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نوسانات دمایی شب و روز در فصول مختلف سال بر تشکیل میوه ارزیابی اثر  1 

 2 (.Capsicum annuum Lهای فلفل شیرین )الین

 3 

 4 یجالل ریام ؛ینیس یعلو دمحمدیس آزادوار؛ یمهد ؛یسرحد جواد ؛یرودبار زهرا

 5 جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان کرمان، جنوب یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز
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 7 چکیده

به ، Cو  A ،Bسه جمعیت فلفل شیرین تحت عنوان جمعیت های مربوط به به منظور ارزیابی واکنش الین       8 

و شب )به  شامل دمای بهینه روزبه سه شرایط دمایی مختلف  ترتیب در سه رنگ میوه قرمز، نارنجی و زرد، 9 

درجه  11±2و دمای شب  25±2دمای روز )، دمای پایین شب (گراددرجه سانتی 20±2 و 25±2 ترتیب 10 

 11 ،در فصول مختلف سال (گراددرجه سانتی 20±2و دمای شب  40±2دمای روز ) و دمای روز باال (گرادسانتی

با دماهای  در سه گلخانه مجزافاکتوریل(  -بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی )ترتیبی آزمایشی 12 

الین  100برای هر جمعیت . به مرحله اجرا درآمد 1398-1399های طی سال در جنوب استان کرمان ذکرشده 13 

های با درصد الینمورد کشت قرار گرفته و درصد الین های بدون میوه، درصد الین های با میوه بدون بذر،  14 

وزن میوه، طول و قطر میوه، شاخص شکل میوه )نسبت طول به عرض میوه( و ارتفاع بوته در هر میوه بدفرم،  15 

طلوبی برخوردار در شرایط دمای بهینه، تمام الین ها از رشد ماد نتایج نشان دجمعیت مورد ارزیابی قرار گرفت.  16 

نوسانات دمایی شب و روز خارج از  اما .های مورد ارزیابی مشاهده نشدعیتی پارتنوکارپی در جمبودند و هیچ بوته 17 

دمای  منفی تأثیر. گردیددامنه دمای بهینه، سبب تغییرات چشمگیری در رشد بوته، توسعه میوه و تشکیل بذر  18 

 A 19جمعیت مورد ارزیابی کمتر از دمای پایین شب بود. با کاهش شدید دمای شب،  هایویژگیباالی روز بر 

نسبت به  Cو  Bپارتنوکارپ جمعیت  هایالینتولید کرد. درصد را میوه بدون بذر با  هایبوتهبیشترین درصد  20 

های بدفرم در بیشترین درصد میوهکمتر بود.  یتوجهطور قابلبهدر دمای پایین شب و باالی روز  Aجمعیت  21 

بود. این درصد  Aدرصد مربوط به جمعیت  12و  10دمای نامطلوب باالی روز و پایین شب به ترتیب به میزان   22 

طورقابل درصد( به 4و  3به ترتیب در دمای نامطلوب باال روز  و پایین شب ) Aنسبت به جمعیت  Cجمعیت در  23 

-همچنین درصد الینبه دلیل تحمل بیشتر این جمعیت به نوسانات دمایی است.  احتماالًتوجهی کمتر بود که  24 

درصد به ترتیب دمای نامطلوب باال روز  و پایین شب( نسبت به دو جمعیت  4و  6) Aهای پارتنوکارپ جمعیت  25 

B  وC   بیشتر بود. با این وجود جمعیتC تر ل مطلوبص شکهایی با  شاخدر شرایط نامطلوب دمایی، میوه 26 

متحمل به تغییرات  هایالینجمعیت به نوسانات دمایی باشد.  تواند نشانه تحمل بیشتر اینتولید کرد که می 27 

اصالحی و  هایبرنامهبرای تحقیقات آینده جهت استفاده در  توانیمدر این پژوهش را  شدهییشناسا دمایی 28 

 29 .قرارداد مورداستفادههیبرید بذر  تولید 

 30 رشد ، دمای نامطلوبمیوه بدون بذر، شیرینکلمات کلیدی: فلفل 

https://doi.org/10.22067/jhs.2021.73572.1107


 

2 
 

 1 

 2 مقدمه

در  بخصوصدر سراسر جهان بوده و  Solanaceaeاز خانواده  (.Capsicum annuum L) شیرینفلفل        3 

گونه وحشی و اهلی را  30بیش از  Capsicum جنس. یابدپرورش میکشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری  4 

 Capsicum annuum 5گونه  . پنجشوندمیبندی طبقه هاکروموزومساختار گل، میوه و تعداد  ازنظردر بردارد که 

L ،Capsicum chinense Jacq،Capsicum frutescens L،Capsicum baccatum L   وCapsicum 6 

pubescens ر این گیاه در مناطق اولین با(. 2اند ) بیشترین سطح زیر کشت در دنیا را به خود اختصاص داده 7 

سال قبل در  هزار 12تا  10. فلفل ازجمله اولین گیاهانی است که (15) شده استمعتدل جنوب آمریکا اهلی 8 

منبع بسیار خوبی از ترکیبات مرتبط با سالمتی مانند اسید  میوه فلفلشده است. نیمکره غربی زمین اهلی 9 

فالونوئیدها و کپسایسینوئیدها  ،(Eها )ویتامین ل(، توکوفروA(، کاروتنوئیدها )پروویتامین Cاسکوربیک )ویتامین  10 

 11 (. 24است )

بادمجان (، L. Solanum lycopersicum) یفرنگگوجهمیوه سبزیجات خانواده سوالناسه، نظیر        12 

(L. melongenaSolanum ( و فلفل )L. Capsicum annuum )ًو  شدهتشکیلگل  افشانیگردهبعد از  عمدتا 13 

از حیث تولید  تواندمی، شودمیافشانی تبدیل به میوه . صفت پارتنوکارپی که در آن گل بدون گردهکندمیرشد  14 

از حد بهینه رشد،  ترپایینو  تردمای باال چراکهارزشمند باشد.  افشانیجهت گردهمیوه در شرایط نامساعد دمایی  15 

مرتبط با پارتنوکارپی  هایژنو بادمجان برخی  فرنگیگوجه(. در 9) شودمی افشانیگردهسبب اختالل در  16 

بر (. در فلفل گزارشات مختلفی دال 10و  7) اندقرارگرفته مورداستفادههای اصالحی و در برنامه اندشدهگزارش 17 

از  فادهمورداستاما اطالعات کمی در ؛ پارتنوکارپی در برخی از ارقام در اثر دمای پایین شب وجود دارد القای 18 

