغ 4023تا  2410بود. عملکرد ارقام از  داریدرصد معن کیو درصد ماده خشک برگ در سطح احتمال 

ـ در بوته، عادت رشـد گ  وهیخامه کوتاه، تعداد م يهادرصد ماده خشک برگ، تعداد گل اه،ینشان داد که صفات گسترش گ یهمبستگ و  اهی

هـار گـروه قـرار داد. تعـداد و     ارقام را در چ ياخوشه هیبا عملکرد بوته داشتند. تجز يداریمثبت و معن یپهنک برگ همبستگ يهایدگیبر

هـا،  به عامـل  هیتجز جینتا. بود هاگروه گرید نیانگیکل و م نیانگیفاکتورها در گروه سوم باالتر از م نیترمهم عنوانبهدر بوته  وهیعملکرد م

ـ کرد تعداد م هیا توجر راتییتغ زانیم نیشتریکردند. عامل اول که ب هیدرصد از تنوع کل را توج 11/83پنج عامل را مشخص کرد که  و  وهی

ـ   نیآمده از ا دستبه جیشد. نتا دهینام وهیم يعامل اجزا طورکلیبهو  شدشامل میدر بوته را  وهیعملکرد م  یپژوهش نشان داد ارقـام محل

) وهیم نیریشتن طعم شمطلوب (مانند عملکرد باال و دا اتیخصوص ياز ارقام دارا توانیکه م ستندبرخوردار ه ییاز تنوع باال رانیبادمجان ا

  بهبود صفات استفاده کرد. يبرا نژاديبه يهادر برنامه

  

  

 کیصفات مورفولوژ ،ياخوشه هیها، تجزبه عامل هیبادمجان، تجز :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

