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بررسی تنوع مورفولوژیکی-زراعی برخی از ارقام گوجه فرنگی در شهرستان خاش
2

منصور سلجوقیان پور* ،1محمد رسولی

 -1استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد ایرانشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،ایرانشهر ،ایران
 -2استادیار ،گروه اصالح نباتات ،واحد تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تاکستان ،ایران
* ایميل نویسنده مسئولm.saljooghian.p@gmail.com :

(تاریخ دریافت  -1400/3/30:تاریخ پذیرش)1400/4/20 :

چکیده

گوجه فرنگی دارای واریته های بسیار زیادی است که از نظر رشد گیاه ،کیفیتت و شت م میتوه و دیگتر صتفات بتا
ی دیگر متفاوتند .به منظور بررسی تنوع مورفولوژی ی-زراعی برخی از ارقام گوجه فرنگی در منطقه خاش ،آزمایشی بته
صورت بلوکهای کامم تصادفی در سه ت رار و ده رقم شتامم اورابانتا ،رد کلتود ،رد تتاو ،روت جترز ،وستترن رد،
سانسید ،ریو گراند اس ،دلبا ،تی وی و پتو پراید در شهرستان خاش اجرا شد .در پایان آزمایش صفاتی همچتون تعتداد
میوه در هر بوته ،متوسط وزن میوه ،قطر میوه ،عمل رد نهایی ،بیوماس ،شاخص برداشت ،حجتم آب میتوه ،وزن خشتک
میوه ،مواد جامد محلول کم ،اسیدیته و ویتامین ث به عنوان صفات مورفولوژی ی زراعی مورد بررسی قترار گرفتنتد .در
پایان آزمایش و پس از تجزیههای متعدد مشخص شد که ارقام هیبریتد تتیوی و دلبتا و رقتم اورابانتا دارای بیشتترین
عمل رد محصول بوده و مناسب کشت در منطقه خاش میباشند .همچنین تجزیه کالستر دادهها نیز نشان داد کته  3رقتم
در گروه  5 ،Aرقم در گروه  Bو دو رقم در گروه  Cجای گرفتند .این گروهبندی نشان داد که تنوع ژنتی تی از الگتوی
معنیداری پیروی میکند چرا که ارقامی با عمل رد بهتر و نزدیک به هم در گروههای مشابه قترار گرفتنتد .در نتتایج بته
دست آمده از رگرسیون گام به گام صفت تعداد میوه در بوته ،اولین صفتی بود که وارد مدل رگرستیونی شتد و صتفات
بعدی به ترتیب عبارت از وزن میوه و قطر میوه بودند که وارد مدل رگرسیونی شدند و سایر تغییرات عمل رد را توجیته
نمودند.
واژههای کلیدی :گوجه فرنگی ،تنوع مورفولوژی ی-زراعی ،رگرسیون گام به گام ،تجزیه کالستر ،همبستگی فنوتیپی

وسيعي از ژ های کنترل کننده صفات فتوتيپي هسيتند
مقدمه

( .)Naghavi et al., 2010صيفات مورفوليوژیکي بي

روشهای مختلفي برای بررسيي تنيو دريياهيا
وجييود دارد ک ي یکييي از ای ي

روشهييا ،تنييو

مورفولوژیکي مييباشيد ایي نشيانهرها شيامل دامني

سياديي و بيا دقيت زیياد قابيل انيدازه يييری بييوده
و تييوارث پييذیری نييسبتاً بيياالئي دارنييد ،پييي
انتخيياب بيير اسيياس ایيي صييفات ،راه مطميييئ
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و سييييریعي بييييرای غربييييال جوامييييـ يييييياهي و