 19 است.  شدهگزارشپارتنوکارپ در اصالح این گیاه  هایژن

درجه  15و کاهش دما به زیر  استگرادسانتیدرجه  25تا  20دمای بهینه جهت پرورش فلفل بین        20 

اثر  هامیوهاولیه  گیریشکلو  افشانیگردهدر زمان ویژه به گرادسانتیدرجه   32و یا افزایش آن به  گرادسانتی 21 

دمای باال و پایین روز و شب (. 17) دارد شیرین)بلوکی شکل( در فلفل  فرمخوشی هامیوهبسیار منفی بر تولید  22 

در فاز زایشی گیاه فلفل شاخص باروی گیاه را از طریق تاثیر بر صفاتی نظیر تعداد گل، تعداد میوه، تشکیل میوه،  23 

آنجایی که نمو گل تحت تاثیر دمای پایین شب، رشد و تولید میوه (. از 13دهد )عملکرد میوه تحت تاثیر قرار می 24 

اند. به عنوان دهد، بیشتر مطالعات روی تغییرات ساختار گل و تشکیل میوه متمرکز شدهرا تحت تاثیر قرار می 25 

ید مانی گرده، تولدرجه سانتی گراد منجر به شکل غیرنرمال گل، کاهش زنده 15مثال، رشد گیاهان در دمای زیر  26 

 27 (19) و همکاران  Thanopoulosبه گزارش(. 16شود )های پارتنوکارپ و کاهش تعداد بذر در میوه میمیوه

درجه  12-15دمای پایین شب ) تأثیرتحت  شدتبهدر مرحله گلدهی گرده در انواع فلفل  زنیجوانهمانی و زنده 28 

این ی بدون بذر و پارتنوکارپ است. هامیوهتشکیل  و نتیجه آن ریزش گل، میوه و یا قرارگرفتهگراد(  سانتی 29 

 30 تروزنیی با اندازه و هامیوهتحریک بوته به تولید میوه بدون بذر منجر به تولید محققین گزارش نمودند که 

ی بدون بذر  حداکثر اندازه و وزن را تا پایان مرحله سبز هامیوه. همچنین شودمیبا بذر  ایمیوهکمتری نسبت به  31 

ی بذردار تا زمان رسیدگی کامل و رنگ گرفتگی اندازه و وزن میوه افزایش هامیوهآورده اما  در  به دستبودن  32 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvL4DnEQpSkOQ47r8zkOdYdiLODE7Q:1639336513921&q=Solanum+melongena+L&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwju9dC0_N70AhVE-6QKHQFhC7EQkeECKAB6BAgCEC8
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ساختار  باوجودهمراه ی معمول بوده و بدفرمی میوه هامیوهاز  ترکوچک معموالًی بدون بذر هامیوه. یابدمی 1 

( در ارزیابی 17)و همکاران  Saha(. 22) گرددمی( منجر به کاهش بازارپسند آن 1کارپلوئیدی درون آن )شکل  2 

گزارش نمودند که دمای باال روز، منجر به  شیرینژنوتیپ فلفل  12گراد( بر درجه سانتی 23/29دمای باال ) 3 

 4 شود.  افزایش ارتفاع و کاهش درصد تشکیل میوه، اندازه و وزن میوه می

 5 

 6 

: تولید بال در bدر دمای پایین شب ( knot)میوه  بدفرمی: aشکلی میوه فلفل، بد بردمای پایین شب و باالی روز  تأثیر -1شکل  7 

 8 دمای پایین شب و باالی روز در شدهتشکیلکارپلوئیدی در میوه  : ساختارcمحل اتصال میوه به دم میوه  در دمای پایین شب 

 9 )مستخرج از پژوهش(

Figure 1- Effect of low temperature at night and up at day on deformity of pepper fruit, a: fruit 10 
deformity (knot) at low temperature at night b: wing production at the junction of fruit to fruit 11 
tail at low temperature at night c: Carploid structure in the fruit formed at low temperature at 12 

night and up at day (Extracted from research) 13 

پارتنوکارپ تحت شرایط فیزیولوژیکی در میان ارقام و هیبریدهای مختلف،  صورتبهقابلیت تشکیل میوه        14 

فرم بازارپسند در شرایط نرمال دمایی  و میوه بدون بذر  باژنوتیپ  دو( 22) و همکاران Tiwariمتفاوت است.  15 

ها، جیبرلین و سایتوکینین در القای گیاهی نظیر اکسین هایهورمونشناسایی نمودند. هرچند که استفاده از  16 

طبیعی  طوربههایی که یی ژنوتیپاما شناسا (8مصنوعی رایج است ) صورتبهپارتنوکارپی و تولید میوه بدون بذر  17 

اصالحی و تولید هیبریدهای بدون بذر با  هایبرنامهتولید کنند، جهت استفاده در  بازارپسندمیوه پارتنوکارپ و  18 

 19 اهمیت است.    حائزوزن و اندازه مناسب و بازارپسندی باال 

و تشکیل میوه  ممکن است  گیردانجام میاز پاییز تا اوایل تابستان  ،در گلخانه شیرینفلفل پرورش در ایران،  20 

در اواخر بهار و اوایل تابستان قرار روز زمستان و همچنین دمای باال منفی دمای پایین شب در طول  تأثیرتحت  21 

جداگانه  طوربه ذکرشدهبه دو عامل  شیرینجمعیت فلفل  سه های مربوط بهالین گیرد. در مطالعه حاضر، واکنش 22 

 23 .تعیین گردد بازارپسند بافرمها برای تولید میوه پارتنوکارپ پتانسیل آن مورد ارزیابی قرار گرفت تا

 24 هاروشمواد و 

، )میوه قرمز(A جمعیت تحت عنوان  شیرینسه جمعیت فلفل مربوط به  هایالینارزیابی واکنش  منظوربه       25 

B  )میوه نارنجی( وC  )26 به روش بالک تک بذر( هانسلبا مدیریت ) یخودگشنحاصل از پنج نسل )میوه زرد 
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دمای با سه شرایط دمایی مختلف شامل  بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی ایگلخانهآزمایشی  1 

و   25±2دمای روز )دمای پایین شب ، (گراددرجه سانتی 20±2و دمای شب  25±2دمای روز ) شب و روزبهینه  2 

 3 (گراددرجه سانتی 20±3و دمای شب  40±2دمای روز )باال و دمای روز  (گراددرجه سانتی 11±2دمای شب 