ــان ( ــانواده  Solanum melongena L.بادمج ــه خ ــق ب ) متعل

Solanaceae ـ   75خـانواده شـامل    نیاست. ا از  شیجـنس و ب

ـ بادمجـان هنـد    هیـ زادگاه و مبـدأ اول ). 1گونه است ( 2000  ای

تنـوع شـناخته    هیـ مرکـز ثانو  عنوانبه زین نیهندوبرما است. چ

 هو حساس ب یعلف یاهی). بادمجان گ28و  16، 11شده است (

 اهیـ گ کیـ  صـورت بـه  يریسرما اسـت کـه در منـاطق گرمسـ    

ـ  عنـوان بـه معتدل  يچندساله بوده، اما در آب و هوا  اهیـ گ کی

 وهیـ محصول از نظـر شـکل م   نی). ا15( ودشیکشت م کسالهی

است که عبارتند از بادمجـان   شناسیگیاه یاصل پیسه ت يدارا

) کـه  S. melongena var. esculentum( ییکـا یآمر ای یمعمول

  یآن معموالً دو برابر قطـر آن اسـت، بادمجـان قلمـ     وهیم طول

)S. melongena. var. serpentinum آن چنـد   وهیـ ) که طـول م

  ییکــایآمر ياطــر آن اســت و بادمجــان درشــت دلمــهبرابــر ق

)S. melongena. var. deperessum و  ادیـ قطـر ز  ي) کـه دارا

 اریبسـ  نبعم اهیگ نیا وهی). م15( هستند يبه کرو لیشکل متما

 Cو  A ،B يهـا نیتـام یفسفر، و م،یپتاس م،یاز آهن، کلس یخوب

 یـی مصرف دارو یی).  بادمجان عالوه بر مصرف غذا13است (

 شودیاستفاده م هايماریاز ب یدارد که از آن در درمان برخ زین

 طـور بهآن  وهیمصرف م منظوربهمحصول  نی). هم اکنون ا12(

بـا   یو منـاطق  يریگرمسـ مهین ،يریدر مناطق گرمس ياگسترده

کشـت   یجنـوب  يکـا یدر جنوب اروپا و آمر ویژهبهگرم  يهوا

 2/50حـدود   2014 بادمجان در سال دیتول زانی). م1( شودیم

تـن بعـد از    ونیلیم 8/0 دیبا تول رانیتن بوده است که ا ونیلیم

 گــریقــرار گرفــت. د هیــهنــد، مصــر و ترک ن،یچــ يکشــورها

منطقـه   يشامل کشـورها  ادمجانکننده عمده ب دیتول يکشورها

  ).6( هستند ایتالیو ا ایژاپن، اسپان ،ياندونز انه،یخاورم

و  یاصـالح  هـاي براي برنامهتنوع ژنتیکی درگیاهان  ارزیابی

). در واقع بـدون  2حفاظت از ذخایر توارثی کاربرد حیاتی دارد (

و  جادیا يبرا یچندان تیگر موفقنژادبه یتنوع نیبه چن یدسترس

ــام جد ــه ارق ــارائ ــین   دی ــد داشــت. از طــرف دیگــر تعی نخواه

ـ ا رانگنژادبهپالسم به بندي ژرممشخصات و گروه امکـان را   نی

هـا اجتنـاب   گیري از جمعیـت کاري در نمونهاز دوبارهدهد تا می

مختلف به کمک انـواع صـفات    اهانیتنوع گ یابی). ارز23ند (کن

، 24، 21، 18، 8، 4( ی) و مولکول10( ییایمیوشیب ،یکیمورفولوژ

جـزء   کیـ مورفولوژ ياسـت. نشـانگرها   هشـد ) انجام 26و  25

بـه   ازیـ عـدم ن  دلیـل بههستند که  یینشانگرها نیرتو ساده نیاول

در  نیسـنگ  يهـا نـه یو هز ییایمیوشـ یب ایـ  یمولکول يهاکیتکن

). تـاکنون  7مورد توجه هستند ( یاهیها و ارقام گتوده يبنددسته

ـ ارز يبــرا یقـات یتحق بــا اسـتفاده از صــفات   یکـ یتنــوع ژنت یابی

و  الکندر بادمجان صورت گرفته است. مونـوز فـ   کیمورفولوژ

و  يشامل ارقـام تجـار   اهیمجان ستوده باد 38) 2008همکاران (

 يشده از کشورها آوريجمع اهیس ریتوده بادمجان غ 6و  یزراع

ــ  ــا بررس ــرار داده و ب صــفت  33 یمختلــف را مــورد مطالعــه ق

در ارقـام   ویـژه بـه را  ییتنوع باال هاپیژنوت نیدر ا کیمورفولوژ

ــ ــد ( یزراع ــ17نشــان دادن ــاران نیومبل). ت صــفت  30 ،و همک

کردند که در  یبررس هیبادمجان ترک توده 67در  را کیمورفولوژ

را نشان  ییتنوع باال وهیرنگ و شکل م یصفات مورد بررس نیب

کمتـر بـود    یشـ یرو اتیتنوع در خصوصـ  زانیم کهدرحالی ،داد

 جـان بادم پیـ ژنوت 92صـفت را در   21 ،). بگوم و همکاران26(

ـ قـرار دادنـد و ا   یمورد بررسـ   خوشـه  10را در  هـا پیـ ژنوت نی

 عنــوانبــهآنهــا ســه خوشــه را  نیکردنــد کــه از بــ يبنــدگــروه

والد استفاده  عنوانبهکردند که بتوان از آنها  یمعرف ییهاپیژنوت

 جـاد یمطلـوب ا  اتیبا خصوص یباتیآنها نوترک دیبریکرده و از ه

بادمجــان را در  پیــژنوت 18، و همکــاران نیــ). اود3کــرد (

را از نظـر   یعیع وسـ قـرار دادنـد و تنـو    یبنگالدش مورد بررس

 ،نشـان دادنـد   هاپیژنوت نیدر ب وهیاندازه، شکل و رنگ گل و م

 ییایـ جغراف عیـ و توز يبندخوشه يالگو نیب یارتباط کهدرحالی

). با وجـود سـابقه کشـت انـواع     27مشاهده نکردند ( هاپیژنوت

ـ ارز نهیدر زم یکاف قاتیتحق ران،یبادمجان در ا يهاپیژنوت  یابی

صورت نگرفته است. بنابراین  اهیگ نیا يهاپالسمرمژ نژاديبهو 

بادمجـان   یارقام محل يهایژگیاین پژوهش با هدف شناسایی و

ــا ــزان  رانی ــین می ــیو تعی ــفات   نزدیک ــتفاده از ص ــا اس ــا ب آنه

بـراي   آنهـا گـران از  نژادبـه مورفولوژیکی صورت گرفته است تا 
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 اهداف بعدي اصالحی استفاده کنند.

  

  هامواد و روش

موجـود   بادمجان یرقم محل 13 يپژوهش بذرها نیانجام ا منظورهب

از بانک ژن مؤسسه اصالح و تحقیقات تهیه بذر و نهال کـرج تهیـه   

آورده شـده اسـت    1جـدول  شد. مشخصات ارقام مورد مطالعه در 

کـه در همـه    TNتر نگاشتن شماره ارقام از ذکـر  ساده براي(در متن 

). در شـد فقط شماره آنهـا ذکـر    شد و يآنها مشترك است خوددار

کاشـت در   ینیعدد بذر از هر رقم در سـ  60تعداد  1394اسفند ماه 

و  یکـودده  ،ياریـ الزم شـامل آب  يهـا گلخانه کاشته شده و مراقبت

 یاصـل  نیزم به هادانهال ،ماهبهشتیارد لیانجام گرفت. اوا یپاشسم

ـ و فاصـله   متـر یسانت 50 فیرد نیمنتقل و با فاصله ب  50بوتـه   نیب

کامـل   يهـا طـرح بلـوك   صورتبه شیکشت شدند. آزما متریسانت

دوره رشــد  یتکــرار انجــام شــد. طــ ســهرقــم و  13بــا  یتصــادف

مبـارزه بـا آفـات و     ،ی)، کوددهيا(قطره ياریآب ،یزراع يهامراقبت

) انجام شد و ارقـام  یدست نیهرز (وج يهاو حذف علف هايماریب

ـ ارز کیورفولوژمورد مطالعه از لحاظ صفات م  یشـدند. صـفات   یابی

قرار گرفتند شامل صفات مربوط بـه   یمورد بررس قیتحق نیکه در ا

بوتـه   سـه با انتخـاب   اهیبوته شامل عادت رشد، ارتفاع و گسترش گ

در هر تکرار، صفات مربوط به بـرگ شـامل طـول پهنـک، عـرض      

ـ پهنـک، زاو  يهـا یدگیپهنک، درصد ماده خشک برگ، بر نـوك   هی

 پـنج دمبـرگ بـا انتخـاب     يرو يدمبرگ، تعداد خارها لوپهنک، ط

برگ در هر تکرار، صفات مربوط به گل شامل تعـداد روز از زمـان   

خامه بلنـد و متوسـط،    گل، درصد گل نیکاشت بذر تا باز شدن اول

 و تکـرار  هـر  در هـا کـل بوتـه   يریگدرصد گل خامه کوتاه با اندازه

طول به قطـر، طعـم،    تبشامل طول، قطر، نس وهیم به مربوط صفات

ـ انحنـا، شـکل نـوك م     وه،یــطـول دم م  ،یرنـگ، چگـال   عیــتوز وه،ی

در بوته، فاصـله   وهیدر بوته، عملکرد م وهیتعداد م وه،یضخامت دم م

درصد کاسبرگ نسبت بـه طـول    وه،یاز نوك م وهیبخش م نیترپهن

در  وهیـ م 10کاسبرگ با انتخـاب تعـداد    يرو يو تعداد خارها وهیم

ـ ارتفاع و گسـترش گ  يریگ. اندازهودبهر تکرار  طـول و عـرض    اه،ی

 نیتـر و فاصـله پهـن   وهیـ طول دم م وه،یپهنک، طول دمبرگ، طول م

و ضـخامت دم   وهیبا استفاده از متر و قطر م وهیاز نوك م وهیبخش م

 وهیـ م یچگـال  يریـ گاندازه يانجام شد. برا سیبا استفاده از کول وهیم

کـه پـس از وزن    بیترت نی. بدده شاستفاد عیما جاییجابهاز روش 

بـا حجـم مشـخص     ینمونه درون ظرف وه،یاز بافت م يکردن مقدار

 حجـم  دهنـده آب خارج شده از ظرف نشان زانیآب انداخته شد. م

جرم بافت بر حجم بافت نمونه  میاز تقس تینهااست. در وهیم بافت

 نیـی تع بـراي ). 14آمـد (  دسـت به وهیبافت م یچگال ش،یمورد آزما

 24وزن شـد و بـه مـدت     اهیخشک برگ، نمونه برگ گ ادهدرصد م

شـد.   نیخشک و دوباره تـوز  گرادیدرجه سانت 70 يساعت در دما

وزن خشک بر وزن تـر محاسـبه    میدرصد ماده خشک برگ از تقس

بادمجـان، ارائـه    گـر فیبر اساس توص یفیصفات ک يریگشد. اندازه

ــ   ــه ب ــوي مؤسس ــده از س ــا  نیش ــی ذخ ــوار ریالملل ــث گت   یاهی

)IBPGR) (International Board for Plant Genetic Resources (

  ).9انجام شد (

و  SASافـزار  صفات با استفاده از نرم هیکل يبرا انسیوار هیتجز

درصـد   پـنج در سـطح   LSDبا استفاده از آزمـون   هانیانگیم سهیمقا

 یفیتوصـ  يمحاسـبه آمارهـا   يبـرا  SPSSافـزار  انجام شـد. از نـرم  

ـ ) و تجزرسـون یروش پ ساده (بـه  یهمبستگ بی، ضرصفات بـه   هی

افـزار  نرم نیبا استفاده از هم زین ياخوشه هیها استفاده شد. تجزعامل

ها از نظر صفات مختلف انجـام شـد کـه    ژنوتیپ يبندگروهمنظوربه

مربــع فاصــله   اریــ) و معWard’s Methodدر آن از روش وارد (

معیـار تشـابه    عنـوان بـه ) Square Euclidean Distanceاقلیدسـی ( 

ـ بـر اسـاس تجز   یعامل هیاستفاده شد. تجز و  یاصـل  يهـا مؤلفـه  هی

پـالت  يبـا  میترسـ  و هابه مؤلفه هی. تجزشدانجام  ماکسیدوران ور

  انجام شد. STATGRAPHICSافزار با استفاده از نرم

  