 4 ذکرشدهبا دماهای  در سه گلخانه مجزا هاجمعیتالین از هر یک از  100برای این منظور . (16و  12) شد اجرا

و آموزش کشاورزی و منابع  وابسته به مرکز تحقیقات . کشت در دو ایستگاه تحقیقاتیمورد کشت قرار گرفت 5 

 6 و   N °28.6455)و اسفندقه  ( E °57.7372و  N °28.6751) واقع در جیرفت طبیعی جنوب کرمان

57.1464° E 7 پاییزاواخر و جهت اعمال دمای بهینه  1398پاییز اوایل  ( انجام شد. کشت در ایستگاه جیرفت در 

در ایستگاه اسفندقه با آب و  1399 اواخر بهارانجام شد. همچنین کشت در جهت اعمال دمای پایین شب  1399 8 

تا قبل از شروع فاز زایشی، دما در هر سه هوای معتدله جهت بررسی اثر دمای باالی روز صورت پذیرفت.  9 

جهت تعدیل و اعمال دمای مورد نظر در کشت دمای بهینه اعمال شد و با شروع فاز زایشی،  صورتبهگلخانه  10 

ل تابستان با تنظیم دریچه های تعبیه شده در اسکلت گلخانه استفاده های پاییزه از سیستم گرمایشی و در فص 11 

اینکه در هر دو فصل پرورش فلفل در ایران، مرحله زایشی گیاه با دماهایی نامطلوب مواجه می با توجه به شد. 12 

دهد، لذا اعمال دماها از شروع فاز زایشی و شود و بیشترین تاثیر منفی روی تشکیل میوه و شکل آن رخ می 13 

بین  مترسانتی 70و  هابوتهبین  مترسانتی 40 بافاصلهکشت در گلخانه . بودکشور انجام منطبق با شرایط واقعی  14 

متوسط رطوبت نسبی در کشت تابستانه و . صورت گرفت دوشاخهحفظ  صورتبه هابوتههرس  انجام و هاردیف 15 

ساعت  11و  14درصد و ساعات روشنایی در کشت تابستانه و زمستانه به ترتیب  65و   40زمستانه به ترتیب   16 

 17 بود. 

ی بدون بذری بود که هامیوهی پارتنوکارپ )شامل هامیوههر جمعیت یا  میوه بدون بذربا  هایالیندرصد        18 

بدون بذر که بدشکل بوده و اندازه  یهامیوهی بذر دار و طبیعی را دارا بودند و سایر هامیوهدرصد وزن  50حداقل  19 

در میوه  لوبارتفاع بوته، روز تا رسیدگی و تعداد (، به عنوان میوه بدفرم یادداشت شدند( Knotکوچکی داشتند ) 20 

با توجه به اینکه، قرار گرفت.  گیریاندازهو  موردسنجشتلف خدر سه شرایط دمایی مالین از هر جمعیت و  100 21 

صورت طرح مختلط ها بههای جمعیت دیگر متفاوت بودند، لذا آنالیز دادهبا الین های درون هر جمعیتالین 22 

-های با میوه بدون بذر و میوههای میوه در الینویژگی اهمیتفاکتوریل انجام شد. همچنین با توجه به  -ترتیبی 23 

 24 (4جدول )مطابق  تکرار 3تیمار در  15با  ها بصورت طرح کامال تصادفی دار، تجزیه واریانس این الینهای بذر

-انجام شد و مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی با استفاده از آزمون چند SAS v 9.2افزار با استفاده از نرم 25 

 26 درصد انجام پذیرفت.  5احتمال  حای دانکن در سطدامنه

در شرایط دمایی نامطلوب  بذر با میوه بدون هایالیناز  همچنین در پایان دوره رشد در هر فصل کشت،       27 

و  منتقل شدندبه گلخانه با دمای بهینه  ماسپیتبا محیط  هایگلداندر  کردن دارریشهقلمه گرفته شد و پس از  28 

در این  پارتنوکارپیتا پایداری  تحت دمای نامطلوب شب و یا روز قرار گرفتند مجدداًپس از شروع فاز زایشی  29 

 30 . (2)شکل  شدبررسی  هابوته

.  31 
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 1 

با میوه  هایبوتهقلمه گیری از  سمت چپ: و (b( و بدون بذر )aدار )در میوه بذر  شدهتشکیلتفاوت گل سمت راست:   -2شکل  2 

 3  آنکردن  دارریشهو  بدون بذر

Figure 2 - Right: The difference between flowers formed in seeded fruit (a) and seedless (b) and 4 
left: Cuttings of plants with seedless fruit and rooting it  5 

 6 نتایج و بحث

داری از معنی ظر صفات مورد ارزیابی تفاوتاز ننتایج تجزیه واریانس نشان داد، بین جمعیت های مختلف        7 

در صفات مختلف مورد . همچنین اثر دماهای مختلف و اثر متقابل جمعیت و دما نیز وجود داردنظر آماری  8 

نتایج نشان داد که نوسانات دمایی شب و روز خارج از دامنه دمای بهینه، سبب (. 1دار بود )جدول ارزیابی معنی 9 

از رشد  هاالین. در شرایط دمای بهینه، تمام شدبذر  تغییرات چشمگیری در رشد بوته، توسعه میوه و تشکیل 10 

مورد ارزیابی مشاهده نشد. با کاهش دمای  هایجمعیتی پارتنوکارپی در مطلوبی برخوردار بودند و هیچ بوته 11 

 12 تأثیر، هر سه جمعیت با درجات متفاوتی تحت افشانیگرده، به دلیل اختالل در گراددرجه سانتی 11±2شب به 

این در (. 2 ، میوه بدون بذر تولید کردند )جدولهابوتهدرصد از  A، 4دمای پایین شب قرار گرفتند. در جمعیت  13 

های پارتنوکارپ در دمای روز باال در این جمعیت بیشتر از دمای پایین شب بود. در حالی است که درصد الین 14 

 C 15و  Bهای پارتنوکارپ جمعیت پارتنوکارپ بودند. درصد الین Aهای جمعیت درصد از بوته 6دمای روز باال نیز 

طورقابل توجهی کمتر بود که درصد( به 1و  2در دمای پایین شب و روز باال )به ترتیب  Aنسبت به جمعیت  16 

ها در تنها یک درصد بوته Cبه دلیل تحمل بیشتر این دو جمعیت به نوسانات دمایی است. در جمعیت  احتماالً 17 