  نتایج و بحث

  یشیصفات رو

رقـام مـورد   نشان داد کـه ا  یشیتجزیه واریانس صفات رو نتایج

داري تفـاوت معنـی   یشـ یبررسی از نظر بسـیاري از صـفات رو  

نبـود   داریدارند و تنها براي صفت درصد ماده خشک برگ معنـ 

  .)2(جدول 
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  مشخصات ارقام بادمجان مورد مطالعه .1جدول 

اارتفاع از سطح دری آوريمحل جمع   کد نمونه گونه نام نمونه 

 TN74-116 S. melongena 1 خراسان 1100

 TN74-238 S. melongena 2 هرمزگان 30

 TN74-197 S. melongena 3 اصفهان 900

 TN74-100 S. melongena 4 قزوین 1280

 TN74-128 S. melongena 5 کردستان 555

 TN74-237 S. melongena 6 هرمزگان 21

 TN74-156 S. melongena 7 کرمان 1756

 TN74-243 S. melongena 8 کردستان 1000

 TN74-239 S. melongena 9 هرمزگان 30

 TN74-120 S. melongena 10 آذربایجان شرقی 1350

 TN74-250 S. melongena 11 زنجان 1700

 TN74-161 S. melongena 12 آذربایجان غربی 325

 TN74-231 S. melongena 13 کهکیلویه بویراحمد 600

 
 شده در ارقام بادمجان يریگاندازه یشیت رومربوط به صفا انسیوار هیتجزنتایج  .2جدول 

اهارتفاع گی درجه آزادي منابع تغییر یاهگسترش گ   طول دمبرگ درصد ماده خشک برگ عرض پهنک برگ طول پهنک برگ 

 41/01ns 312/60** 1/55ns 4/28ns 0/84ns 3/47ns  2 بلوك

 *2/59ns 5/42 **10/88 **9/89 *97/09 **114/65 12 رقم

 75/1 85/2 39/3 56/1 01/39 63/33 21 خطا

 34/19 56/9 08/14 99/6 80/7 48/9 -  (%) ضریب تغییرات

ns ،*  درصد یکدرصد و  پنجدر سطح احتمال  داریمعن و داریمعن ریغ بیترت: به**و 

  

 3جـدول  رقم بادمجان در  13 يبرا یشیمیانگین صفات رو سهیمقا

ـ آورده شده است. طبق ا ارقـام   نیتـر و کوتـاه  نیجـدول بلنـدتر   نی

 ).متـر یسـانت  0/48و  2/71بودند ( 74128و  74250ارقام  ترتیببه

تـوده   28پروهنـز و همکـاران بـر     قاتیدر تحق اهیمحدوده ارتفاع گ

). 21گـزارش شـده اسـت (    متریسانت 50- 85 ایاسپان یبادمجان بوم

مربـوط بـه    ترتیببه زین اهانیگ یگسترش عرض نیو کمتر نیشتریب

 74128). رقـم  متریسانت 8/71و  0/90بود ( 74116و  74239 ارقام

طول پهنـک، عـرض پهنـک و طـول دمبـرگ را بـه خـود         کمترین

 کـه ی). در حـال متریسانت 3/4و  4/9، 1/14  ترتیببهاختصاص داد (

 74156)، رقـم  متـر یسـانت  4/20طول پهنک ( بیشترین 74116رقم 

 بیشـترین  74238م ) و رقـ متـر یسـانت  3/16عرض پهنک ( بیشترین

  .) را داشتندمتریسانت 9/8طول دمبرگ (

  

  یشیصفات زا

نشـان داد کـه ارقـام مـورد      یشیصفات زا انسیوار هیتجز جینتا

 يداریتفاوت معنـ  وهیم یچگال جزبهاز نظر همه صفات  یبررس

  .)4(جدول داشتند 

آورده  5جـدول  در  یشیمربوط به صفات زا نیانگیم سهیمقا

را  دهـی گل يزمان الزم برا نیشتریجدول ب نیشده است. طبق ا

  روز از زمــان  93داشــت (حــدود  ازیــن 74100و  74237ارقــام 
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  ژنوتیپ بادمجان 13 يبرا یشیمقایسه میانگین صفات رونتایج  .3جدول 

 طول دمبرگ 

متر)(سانتی  

عرض پهنک برگ 

متر)(سانتی  

 طول پهنک برگ

متر)(سانتی  

ش گیاه گستر  

متر)(سانتی  

 ارتفاع گیاه

متر)(سانتی  
 رقم

7/7a-c 15/1ab 20/4a 71/8e 63/3ab 74116 

8/9a 14/3a-c 18/6a-c 86/6ab 69/1a 74238 

5/6c-e 12/5b-e 17/4b-d 74/0c-e 65/0ab 74197 

7/5a-d 13/8a-c 18/4a-c 80/3a-e 61/8a-c 74100 

4/3e 9/4e 14/1e 84/1a-c 48/0d 74128 

6/6b-e 12/2b-e 15/8de 85/0ab 52/1cd 74237 

8/3ab 16/3a 19/9a 77/5b-e 57/3b-d 74156 

7/7a-c 14/7a-c 20/1a 80/8a-e 61/6a-c 74243 

6/2b-e 12/8b-d 17/2b-d 90/0a 61/0a-c 74239 

5/1de 10/6de 16/6cd 72/5de 67/7ab 74120 

8/0a-c 12/1b-e 19/5ab 78/5a-e 71/2a 74250 

5/7c-e 11/2c-e 16/2c-e 84/0a-d 64/7ab 74161 

6/2b-e 12/8b-d 17/8b-d 73/1de 58/6bc 74231 

  ندارند. LSDدرصد طبق آزمون  پنجدر سطح احتمال  يداریحرف مشابه، تفاوت معن کیحداقل  يدارا يهانیانگیدر هر ستون م

  