تواند ناشی از های پارتنوکارپ میایط دمایی نامطلوب پارتنوکارپ بودند. اختالف بین شدت تولید میوههردو شر 18 

 19 (. 21یز اکسین و یا جیبرلین در تخمدان باشد )ردرونهای اختالف ژنتیکی در میزان هورمون

تولید کردند.   knot تنها میوه Cو  A ،Bهای جمعیت درصد از  الین 4و  9و  12در دمای نامطلوب شب        20 

های درصد به ترتیب در جمعیت 3و  5، 10ها کاهش یافت و به ، درصد این الین40±3با افزایش دمای روز به  21 

A ،B  وC ها به دمای تواند نشانه حساسیت شدید این بوتهها میرسید. عدم تولید میوه مطلوب در این الین 22 

های فیزیولوژی گیاه و رشد آن را تحت تأثیر نامطلوب شب و روز باشد. دمای نامطلوب روز و شب برخی جنبه 23 

Markhart (6 )و   Erickson. (14گردد )که منجر به افت رشد، قدرت باروی گیاه و تولید بذر می قرار داده 24 

گزارش نمودند که تشکیل میوه و باروری گیاه  و عملکرد میوه و تشکیل بذر در فلفل با افزایش دما روز کاهش  25 

درجه در شب با تاثیر بر  15نیز گزارش نمودند که دمای پایین زیر ( 5و همکاران ) Huerta-Cruz یابد.می 26 
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گردد. همچنین هایی بدون بذر میایی با شکل نامطلوب و یا تولید میوهمورفولوژی گل، منجر به تولید میوه ه 1 

های نظیر اکسین، عدم تولید بذر در میوه فلفل تحت دمای پایین شب  می تواند ناشی از عدم تعادل بین هورمون 2 

این جنبه . لذا الزم است در مطالعات آینده (16)  جیبرلین و سایتوکنین بوده که به عدم تلقیح منجر شده است 3 

 4 مورد مطالعه قرار گیرد. 

 5 
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 1 شیرینتجزیه واریانس اثر دماهای مختلف بر سه جمعیت فلفل  -1جدول 

Table 1- Analysis of variance of the effect of different temperature on three populations of sweet peppers 2 

  ns ،*  3 درصد 1 و 5 دار در سطح احتمالدار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و 

, respectivelyp≤0.01and  p≤0.05significant,  significant at -: non**and  *, ns 4 

 
 

 
  

 میانگین مربعات

Mean squares 
   

 
 

 

 وزن میوه
Fruit 

weight  

 قطر میوه
Fruit 

diameter  

 طول میوه
Fruit 

length  
 

شاخص شکل 
 میوه

Fruit shape 

index 
 

 تعداد لوب
Number of 

lobes 

تا  از کاشت روز
 رسیدگی

Day from 

planting  

until  
maturity 

 ارتفاع بوته
Plant 

height 

درصد الین 
های با میوه 

 نات
Percentage 

of lines 

with 

knotted 

fruit 

 درصد پارتنوکارپی
Percentage of 

parthenocarpy 

درجه 
 آزادی
df 

 منابع تغییر

S.O.V 

400.11 * 321.11 * 185.97 * 2.09  ns 5.99 ns 290.23 * 80.82 * 1.98 ** 81.29 ** 2 
 جمعیت

population 

129.21 80. 90 54.11 1.09 5.09 80.21 18.07 0.28 16.76 297 
 های درون جمعیتالین

line/population 

210.32 ** 87.05 * 65.29 * 0.13 * 7.98 ** 180.11** 30.21* 0.46 ** 25.90 ** 2 
 دما

temperature 

170.11 ** 79.34 ** 50.09* 0.41 ** 5.58 * 151.90** 27.76 * 0.25 ** 18.45 ** 4 
 جمعیت× دما

temperature×  
population 

45.11 21.90 15.90 0.03 1.45 30.71 8.03 0.08 4.01 594 
 های درون جمعیتالین× دما

temperature×  

line/population 

15.21 12.09 13.43 4.26 3.90 13.09 11.36 5.11 8.19 - 
 ضریب تغییرات

C.V (%) 
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، قلمه تهیه شد و پس ذکرشده هایالینبا میوه بدون بذر، از  هایالینجهت تعیین پایداری پارتنوکارپی در        1 

ماس گلدان، در دو آزمایش جداگانه با شروع فاز زایشی تحت دمای پایین شب و شدن در محیط پیت دارریشهاز  2 

ها مشابه شدند. نتایج حاصل نشان داد که روند تشکیل میوه بدون بذر در این الین قرار دادهدمای باالی روز  3 

 4 قبل بود.  ایگلخانهآزمایشات 

کاهش  شدتبهبا کاهش دمای شب ارتفاع بوته در هر سه جمعیت ، 2جدول از   آمدهدستبهنتایج  بر اساس       5 

دمای روز باال، ارتفاع گیاه نسبت به شرایط بهینه افزایش داشت.  تأثیراما در گیاهان رشد یافته تحت ، یافت 6 

عدم صرف انرژی برای رشد و  یلبه دلیی نامطلوب و بدون بذر هامیوهدارای   knotبا میوه  هایالینهمچنین  7 

بیشتری دارای ارتفاع  هاالینو این  اختصاص دادهتنها به رشد رویشی  را ، انرژی حاصل از فتوسنتزهامیوهتوسعه  8 

این افزایش سبب افزایش میانگین ارتفاع در هر سه جمعیت  ،یجهدرنتبا میوه بذردار بودند.  هایالیننسبت به  9 

افزایش . ی رشد یافته در دمای شب پایین نیز صادق استهاجمعیتتحت دمای روز باال شد. این نتیجه برای  10 

( نیز 17) و همکاران  Sahaن شب توسط ارتفاع گیاه تحت دمای باالی روز  و کاهش آن در دمای پایی 11 

 12 فلفل گیاه در بوته و ارتفاع  رشد کاهش منجر به دمای پایین شب که داد نشان قبلی . مطالعاتاست شدهگزارش

(. این کاهش رشد منجر به کاهش تعداد برگ شده و از این طریق با کاهش جذب نور و کارایی 12است )شده 13 

دمای شب و روز قرار  تأثیرتا رسیدگی نیز تحت  از کاشت روز .تاثیرگذار است هاپایین فتوسنتز، بر رشد میوه 14 

با گرفت. دمای پایین شب منجر به افزایش دوره رشد گیاه و دمای روز سبب کاهش روز تا برداشت میوه شد.  15 

 16 جهت رسیدگی فیزیولوژیکی میوه، نتایج حاصل دور از انتظار نبود.  یازموردنمقدار انرژی گرمایی توجه به 