ـ  و  74243ارقـام   کـه ی)، درحـال دهـی گـل  نیکاشت بذر تا اول

 مـان روز از ز 83را داشتند (حدود  دهیگل نیترعیسر 74128

گل خامه بلند و  درصد نیشتری). بدهیگل نیکاشت بذر تا اول

درصد گل خامه کوتاه متعلق بـه رقـم    نیخامه متوسط و کمتر

بــرعکس  74128درصــد) و رقــم  4/20و  6/75بــود ( 74120

درصد گل خامه بلند و خامـه متوسـط و    نیکمتر 74120رقم 

درصـد).   5/45و  6/43گـل خامـه کوتـاه را داشـت (     نیشتریب

و  هـا وهیـ م نیتـر ضیو عـر  نیترکوتاه 74237و  74100ارقام 

را داشــتند.  هــاوهیــم نیتــر کیــو بار نیبلنــدتر 74116رقــم 

و  متریسانت 1/9- 0/23 نیب وهیطول م راتییدامنه تغ طورکلیبه

بود. پروهنـز و   متریسانت 1/4- 8/7 نیب وهیقطر م راتییدامنه تغ

 3/9 - 8/25محـدوده   بادمجـان تـوده   28 یدر بررسـ  همکاران

قطر  يرا برا متریسانت 5/4 - 12و  هویطول م يرا برا متریسانت

 18 ،پـالزاس و همکـاران   نی). همچنـ 21گزارش کردند ( وهیم

کردند که طبق گزارش آنهـا   یبررس ایتوده بادمجان را در اسپان

ـ  وهیـ و قطر م متریسانت 7/6- 6/23 نیب وهیطول م  6/4- 4/9نیب

 وهیـ طـول دم م  نیشـتر یو ب نی). کمتـر 19بود ( ریمتغ متریانتس

و  نیترکیبود و بار 74239و  74237مربوط به ارقام  تیبتربه

رقـم  داشـتند.   74243و  74128را ارقـام   وهیدم م نیترمیضخ

 8/13عملکرد را داشت ( نیو کمتر وهیتعداد م نیکمتر 74116

 74239رقـم   کـه یحـال گرم در بوته)، در 2410در بوته و  وهیم

ملکرد را به خـود  ع نیشتریدنبال آن بو به وهیتعداد م نیشتریب

گرم در بوته). پروهنز  4023در بوته و  وهیم 21اختصاص داد (

) و 21تـوده بادمجـان (   28در  وهیـ م 2- 11تعـداد   و همکـاران 

تـوده   55در بوتـه در   وهیـ م 2/26 نیانگیم و همکاران گنانویپل

از  وهیبخش م نیتر) را گزارش کردند. فاصله پهن20( دمجانبا

 نیشـتر یب 74120و در رقم  نیکمتر 74239در رقم  وهینوك م

درصد طـول کاسـبرگ را نسـبت بـه      نیکمتر 74116بود. رقم 

 نیشـتر یب 74100رقـم   يپارامتر برا نیا کهیحالداشت در وهیم

  بود.
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  IBPGR* گرفیبادمجان بر اساس توص رقم 13 یفیک يهایژگیو .6جدول 

تعداد خارهاي 

 روي کاسبرگ

توزیع رنگ 

 میوه
 طعم میوه انحناي میوه شکل نوك میوه

خارهاي  دتعدا

 روي دم میوه

زاویه نوك 

 پهنک برگ

  هايبریدگی

 پهنک برگ 

عادت رشد 

 گیاه
 رقم

2 1 5 5 5 0 7 5 3 74116 

4 1 7 1 5 0 5 7 5 74238 

1 1 3 1 5 0 7 5 3 74197 

1 1 7 1 7 0 5 7 5 74100 

0 7 7 1 5 0 5 5 5 74128 

4 1 7 1 3 0 7 9 7 74237 

1 7 5 3 5 0 7 5 5 74156 

4 3 3 3 7 0 5 5 5 74243 

4 1 5 3 7 1 5 9 5 74239 

0 3 3 3 3 0 5 5 3 74120 

1 1 5 3 7 0 5 5 3 74250 

1 1 5 1 7 1 5 7 5 74161 

4 1 5 5 7 1 7 7 5 74231 

  IBPGR گرفیشده بر اساس توص يرگیبه صفات اندازه دهیشماره ی: چگونگ*

  گسترده -7متوسط،  -5 ،يعمود -3: اهیرشد گ عادت

  دیشد یلیخ -9 د،یشد -7متوسط،  -5 ف،یضع -3 ف،یضع یلیخ -1پهنک برگ:  هايیدگیبر

  باز یلیخ -9باز،  -7متوسط،  -5بسته،  -3بسته،  یلیخ -1نوك پهنک برگ:  هیزاو

  ادیز یلیخ -9 اد،یز -7متوسط،  -5کم،  -3کم،  یلیخ -1بدون خار،  -0: وهیدم م يور يخارها تعداد

  نیریش -7متوسط،  -5تلخ،  -3: وهیم طعم

  شکل u -9شکل،  یداس -8شکل،  يمار -7 ده،یخم -5کم،  یدگیخم -3)، می(مستق یدگیبدون خم -1: وهیم يانحنا

  تخت -7گرد،  -5برجسته،  -3: وهینوك م شکل

  ينوار -7مشبک،  -5نقطه نقطه،  -3 کنواخت،ی -1: وهیرنگ م عیتوز

  ادیز یلیخ -9 اد،یز -7متوسط،  -5کم،  -3کم،  یلیخ -1بدون خار،  -0کاسبرگ:  يرو يخارها تعداد

  

  یفیصفات ک

رقـم بادمجـان بـر اسـاس      13 یفـ یک يهـا یژگـ یو 6جدول  در

 در کـه  طـور نشان داده شـده اسـت. همـان    IBPGR گرفیتوص

 74231و  74161، 74239ارقـام   جزبه شود،یم مشاهده جدول

فقـط   کـه یخود خار نداشتند. در صورت وهیدم م يارقام رو ریسا

 هیـ قبدون خـار بودنـد و ب   74128و  74120ارقام  يهاکاسبرگ

 74120ارقـام   وهیکاسبرگ خار داشتند. از نظر طعم م يارقام رو

 74231و  74116م ارقا وهیتلخ بودند. م هینسبت به بق 74237و 

ـ بودند. از نظر توز هینسبت به بق يشتریب يانحنا يدارا رنـگ   عی

 74128بودنـد و ارقـام    کنواختیرنگ  عیتوز ير ارقام دارابیشت

  داشتند. يرنگ نوار عیتوز 74156و 

 ،بیشترین ،کمترین شامل توصیفی هايآماره ریمقاد 7جدول 

 يبــرا راتییــتغ بیو ضــر اریــانحــراف مع انس،یــوار ن،یانگیــم

 . دهدیارقام مورد مطالعه در بادمجان را نشان م یصفات کم
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 ارقام بادمجان یکم صفات توصیفی هايمقادیرآماره .7جدول 