است، تعداد لوب میوه  یرگذارتأثبر بازارپسندی آن  شدتبهکه  شیرینفلفل  ظاهری هایویژگییکی از        17 

 18 سهدر برخی از انواع آن تعداد  هرچندلوب بوده  چهاردارای  عموماً شیرینارقام هیبرید و تجاری فلفل  .باشدیم

داری از نظر تعداد لوب بین سه جمعیت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی لوب نیز  وجود دارد.  19 

احتمال یک و  حمورد ارزیابی وجود نداشته اما اثر دما و اثر متقابل جمعیت و دما بر این صفت به ترتیب در سط 20 

لوب  چهاربا  شیریندر این پژوهش از انواع فلفل  موردبررسیسه جمعیت (. 1ل دار بود )جدوپنج درصد معنی 21 

با کاهش دمای شب میانگین تعداد لوب در سه بودند که در دمای بهینه نیز با همین تعداد لوب رشد کردند.  22 

به ترتیب به شش، پنج و پنج لوب افزایش و در دمای روز باال در سه جمعیت به سه لوب  Cو  A ،Bجمعیت  23 

( افزایش تعداد لوب میوه را با تغییر دمای بهینه و افزایش دمای روز و 1) Kellyو  Ali وجود ینبااکاهش یافت.  24 

ان باعث ناهنجاری با تاثیر بر شکل بساک و تخمدپایین در شب دماهای  کاهش دمای شب گزارش نمودند. 25 

ها، کاهش فعالیت گرده و عدم لقاح مطلوب شده که نتیجه آن رشد غیر طبیعی میوه، تولید هایی نظیر رشد برچه 26 

 27 .(18) استمیوه هایی با شکل نامنظم 

 28 
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 1 

 2 دما بر صفات مورد ارزیابی × شیرینفلفل  هایجمعیت اثر متقابل -2جدول 

evaluated characteristics on temperature  populations ×pepper  sweet The interaction effects of -2Table  3 

 4 ای دانکن ندارند.درصد از نظر آزمون چند دامنه 5داری در سطح احتمال های دارای حروف مشابه در هر سطر و ستون مربوط به هر صفات، تفاوت معنیمیانگین

.)(p≤0.05 Duncan's multiple range test based on different statistically column are not row and  each in similar letters with Means 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 تعداد لوب

Number of lobes 

 

 تا رسیدگیاز کاشت  روز 

Day from planting  until  
maturity  

 متر(ارتفاع بوته )سانتی

Plant height (cm)  

 

  نات های با میوهدرصد الین

Percentage of lines with  knotted fruit 
 

  درصد الین های پارتنوکارپ
Percentage of seedless fruit lines 

(Parthenocarp( 
 

 

دمای باال در 
 روز

High 

temperatur
e at day 

دمای پایین در 
 شب

Low 

temperatur
e at night 

دمای بهینه روز 
 و شب

Optimal 
temperatur

e at day 

and night 

دمای باال در 
 روز

High 

temperatur
e at day 

دمای پایین در 
 شب

Low 

temperatur
e at night 

دمای بهینه روز 
 و شب

Optimal 
temperatur

e at day 

and night 

دمای باال در 
 روز

High 

temperatur
e at day 

دمای پایین در 
 شب

Low 

temperatur
e at night 

دمای بهینه روز 
 و شب

Optimal 
temperatur

e at day 

and night 

دمای باال در 
 روز

High 

temperatur
e at day 

دمای پایین در 
 شب

Low 

temperatur
e at night 

دمای بهینه روز 
 و شب

Optimal 
temperatur

e at day 

and night 

دمای باال در 
 روز

High 

temperatur
e at day 

دمای پایین در 
 شب

Low 

temperatur
e at night 

دمای بهینه روز 
 و شب

Optimal 
temperatur

e at day 

and night 

 

d 3 a 6 c 4 de 90 b 136 c 110 a 150 d 70.65 ab 143.90 b 10 a 12 e 0 a 6 b 4 e 0 A 
d 3 b 5 c 4 cd 108 a 150 c 113 a 145 c 85.63 b 140.27 c 5 b 9 e 0 c 2 c 2 e 0 B 
d 3 b 5 c 4 d 95 b 135 c 110 a 149 b 100.10 a 145.67 d 3 cd 4 e 0 d 1 d1 e 0 C 
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 1 تحت دماهای مختلف شیرینالین های درون سه جمعیت فلفلتجزیه واریانس صفات مرتبط با ویژگی میوه در  -3جدول 

Table 3- Analysis of variance of traits related to fruit characteristics in lines within three populations of peppers 2 
under different temperatures 3 

 4 درصد 1 و 5 دار در سطح احتمالترتیب معنیبه  **و  *

, respectivelyp≤0.01and  p≤0.05:  significant at **and  * 5 

کننده ترین صفات تعیینمیوه، وزن میوه و شاخص شکل میوه که از مهم طول و قطر، 1جدول اساس نتایج بر       6 

قرار  و همچنین اثر متقابل جمعیت و دما نوسانات دمایی شب و روز معنی دار (، تحت تأثیر2باشند )بازارپسندی میوه می 7 

ها در هر دار و بدون بذر، این ویژگیهای بذرودن الگوی تغییر در میوهگرفتند. با توجه به اهمیت این صفات و متفاوت ب 8 

جمعیت مورد ارزیابی  . نتایج نشان داد که در هر سه(4و  3)جدول  شده مورد ارزیابی قرار گرفتدودسته میوه تشکیل 9 

داری در دمای پایین شب بیش از دمای باالی روز تحت تأثیر منفی قرارگرفته که نتیجه آن طور معنیطول میوه به 10 

های برهم خوردن شاخص شکل میوه بود. شاخص شکل میوه که حاصل نسبت طول به قطر میوه بوده، در میوه 11 

 12 02/1وه  و با ثابت ماندن یا کاهش قطر میوه، شاخص شکل از عدد  (. با افزایش طول می11است ) 1-02/1بازارپسند 

شود،  بیشتر شده و با بیشتر شدن قطر میوه همراه با کاهش طول میوه که معموالً تحت شرایط تنش سرمایی حاصل می 13 

رای طول میوه یابد. بر اساس نتایج،  سه جمعیت مورد ارزیابی در شرایط بهینه دمایی دااین عدد به زیر یک کاهش می 14 

هایی بازارپسند را متفاوت بوده که با متناسب بودن قطر میوه به طول آن، شاخص شکل میوه در حد نرمال بود و میوه 15 