  ضریب تغییرات (%)  انحراف معیار  واریانس  میانگین  حداکثر  حداقل  صفت

  48/9  52/6  61/42  66/61  25/71  00/48  متر)(سانتی ارتفاع گیاه

  80/7  89/5  79/34  88/79  00/90  83/71  متر)انتی(س گسترش گیاه

  99/6  87/1  51/3  88/17  47/20  17/14  متر)(سانتی طول پهنک

  08/14  93/1  73/3  94/12  38/16  42/9  متر)(سانتی پهنک عرض

  56/9  98/0  98/0  67/17  44/19  42/15  درصد ماده خشک برگ

  3/19  37/1  90/1  80/6  95/8  35/4  متر)(سانتی طول دمبرگ

  79/2  6/12  9/83  89/88  81/93  95/83  دهیگل تاتعداد روز 

  08/6  37/9  8/87  28/59  62/75  64/41  درصد گل خامه بلند و متوسط 

  5/11  66/6  45/44  03/29  51/45  47/20  درصد گل خامه کوتاه

  82/6  99/3  97/15  94/14  03/23  11/9  متر)(سانتی طول میوه

  8/5  20/1  46/1  56/5  85/7  16/4  متر)(سانتی قطر میوه

  42/9  23/1  52/1  90/2  51/5  25/1  میوه قطربه  نسبت طول

  9/13  711  505904  3348  4477  1942  متر مکعب)چگالی میوه (گرم/ سانتی

  39/7  25/1  57/1  98/3  75/6  27/2  متر)(سانتی طول دم میوه

  85/7  46/0  21/0  65/6  29/7  72/5  متر)(میلی ضخامت دم میوه

  32/14  03/2  15/4  47/18  8/20  87/13  میوه در بوته تعداد

  9/18  480  230824  3242  4023  2410  (گرم در بوته) عملکرد میوه در بوته

  07/7  064/0  004/0  38/0  50/0  30/0  (درصد) ترین بخش میوه از نوك میوهفاصله پهن

  99/6  05/8  8/64  82/38  66/55  18/29   درصد کاسبرگ نسبت به طول میوه

 
بـوده   یعینسبتاً وس فیط يصفات دارا هیکل يبرا راتییدامنه تغ

ن ارقام مـورد مطالعـه   یب یینسبتاً باال یکیدهنده تنوع ژنتکه نشان

تنـوع   نیشـتر یکه ب شودیجدول مشخص م نیاست. بر اساس ا

در بوتـه و   وهیمربوط به صفات طول دمبرگ، عملکرد م یکیژنت

و قطـر   دهـی گـل د روز تا در بوته است. صفات تعدا وهیتعداد م

صـفات نشـان دادنـد کـه      ریتنوع را نسبت بـه سـا   نیکمتر وهیم

 يااست. در مطالعه طیصفات از مح نیاندك ا يریرپذیتأث انگریب

انجــام گرفــت  2014و همکــاران در ســال  نیــکــه توســط اود

از  يداریتفـاوت معنـ   يمشخص شد که ارقام مورد مطالعه دارا

و  کوالی). سـر 27بودنـد (  وهیگل و ملحاظ اندازه، شکل و رنگ 

تنـوع را در صـفات انـدازه، وزن، شـکل،      نیشتریب زین همکاران

  ).5مشاهده کردند ( وهیانحنا و رنگ گوشت م

ارائـه   8جـدول  شـده در   يریگهمبستگی بین صفات اندازه

 شینمـا  امکـان  عـدم  و هـا داده ادیـ حجـم ز  دلیلبهشده است (

آورده شده است).  یفات کممتمرکز فقط اطالعات مربوط به ص

) 97/0( یهمبسـتگ  زانیم نیشتریب شودیطور که مشاهده مهمان

 نیو کمتـر  وهیـ و نسبت طـول بـه قطـر م    وهیصفات طول م نیب

و درصـد مـاده خشـک بـرگ      وهیـ م یبه چگـال  یهمبستگ زانیم

 اهیـ در بوته با گسترش گ وهیتعداد م یاختصاص داشت. همبستگ

) 82/0) و عملکـرد ( 67/0( )، درصد مـاده خشـک بـرگ   73/0(

)، عرض پهنک -70/0و با صفات طول پهنک ( داریمثبت و معن

   مشاهده شد. داریو معن ی) منف-50/0( وهی) و طول م-61/0(
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)، درصد ماده 66/0( اهیبا گسترش گ زین وهیعملکرد م یهمبستگ

) و 48/0تـاه ( خامـه کو  يهـا )، درصـد گـل  56/0خشک برگ (

و بـا طـول پهنـک     داری) مثبت و معنـ 82/0در بوته ( وهیتعداد م

خامه بلنـد و   يها) و درصد گل-50/0)، عرض پهنک (-76/0(

 جینتـا  نیـ شـد. ا  هنشـان داد  داریو معنـ  ی) منف-47/0متوسط (

و درصـد مـاده    اهیـ است که از صفت گسترش گ نیا دهندهنشان

عملکرد  شیافزا يبرا ياریمع وانعنبهخشک برگ احتماالً بتوان 

  بهره برد.  نشیگز يهاارقام در برنامه وهیو تعداد م

و طول دم  وهیطعم م نیب یهمبستگ آمده دستبه جینتا طبق

بـود.   داری) مثبت و معنـ 50/0( وهی) و ضخامت دم م52/0( وهیم

آنهـا   وهیـ کـه طـول و ضـخامت دم م    ییهاوهیکه م بیترت نیبد

خود با صفات  وهیداشتند. طول دم م يترنیریطعم ش ،بود شتریب

طـول پهنـک،    با زین وهیو ضخامت دم م وهیطول پهنک و طول م

مثبت نشان داد. با توجـه   یعرض پهنک و طول دمبرگ همبستگ

صفت طول و ضخامت  يگفت انتخاب برا توانیم جینتا نیبه ا

 شودمی وهیصفت طعم م يبرا داریمنجر به انتخاب معن وهیدم م

 يشـاخص انتخـاب بـرا    نیـی تع بـراي  تـوان یمـ  جهینت نیو از ا

مثبـت و   یکرد. همبستگ استفاده هاگونه نیا یاصالح يهابرنامه

)، درصد 49/0( وهیبا قطر م دهیگلتعداد روز تا  نیب يداریمعن

) 49/0( وهیـ ) و شکل نوك م60/0( وهیکاسبرگ نسبت به طول م

  مشاهده شد. 

در  تواننـد یصـفات مختلـف مـ    ،یلعـام  یۀاستفاده از تجز با

بحث شوند که هر کدام چند صـفت   ییهامؤلفه ای هاقالب عامل

 يکـار رو  يامر قدرت مانور محقق را برا نی. اشوندیرا شامل م

صـفت فـراهم    يادیتعداد ز يبه جا يکمتر ۀمؤلف ایتعداد عامل 

دهـد.  را نشان می هالنتایج تجزیه به عام 9جدول ). 22( کندیم

 مجمـوع در مل اصلی و مسـتقل توانسـتند   پنج عا هیتجز نیا در

ـ  11/83 صـفات را توجیـه کننـد. در     نیدرصد از واریانس کل ب

ـ تغ زانیم نیشتریعامل اول که ب  انسیـ درصـد وار  14/32( راتیی

شـامل طـول و قطـر     وهیـ کرد صفات مربوط بـه م  هیکل) را توج

ـ    در وهیتعداد و عملکرد م وه،یم  وهیـ وك مبوته، انحنـا و شـکل ن

 وهیـ م يعامـل اجـزا   تـوان یعامل را مـ  نیا نیقرار گرفتند. بنابرا

کرد  هیکل را توج انسیدرصد از وار 58/17. عامل دوم که دینام

طول پهنک، عرض پهنک و طول دمبـرگ اسـت کـه     ریتحت تأث

. عامل سـوم تحـت   دیبرگ نام يعامل را عامل اجزا نیا توانیم

ط و درصد گـل خامـه کوتـاه    گل خامه بلند و متوس صددر ریتأث

. عامـل  دیـ گـل نام  يعامـل اجـزا   توانیعامل را م نیاست که ا

 یفـ یو عامـل صـفات ک   اهیعامل رشد گ ترتیببهچهارم و پنجم 

 28 توانسـت  هـا توان گفت تجزیـه عامـل  شدند. می دهیبرگ نام

 هکـ  کنـد  بیـان  اصلی عامل پنج صورتبه را ارزیابی مورد صفت

ي اول و دوم بیشـترین سـهم را بـه خـود     در بین آنها فاکتورهـا 

درصد از واریانس کـل را   72/49اختصاص دادند و در مجموع 

گـذار بـین   توانـد عوامـل فـرق   نـد. ایـن تجزیـه مـی    کردتوجیه 

بـه   تـوان یمـ  ن،یهاي مورد بررسی را روشن سازد. بنابراژنوتیپ

صفات ذکر شده در منابع، با در نظر  ادیتعداد ز يریگاندازه يجا

ـ به ترقیدق یابیارزفتن امکان گر صـفات   يریـ گبـا انـدازه   یراحت

آنهـا   نیب یهمبستگ بیضرا قیبرگ و گل و تطب وه،یمربوط به م

در  گریکـد یصفات مرتبط با  يهاارزشمند از داده يابه مجموعه

 در هـا بـه عامـل   هیـ تجز جی. نتـا افـت یشده دست  ادی يهاعامل

در  یبررسـ  وردمـ  صفت 19 يبرا و همکاران کوالیسر شیآزما

سه عامل منجـر شـد کـه در مجمـوع      ییارقام بادمجان به شناسا

ـ را توج راتییدرصد کل تغ 7/55 کردنـد. عامـل اول صـفات     هی

عامل دوم صفات مربوط به رنگ و عامـل سـوم    وه،یمربوط به م

ـ ). به علت ز5بودند( دهیگلصفات مربوط به  بـودن تعـداد    ادی

در نظر گرفته شدند کـه   یصفات ،هابه مؤلفه هیتجز برايصفات، 

بـه   هیـ در تجز نکـه یبا عملکرد داشـته ضـمن ا   ییباال یهمبستگ

را  انسیاز وار ییباال درصد که بودند اول عامل سه جزء هاعامل

سـه مؤلفـه در    ییمنجر به شناسا هیتجز نیا جیکردند. نتا هیتوج

درصـد تنـوع    20/82که در کل  شد یابیصفت مورد ارز 11 نیب

درصــد از  58/50کردنــد. در مؤلفـه اول کـه    هیـ وجت موجـود را 

نسـبت طـول بـه     وه،یـ کرد صفات طول م هیکل را توج انسیوار

طـول پهنـک    اه،یگسترش گ وه،یعملکرد م وه،یتعداد م وه،یقطر م

و درصد ماده خشک برگ قرار گرفتند و در عامـل دوم صـفات   

  درصـد گـل خامـه کوتـاه و درصـد گـل خامـه بلنـد          وه،یقطر م
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  همطالع مورد صفات براي بادمجان ارقام در هابه عامل هیتجز جینتا .9دول ج

  5عامل   4عامل   3عامل   2عامل   1عامل   صفت

  -11/0  -76/0  -07/0  15/0  -54/0  ارتفاع گیاه -1

  -27/0  -09/0  49/0  29/0  72/0  گسترش گیاه -2

  -19/0  02/0  -23/0  64/0  -68/0  طول پهنک -3

  -05/0  23/0  -23/0  80/0  -37/0  پهنک عرض -4

  11/0  -44/0  -12/0  -35/0  66/0  درصد ماده خشک برگ -5

  -20/0  -05/0  -30/0  85/0  -22/0  طول دمبرگ -6

  45/0  -09/0  -29/0  60/0  31/0  دهیگلتعداد روز از  -7

  18/0  -55/0  -69/0  -07/0  -35/0  خامه بلند و متوسط گل درصد -8

  -21/0  52/0  46/0  -17/0  54/0  خامه کوتاهدرصد گل  -9

  09/0  17/0  39/0  027/0  -87/0  طول میوه -10

  -12/0  16/0  -47/0  25/0  78/0  قطر میوه -11

  17/0  05/0  38/0  -08/0  -85/0  قطر میوهبه  نسبت طول -12

  03/0  33/0  -28/0  35/0  57/0  چگالی میوه -13

  -27/0  05/0  59/0  42/0  -49/0  طول دم میوه -14

  - /20  -27/0  26/0  64/0  -22/0  وهضخامت دم می -15

  -06/0  -49/0  44/0  -21/0  67/0  تعداد میوه در بوته -16

  20/0  -10/0  48/0  -19/0  70/0  عملکرد میوه در بوته -17

  27/0  15/0  -18/0  -62/0  -55/0  ترین بخش میوه از نوك میوهفاصله پهن -18

  -05/0  -21/0  -54/0  31/0  65/0  درصد کاسبرگ نسبت به طول میوه -19

  15/0  26/0  17/0  36/0  76/0  عادت رشد گیاه -20

  48/0  -18/0  41/0  41/0  58/0  هاي پهنک برگبریدگی -21

  61/0  50/0  -26/0  14/0  -24/0  زاویه نوك برگ -22

  35/0  -11/0  80/0  03/0  -02/0  تعداد خارهاي روي دم میوه -23

  -36/0  -08/0  52/0  36/0  -23/0  طعم میوه -24

  30/0  25/0  14/0  12/0  -73/0  حناي میوهان -25

  02/0  22/0  -13/0  29/0  71/0  شکل نوك میوه -26

  -47/0  54/0  -16/0  -34/0  13/0  توزیع رنگ میوه -27

  37/0  01/0  35/0  65/0  15/0  تعداد خارهاي روي کاسبرگ -28

  12/2  79/2  43/4  92/4  00/9  مقدار ویژه

  11/83  54/75  57/65  72/49  14/32  درصد واریانس تجمعی
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کـل را   انسیـ درصـد از وار  78/20و متوسط قـرار گرفتنـد کـه    