شدت کاهش یافت تولید کردند. با کاهش دمای شب به زیر دمای بهینه رشد، طول میوه در سه جمعیت مورد ارزیابی به 16 

، بیشترین درصد کاهش طول میوه در دمای پایین 4تر بود. با توجه به جدول های بدون بذر بیشو این کاهش در میوه 17 

درصد در  43که در این شرایط دمایی طول میوه یطوربههای بدون بذر مشاهده شد. و در میوه Aشب در جمعیت  18 

دمای پایین  های بذر دار کاهش یافت. کمترین میزان کاهش طول میوه دردرصد در میوه 5/17های بدون بذر و میوه 19 

درصد کاهش  24و  12های بذردار و بدون بذر  این جمعیت به ترتیب بود. طول میوه در میوه Cشب مربوط به جمعیت  20 

 21 69/33و  90/13طور متوسط های مورد ارزیابی بهی است که درصد کاهش طول میوه در کل جمعیتدر حالیافت. این 

ذر بود. هرچند طول میوه در شرایط دمای باالی روز کمتر از دمای پایین های بذر دار و بدون بدرصد به ترتیب در میوه 22 

شب تحت تأثیر منفی قرار گرفت، اما روند تغییرات طول میوه در این شرایط دمایی مشابه دمای پایین شب بود. متوسط  23 

 C 24وده که جمعیت درصد ب 52/31و  41/10های بذردار و بدون بذر به ترتیب کاهش طول میوه در کل جمعیت در میوه

 25 (.4جدول بیشترین تأثیر را از دمای نامطلوب روز  داشتند ) Aکمترین و جمعیت 

  
 میانگین مربعات

Mean squares 
 
 

 

 وزن میوه
Fruit weight 

 قطر میوه
Fruit diameter 

 طول میوه
Fruit length 

 

 شاخص شکل میوه
Fruit shape 

index 
 

درجه 
 آزادی
df 

 تغییرمنابع 

S.O.V 

780.54 ** 487.5** 301.35 ** 2.63 * 
14 

 تیمار )الین های درون جمعیت تحت دماهای مختلف(
Treatment (line×population× 

temperature) 

174.32 92.99 70.01 1.12 
30 

 خطای آزمایشی
Experimental error 

15.90 12.43 13.72 4.59 - 
 ضریب تغییرات

C.V (%) 
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دمای بهینه رشد، دمای پایین در شب و  تأثیرتحت  شیرینفلفل  یدون بذر و بذردار هایالینمیوه  هایویژگیمقایسه میانگین  -4جدل  1 

 2 در فصول مختلف سال دمای باال در روز

Table 4- Comparison of average of fruit characteristics of seedless and seeded sweet pepper lines under the 3 
influence of different temperatures in different seasons of the year 4 

 جمعیت
Population 

 دما
Temperature 

نوع 
 میوه

Fruit 

type 

میوهطول   

Fruit length 

(mm) 

 

 قطر میوه 
Fruit diameter 

(mm) 
 

 وزن میوه 
Fruit weight 

(g) 

 

شاخص شکل 
 میوه

Fruit shape 

index 
 

 

 دمای بهینه روز و شب

Optimal temperature 

at day and nigh 

S b80 b80 ab230.21 b01.0 

SL - - - - 

       

A 

 دمای پایین در شب

Low temperature at 

night 

S cd66 74bc c180.09 0.89 d 

SL e45 48e e108.01 0.92 c 

       

 

 دمای باال در روز

High temperature at 

day 

S c71 68c cb191.04 1.03ab 

SL e43 52d ef100.12 0.82 de 

       

 

 دمای بهینه روز و شب

Optimal temperature 

at day and nigh 

S ab90 ab90 ab242.02 b.00 1 

SL - - - - 

       

B 

 دمای پایین در شب

Low temperature at 

night 

S bc79 79bc bc191.22 0.99 bc 

SL d60 63c e111.21 0.94 c 

       

 

 دمای باال در روز

High temperature at 

day 

S b81 75bc b199.38 1.08a 

SL d60 57d e110.04 1.05a 

       

 

 دمای بهینه روز و شب

Optimal temperature 

at day and nigh 

S a100 a98 a 265.00 ab.021 

SL - - - - 

       

C 

 دمای پایین در شب

Low temperature at 

night 

S 88ab 88ab b210.35 b.00 1 

SL bc76 76bc d151.43  0.99bc 

       

 

 دمای باال در روز

High temperature at 

day 

S ab90 87ab ab230.30 1.03 ab 

SL b85 80b d152.93 1.06a 

S میوه بذردار  و :SLمیوه بدون بذر :     (S: seeded fruit and SL: seedless fruit) 5 

 6 ای دانکن ندارند.چند دامنه درصد از نظر آزمون 5داری در سطح احتمال های دارای حروف مشابه در هر سطر و ستون مربوط به هر صفات، تفاوت معنیمیانگین

 Duncan's multiple range test based on different statistically each row and  column are not in similar letters with Means 7 
).(p≤0.05 8 

)جدول  نامطلوب شب و روز قرار گرفتداری تحت تأثیر منفی دمای طور معنیقطر میوه نیز همانند طول میوه به       9 

. هرچند قطر میوه نسبت به شرایط نرمال دمایی کاهش داشت اما در مقایسه با طول میوه این کاهش کمتر بود و (4 10 
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شدت تحت تأثیر قرار گیرد. متوسط درصد کاهش قطر میوه در کل همین امر سبب شد که شاخص شکل میوه به 1 

و  71/29درصد در دمای پایین شب و  87/29و  61/9بذر دار و بدون بذر به ترتیب  هایجمعیت مورد ارزیابی در میوه 2 

یرپذیری را از دمای نامطلوب شب و تأثکمترین  Cبیشترین و جمعیت  Aدرصد در دمای باالی روز بود. جمعیت  78/13 3 

ول میوه، سبب برهم گردد که افت شدید ط( مشخص می4جدول روز داشتند. با مقایسه تغییرات طول و قطر میوه ) 4 

است که در دمای پایین شب بیشتر به چشم  شدهحاصلخوردن توازن طول و قطر شده و شاخص  نامطلوب شکلی  5 

های شکلی میوه خورد. درواقع بیشتر بودن  قطر میوه به طول آن در دمای پایین شب سبب حصول کمترین شاخصیم 6 

(. در دمای باالی روز متوسط شاخص شکل میوه 95/0و  96/0یب در هر دودسته میوه بذردار و بدون بذر شد )به ترت 7 