پراکنش صفات و ارقـام مـورد مطالعـه را     1شکل کردند.  هیتوج

ـ . بر اساس ادهدیبر اساس مؤلفه اول و دوم نشان م نمـودار   نی

دادنـد.   لیگروه مجـزا را تشـک   سه ،مورد مطالعه پالت ارقاميبا

 74239و  74237منطقـه کردسـتان)،   (مربـوط بـه    74128ارقام 

خامـه کوتـاه و    يهـا (مربوط به منطقه هرمزگان) با داشـتن گـل  

 عنـوان بـه  اهیـ گسـترش گ  زانیـ و م وهیعملکرد، تعداد م نیباالتر

 هیزتج جیبا توجه به نتا رسدیم نظر به. شدگروه مشخص  نیاول

ـ دهیـ گروه، ارقام ا نیارقام ا ،یاصل يهابه مؤلفه کـه   هسـتند  یآل

. رنـد یمورد توجه قـرار گ  ندهیآ یاصالح يهادر برنامه توانندیم

رقم بود که از نظر صفات ذکـر شـده در    9گروه دوم متشکل از 

ارقـام   رسـد یو به نظر م هستندارزش متوسط  يمؤلفه اول دارا

باشند. گـروه   يبهتر تیقابل يدارا یشیگروه از نظر رشد رو نیا

طقه خراسـان) بـود کـه از    (مربوط به من 74116سوم شامل رقم 

داشـتن   دلیـل بـه اول و دوم  يهـا نظر صفات ذکر شده در مؤلفه

ارقـام،   ریبـا سـا   سـه یدر مقا نییاز جمله عملکرد پا یاتیخصوص

  .شودیمحسوب نم یآلدهیرقم ا

نشــان دادن هرچــه بهتــر تفــاوت بــین ارقــام، تجزیــه  بـراي 

ـ    ). گـروه 1(شکل  شدترسیم  ياخوشه  ربنـدي ارقـام مختلـف ب

رقـم صـورت    13صفت ارزیابی شده در بین  28اساس میانگین 

 5در فاصـله   ،شـود یمشاهده م 2شکل طور که در گرفت. همان

. دندارقام بادمجان مورد مطالعه به چهار گـروه تقسـیم شـ    25از 

ــارت از  74231و  74161، 74156، 74197ارقــــام  ــه عبــ کــ

ـ  جـان یاصـفهان، کرمـان، آذربا   يهـا تیجمع  هیـ ولیو کهک یغرب

 74250، 74243، 74116هستند در گروه اول و ارقام  راحمدیبو

 نیخراسان، کردستان، زنجان و قزو يهاتیجمع شامل 74100و

و  74237، 74238در گروه دوم قرارگرفتند. گـروه سـوم ارقـام    

هرمزگان و کردستان و گروه چهـارم   يهاتیشامل جمع 74128

هرمزگـان و   يهـا تیشامل جمع 74120و  74239فقط دو رقم 

  را در برگرفتند. یشرق جانیآذربا

ـ گانـدازه  يهـا یژگـ یارزش و یبررس منظوربه در  شـده  يری

 هـا یژگـ یهـر گـروه در همـه و    يکل برا نیانگیم ها،گروه جادیا

 يخوشــه اول بــرا یپی). ارزش فنــوت10جــدول محاســبه شــد (

ـ م وهیـ و ضـخامت دم م  وهیـ طول م يهایژگیو بـاالتر از   ینیانگی

 وم،د خوشـه  در. داشـت  هـا گـروه  گـر ید نیانگیکل و م نیانگیم

طـول و عـرض پهنـک، طـول      اه،یارتفاع گ يبرا یپیارزش فنوت

ـ از م شـتر یب وهیو طعم م وهیدمبرگ، نسبت طول به قطر م  نیانگی

ـ تعـداد و عملکـرد م   يبـرا  و هاگروه گرید نیانگیکل و م در  وهی

عملکـرد   يهـا گروه از نظـر شـاخص   نیبوته کمتر بود. اگرچه ا

کـد در   نیشـتر یب يدارا ارا در گروه داشتند، امـ  نیانگیم نیکمتر

 شنهادیپ نیبودند. بنابرا هاوهیم نیترنیریش يدارا یعنی وهیطعم م

ـ . مردیـ مورد توجه قـرار گ  نژاديبه يهادر برنامه شودیم  نیانگی

هرمزگان و کردستان بودنـد از   يهاتیگروه سوم که شامل جمع

ـ تعـداد و عملکـرد م   وه،یقطر م اه،یگنظر صفات گسترش  در  وهی

 باالتر شدهيریگاندازه یفیصفات ک شتریاز نظر ب نیهمچن وبوته 

ــم از ــل و م نیانگی ــک ــرید نیانگی ــروه گ ــاگ ــود ه ــابرا. ب  نیبن

 يهـا برنامـه  يبرا توانیخوشه را م نیموجود در ا يهاتیجمع

ـ اسـتفاده کـرد. م   اهیـ گ نیـ عملکرد در ا شیافزا یاصالح  نیانگی

از  یشـرق  جانیاهرمزگان و آذرب يهاتیگروه چهارم شامل جمع

 وهیو تعداد م وهینظر صفات درصد ماده خشک برگ، طول دم م

 انجـام  يبنـد کل بود. در واقع در گروه نیانگیدر بوته باالتر از م

ملکرد بـاال، عملکـرد   ع با گروه سه به عملکرد نظر از ارقام شده

ارقـام در   نیب يبندطبقه. اندشده میتقس نییمتوسط و عملکرد پا

اسـاس   مختلـف را بـر   ییایتوانست مناطق جغراف هانمونه یبرخ

ـ از هم جدا کند. با ا یپیفنوت اتیخصوص  یبرخـ  يحـال بـرا   نی

ـ  یتطـابق  هانمونه  یپیفنـوت  يبنـد و طبقـه  ییایـ منشـأ جغراف  نیب

  . شدمشاهده ن

و  یصـفت کمـ   28استفاده از  ،مجموع در مطالعه حاضر در

 یارقام محل یبرخ یکیتنوع ژنت یبررس براي کیمورفولوژ یفیک

ارقـام مختلـف    نیب یینسبتاً باال یکینشان داد تنوع ژنت ،بادمجان

الزمــه اصــالح و  نکــهیگونــه وجــود دارد. بــا توجــه بــه ا نیــا

 توانـد یمـ  شپـژوه  نیا رو،نیوجود تنوع است، از ا سازيیاهل

پـژوهش   نیا جیاشد. نتاب ندهیآ یکارهاي اصالح يبرا ايمقدمه

   عنـوان بـه عملکـرد   داریمعنـ  ینشان داد که با توجه به همبستگ
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  صفت مورد مطالعه و ارقام بادمجان بر اساس مؤلفه اول و دوم  11. نمودار پراکنش 1شکل 