( گزارش نمودند دمای پایین 16و همکاران ) Rajametov های بدون بذر بود.در میوه 97/0های بذردار و در میوه 04/1 8 

ی با گراد( سبب کاهش طول و قطر میوه و تعداد بذر در میوه شده و منتج به تشکیل میوه هادرجه سانتی 10شب ) 9 

 10 گردد.شاخص شکل نامطلوب می

. شکل میوه در باشدمیبذر  150-300بلوکی و حاوی متوسط  شیرینفلفل  میوهشکل تحت شرایط بهینه رشد،        11 

-درجه سانتی 16)پارتنوکارپ تحت دمای پایین  عموماًی کوچک و پهن و هامیوه. شودمیمراحل اولیه نمو گل تعیین  12 

و افزایش فاصله بین کالله  قطر میوه( نرمال یرغافزایش  نهایتاً) که دلیل آن بزرگ شدن تخمدان شوندمیحاصل گراد(  13 

( گزارش نمود 21) Tiwari. شودمی افشانیگردهکه منجر به کاهش کارایی  باشدمیجهت دریافت گرده  هاپرچمو  14 

جود نشانه و تواندمی، افشانیگردهالل در ی بدون بذر در دماهای باال و پایین روز و شب به دلیل اختهامیوهتولید  15 

موجب بیان پارتنوکارپی و تبدیل مناسب  افشانیگردهباشد. عدم  موردبررسیی هاجمعیت پتانسیل ذاتی پارتنوکارپی در 16 

یی است که قطر بیشتری هامیوهکه نتیجه آن حصول  شودمیغیرطبیعی به کارپلوئید )برچه(  هایتخمکهومئوتیک  17 

نیز گزارش نمودند که دمای  Kelly (1 )و  Ali  . و حاوی ساختارهای کارپلوئیدی هستند میوه دارند نسبت به طول 18 

 19 شود.میبه کاهش وزن میوه  منجر نامطلوب در طول روز و شب منجر به کاهش طول و قطر میوه شده و از این طریق

گردد و با تورم تخمدان، افشانی مناسب میدمای پایین در طول فاز زایشی گیاه سبب کاهش طول خامه و عدم گرده  20 

هایی با قطر بیشتر نسبت به طول میوه شده و شاخص شکل میوه را در جهت نامطلوب تغییر های بدفرم و یا میوهمیوه 21 

 22 (. 6دهد )می

دمای پایین شب بر وزن میوه بیشتر از  منفیدمای نامطلوب شب و روز قرار گرفت اما اثر  تأثیروزن میوه نیز تحت        23 

ی بذردار و بدون بذر در دمای هامیوه(،  درصد کاهش وزن میوه در 4جدول نتایج ) بر اساسدمای نامطلوب روز بود.  24 

که از نتایج  طورهماندرصد بود.  12/50و  98/15درصد و در دمای باالی روز،  06/50و  19/21پایین شب به ترتیب  25 

یکسانی از دمای نامطلوب شب و روز داشته و بیشترین درصد کاهش وزن را نشان  تأثیری بدون بذر هامیوهپیداست،  26 

را از دمای نامطلوب شب و روز نشان داد و تفاوت چندانی از این  تأثیرکمترین  Cهمچنین وزن میوه در جمعیت دادند.   27 

( گزارش نمودند که دمای نامطلوب در دوره 14) Kenjiو   Thuy. مشاهده نشد Aو  Bنظر بین دو جمعیت  28 

ه برابر شرایط دمای بهینه شد 8/2و  5/0سبب کاهش وزن میوه و تعداد بذر در میوه به میزان  شیرینفلفل  افشانیگرده 29 

 30 تروزنیی با اندازه و هامیوهتحریک بوته به تولید میوه بدون بذر منجر به تولید  .داشتو کاهش کیفیت میوه را به دنبال 

مرحله سبز بودن  حداکثر اندازه و وزن را تا پایانی بدون بذر هامیوه. چراکه شودمی بذردار یهامیوهکمتری نسبت به  31 

 32 .(19) یابدمیی بذردار تا زمان رسیدگی کامل و رنگ گرفتگی اندازه و وزن میوه افزایش هامیوهدر آورده اما  به دست

 33 (. 5و  3دمایی شب و روز توسط سایر محقق نیز گزارش شده است )کاهش وزن میوه فلفل در اثر نوسانات 
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رسد این بیان با صفات می به نظرهمراه با رشد باالی کارپلوئیدها،  Aبیان باالی پارتنوکارپی در جمعیت  باوجود       1 

پارتنوکارپی و یا تغییرات  هایژنناشی از پیوستگی صفات و یا اثرات پلیوتروپی  تواندمینامطلوبی همراه باشد که  2 

درصد بود، اما  یکدارای میوه پارتنوکارپ  هایالینتعداد  Cدر جمعیت  باوجودآنکهفیزیولوژیکی و یا مولکولی باشد.  3 

نسبت به دو جمعیت دیگر برخوردار بود.  یترمناسبشده از اندازه و شاخص شکل تشکیلی پارتنوکارپ هامیوه 4 

را در دمای  هامیوهو همچنین تفاوت اندکی در وزن و شکل  Knotی هامیوهاز   درصد پایینی Cجمعیت همچنین  5 

 6 وضوحبهبیان رشد میوه پارتنوکارپ  درشدتبا توجه به نتایج حاصل، تفاوت پایین شب و دمای باالی روز نشان داد. 

 7 در جیبرلین و یا ییزادرون اکسین در ژنوتیپی تفاوت دلیل به است ممکنکه  را نشان داد هاجمعیتتنوع ژنتیکی 

 8 هاهورمون از باالتری سطوح حاوی توانندیم پارتنوکارپی برای باال پتانسیل با هایژنوتیپ. دهد رخ جفت یا هاتخمدان

 9 .(21ها باشند )سایر ژنوتیپ با مقایسه در

 10 گیری کلینتیجه

واکنش به دمای نامطلوب پایین در از نظر براساس نتایج بدست آمده، سه جمعیت مورد ارزیابی پتانسیل متفاوتی        11 

شاخص از تولید کرده و  نامطلوبتر تعداد بیشتری میوه های حساسکه الینباال در روز داشتند. به طوریدمای شب و  12 

های با شاخص شکل تر به تغییرات دمایی، با تولید میوهمتحملهای در مقابل الینمناسبی برخوردار نبودند. شکل میوه  13 

به نوسانات دمایی و همچنین  های متحملمطلوب تاثیرپذیری کمتری در مقابل نوسانات شدید دمایی نشان دادند. الین 14 

شیرین مورد های اصالحی آینده در تولید بذر هیبرید فلفل شناسایی شده را می توان در برنامه های پارتنوکارپالین 15 

 16  استفاده قرار داد.   

.   17 
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 4 

Evaluation of the effect of day and night temperature fluctuations in 5 

different seasons of the year on the fruit formation of sweet pepper 6 

(Capsicum annuum L.) Lines 7 

Abstract 8 

Introduction 9 

Capsicum is a plant sensitive to temperature fluctuations  at day and night, and temperature 10 
changes strongly affect the quality of the fruit. Identification of tolerant genotypes to 11 

temperature fluctuations that naturally produce parthenocarp and marketable fruit is 12 
important for use in breeding programs and the production of hybrids with appropriate fruit 13 

weight and size and high marketability. 14 

Materials and methods 15 

In order to evaluate the reaction of the lines related to three populations of sweet pepper (A: 16 
red fruit, B: orange fruit and C: yellow fruit) obtained from five generations of self-polination 17 

(by generation management by single-seed bulk method), a greenhouse factorial experiment 18 

was conducted based on a completely randomized design with three different temperature 19 
conditions including optimal day and night temperature (day temperature 25± 2 and night 20 
temperature 20 ± 2 ° C), low night temperature (day temperature 25± 2 and night temperature   21 

11± 2 ° C) and high day temperature (day temperature 40± 2 and night temperature 20 ± 2 ° 22 
C). For this purpose, 100 lines from each population were planted in three separate 23 

greenhouses with the mentioned temperatures. Percentage of seedless fruit lines per 24 
population or Parthenocarp fruits (including seedless fruits that had at least 50% by weight of 25 
seeded and natural fruits and other seedless fruits that were deformed and small in size (knot) 26 

were removed), height Plant, day to ripening and number of fruit lobes per 100 lines of each 27 
population were measured in three different temperature conditions. Due to the fact that the 28 

lines within each population were different from the other population lines, so the data 29 
analysis was performed as a complex sequential-factorial design. Also, due to the importance 30 

of fruit characteristics in seedless fruit lines and seeded fruits, analysis of variance of these 31 
lines in a completely randomized design (15 treatments in 3 replications) using SAS v 32 
software 9.2 was performed and the comparison of the mean of the evaluated traits was 33 

performed using Duncan's multiple range test at 5% probability level. 34 

  35 

Results and discussion 36 

The results showed that under optimal temperature conditions, all lines had good growth and 37 

no parthenocarpic plants were observed in the evaluated populations, but day and night 38 
temperature fluctuations outside the optimal temperature range caused significant changes in 39 

plant growth, fruit development. And seeds were formed. The effect of high day temperature 40 
on the evaluated characteristics was less than low night temperature. With a sharp drop in 41 
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night temperature, population A produced the highest percentage of seedless fruit plants. The 1 
percentage of parthenocarp lines of populations B and C were significantly lower than 2 
population A at low night and daytime temperatures. Population C was less affected by 3 
adverse day and night temperatures than the other two populations. Fruit size, fruit weight 4 
and fruit shape index, which are the most important determinants of fruit marketing, were 5 

strongly affected by day and night temperature fluctuations. In all three populations 6 
evaluated, fruit length was significantly negatively affected by low night temperature more 7 
than high day temperature, which resulted in distortion of fruit shape index. Fruit shape 8 
index, which is the result of the ratio of length to diameter of fruit, in marketable fruits is 1-1 9 
/ 02. As the fruit length increases and the fruit diameter remains constant or decreases, the 10 

shape index increases from 1.02, and as the fruit diameter increases with decreasing fruit 11 
length, which is usually achieved under cold stress conditions, this number decreases below 12 

one. Based on the results, the three populations evaluated had different fruit lengths under 13 
optimal temperature conditions, which, with the proportion of fruit diameter to length, the 14 
fruit shape index was normal and produced marketable fruits. By decreasing the night 15 
temperature below the optimum growth temperature, fruit length decreased sharply in the 16 
three evaluated populations, and this decrease was greater in seedless fruits. According to 17 

Table 2, the highest percentage of fruit length reduction at low night temperature was 18 
observed in population A and in seedless fruits. In this temperature condition, fruit length 19 

decreased by 43% in seedless fruits and 17.5% in seeded fruits. The lowest decrease in fruit 20 
length at low night temperature was related to population C. Fruit length in seeded and non- 21 

seeded fruits of this population decreased by 12 and 24%, respectively. However, the 22 
percentage of fruit reduction in the total populations evaluated was 13.90 and 33.69% on 23 
average in seeded and seedless fruits, respectively. Although the length of the fruit was less 24 

affected by the high temperature during the day than the low temperature at night, but the 25 

trend of fruit length changes in these temperature conditions was similar to the low 26 
temperature at night. The average decrease in fruit length in the total population in seeded 27 
and seedless fruits was 10.41 and 31.52%, respectively, with population C having the least 28 

and population A having the most effect from unfavorable daytime temperature. Fruit weight 29 
was also affected by the unfavorable temperature of day and night, but the negative effect of 30 

low night temperature on fruit weight was more than the unfavorable temperature of the day. 31 
According to the results, the percentage of fruit weight loss in seeded and seedless fruits at 32 
low temperature at night was 21.19 and 50.06%, respectively, and at high temperature at day, 33 

15.98 and 50.12%. As the results show, seedless fruits had the same effect of unfavorable 34 
temperature day and night and showed the highest percentage of weight loss. Also, fruit 35 

weight in population C showed the least effect of adverse temperature day and night and no 36 

significant difference was observed between populations B and A. Expression is associated 37 

with undesirable traits that can be due to the coherence of traits or pleiotropic effects of 38 
parthenocarpic genes or physiological or molecular changes. Although in population C the 39 
number of lines with Parthenocarp fruit was 1%, but Parthenocarp fruits consisting of size 40 

and shape index are more suitable than the other two populations. The C population also 41 

showed a low percentage of Knot fruits as well as slight differences in fruit weight and shape 42 

at low temperature at night and high temperature at day. Based on the results, the three 43 
populations evaluated have different potentials in terms of reacting to adverse low 44 
temperatures at night and high temperatures during the day, and this potential can be used in 45 
future research and breeding programs to produce hybrids that tolerate temperature 46 

fluctuations. 47 

Keywords: Sweet pepper, seedless fruit, unfavorable growing temperature 48 