  : عرض پهنک،4طول پهنک،  :3 اه،ی: گسترش گ2). ستا 9 جدول اساس بر صفات شماره دهندهنشان بردارها و ارقام دهندهنقاط نشان(

: نسبت طول به 12 وه،ی: قطر م11 وه،ی: طول م10: درصد گل خامه کوتاه، 9: درصد گل خامه بلند و متوسط، 8: درصد ماده خشک برگ، 5

  در بوته وهی: عملکرد م17در بوته،  وهی: تعداد م16 وه،یقطر م

  
 

 یدسیفاصله اقل يژنوتیپ بادمجان به روش وارد بر مبنا 13تجزیه خوشه اي دندروگرام حاصل از  .2شکل 

  

 ۱ گروه

74197 

74156 

74161 

74231 

74116 

74243 

74250 

74100 

74238 

74237 

74128 

74239 

  2گروه 

 3گروه 

 4گروه 

74120 
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  ارقام بادمجان ياخوشه هیمختلف حاصل از تجز يهادر گروه یکیصفات مورفولوژ نیانگیم .10جدول 

1گروه  صفات 2گروه   3گروه   4گروه    میانگین کل 

61/43a 64/50a 56/38a 64/37a 66/61 ارتفاع گیاه  

اهگسترش گی  77/16a 77/87a 85/27a 81/25a 88/79  

17/86ab 19/63a 16/21b 16/93ab 88/17 طول پهنک  

13/26a 13/96a 11/99a 11/70a 94/12 عرض پهنک  

17/34ab 16/95b 18/43a 18/61a 67/17 درصد ماده خشک برگ  

6/49a 7/77a 6/65a 5/73a 80/6 طول دمبرگ  

دهیگلتعداد روز تا   87/80a 88/56a 90/21a 89/81a 89/88  

و متوسط خامه بلند درصد گل  60/73a 61/49a 54/85a 58/63a 28/59  

25/84a 27/78a 35/48a 28/23a 03/29 درصد گل خامه کوتاه  

16/62a 16/52a 10/17b 15/55ab 94/14 طول میوه  

5/32a 5/36a 6/78a 4/59a 56/5 قطر میوه  

3/22ab 3/40a 1/50b 3/37ab 90/2 نسبت طول/قطر میوه  

 3296b 3410b 4145a 2135c 3348 چگالی میوه

4/09a 4/35a 2/80a 4/79a 98/3 طول دم میوه  

6/87a 6/69a 6/32a 6/61a 65/6 ضخامت دم میوه  

18/15ab 16/78b 20/03a 20/12a 47/18 تعداد میوه در بوته  

 3295a 2663b 3693a 3621a 3242 عملکرد میوه در بوته

ترین بخش میوه از نوك میوهفاصله پهن  0/41a 0/37a 0/35a 0/40a 38/0  

34/50a 38/67a 45/23a 38/18a 82/38 درصد کاسبرگ نسبت به طول میوه  

4/50a 4/00a 5/66a 4/00a 53/4 عادت رشد گیاه  

هاي پهنک برگبریدگی  6/00a 5/50a 7/00a 7/00a 23/6  

6/50a 5/50a 5/61a 5/00a 76/5 زاویه نوك برگ  

0/50a 0/00a 0/00a 0/50a 23/0 تعداد خارهاي روي دم میوه  

6/01a 6/50a 4/33a 5/01a 61/5 طعم میوه  

2/51a 3/00a 1/03a 3/01a 38/2 انحناي میوه  

4/50b 5/02ab 7/00a 4/01b 15/5 شکل نوك میوه  

2/51a 1/50a 3/03a 2/00a 23/2 توزیع رنگ میوه  

1/75a 2/04a 2/61a 2/05a 07/2 تعداد خارهاي روي کاسبرگ  

  ندارند. LSDدرصد طبق آزمون  پنجدر سطح احتمال  داريیحرف مشابه، تفاوت معن کیحداقل  يدارا هاينیانگیدر هر ستون م
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نسبت بـه   توانیم کیصفات مورفولوژ یصفت با برخ نیترمهم

 پـالت ي. بر اسـاس بـا  کردصفت اقدام  نیا میمستق ریانتخاب غ

از ارقـام   تـوان یو دوم مـ  اول يهـا اسـاس مؤلفـه  رسم شده بر 

(متعلق به  74239و  74237(متعلق به منطقه کردستان)،  74128

 يهــاعملکــرد در برنامــه شیافــزا منظــوربــهمنطقــه هرمزگــان) 

 یـادآوري نکتـه   نیـ الزم اسـت ا  انیاستفاده کرد. در پا یاصالح

 ییایـ مطلوب، بهتر است منـاطق جغراف  ريیگجهیشود که براي نت

و  یطیبودن عوامل مح لیدخ نییو براي تع دشو یابیارز يشتریب

 طیدر شـرا  اهـان یدر رابطه با تنـوع مشـاهده شـده، گ    یکیژنت ای

   شوند. یبررس کسانی
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Study of Variation of Yield and Morphological Traits of Some Local 
Varieties of Iran’s Eggplant (Solanum melongena L.) 
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Abstract 

Eggplant is a crop that has been cultivated for a long time in different areas of Iran. Nevertheless, no sufficient studies 
have been done on variation of morphological traits and yield of this crop in Iran, and it has not been well-attended in 
breeding programs. Therefore, to study genetic diversity in collected local varieties, the experiment was conducted in a 
Randomized Complete Block Design with three replications at the Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. 
There were significant differences (p<0.01) among genotypes for all traits except for fruit density and leaf dry matter. 
Fruit yield varied from 2410 to 4023 g plant-1 between the varieties. Plant width, leaf dry matter, number of short style 
flowers, number of fruits per plant, plant growth habit and leaf blade lobing had significantly positive correlations with 
fruit yields per plant. Cluster analysis grouped the varieties into four clusters. Fruit number and yield per plant (as the 
most important traits) had the higher values in third group. Factor analysis recognized five factors, which explained 
83.11 percent of total variation. In the first factor, the most variation was explained by fruit number and yield per plant 
which generally named fruit component. In conclusion, the results of this study indicated that there was a broad genetic 
diversity among local varieties of Iran’s eggplant which makes it possible to use valuable varieties by desirable traits 
such as high yield and sweat flavor of fruit in breeding program aimed at improving traits.  

Keywords: Clustering, Eggplant, Factor analysis, Morphological traits 
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