وراثت پذیری الصوصي در صفات تعداد ميوه در يل

بهبييود عملکييرد ميييي باشيييد ( Yap & Harvey,

آذی و طول ميانهره مقادیر باالتری را نشا دادند کي

منيابـ ژنتيکيي،

معرن معيارهای انتخاب مناسب براساس ای صيفات

 .)2013امروزه ارزیابي مورفولوژیي

تکنيکي معمول در احيا و طبق بنيدی کلکسييو هيای

بود .اما مطالع بيشتر نشا داد ک معيارهيای انتخياب

منابـ ژنتيکي ب حساب مي آید .در ای روش صيفات

در شرایط محيطي مختلگ ،متفاوت بودند (Daftarian

مييستقيماً برای شناسيایي ژنيوم هيای مطليوب ميورد

 .)& Golabadi, 2018در نتيای تحقيقيي بي منريور

استفاده قرار ميييرند ).(Morrison, 2015

بررسي ارقام يوج فرنهي ييزارش شيد کي تفياوت

در تحقيقييي کيي بيي منرييور بررسييي تنييو ژنتيکييي

معني داری بي ارقام وجود دارد .عملکرد و مواد جامد

ژنوتيپ های يوج فرنهي انجام دادند يزارش نمودند

محلول با تعيداد مييوه همبسيتهي مثبيت معنيي دار و

ک ای ژنوتيپ ها در تمامي صيفات ميورد مطالعي از

عملکرد با تعداد روز تا ميوه دهي و تعداد ميوه با وز

قبيل وز ميوه ،مقدار مواد جامد محلول و عملکرد بيا

ميوه همبستهي منفي معنيدار نشيا دادEmami et ( .

هييا االييتعن معنيييداری دارنييد .همینييي تجزیيي

.)al.,2016

نميود

در بررسيي برای مقایس الصوصييات کميي و کيفيي

الوش ای ،ژنوتيپها را ب چهار ييروه تفکيي

( .)Henareh & Pierasteh, 2012در بررسييييي

برالي ارقام يوج فرنهي يزارش شد ک کلي ارقام از

ژنوتيپهای محلي يوج فرنهيي عملکيرد بيا تياریخ

نرر زما رسيديي کامعً مشاب بيوده و از نرير مييزا

رسيديي ميوه ،وز ميوه و  pHميوه همبستهي مثبيت

کل مواد جامد محلول و اسيدیت و عملکيرد از حيي

و معني دار و بيا تعيداد مييوه در بوتي و ميواد جاميد

تعداد و وز ميوه متفاوت بودند ( & Mortezainejad

محلول ميوه همبستهي منفيي و معنيي دار داشيت .در

 .)eatemadi, 2015بي منريور ارزیيابي الصوصييات

اکثر ژنوتيپ ها ضخامت پریکارپ ميوه نسيبتا زیياد و

کمي و کيفي ارقيام جدیيد يوجي فرنهيي در اسيتا

وز ميوه نيز در ژنوتيپها ،متغير بود ( Zombalan et

آذربایجا غربي يزارش يردید ک تفاوت معنييداری

 .)al., 2017همینييي در مطالع ي ای ک ي ب ي منرييور

بي ارقام وجود دارد .عملکرد با تعيداد مييوه و ميواد

ارزیيابي ارقيام مختليگ يوجي فرنهيي انجيام دادنيد

جامد محلول با تعداد ميوه همبستهي مثبيت و تعيداد

يزارش نمودند ک ارقام مختلگ از لحاظ اکثر صيفات

ميييوه بييا وز ميييوه همبسييتهي منفييي نشييا داد

مورد مطالع االتعن معنيداری دارنيد ( Jahantiegh

(.)Bernousi et al.,2016

.)et al., 2016

در بررسي ريرسيو يام بي ييام در يوجي فرنهيي،

در بررسيي دیهيری در براليي ژنوتييپهيای يوجي

طول ميوه ،مواد جامد محلول مييوه و درصيد تشيکيل

مييوه ،ضيخامت

ميوه ب ترتيب وارد مدل يردیدند .همینيي براسياس

پریکارپ ،مواد جاميد محليول بيا مقيادیر بياالتری از

نتای تجزی عليت ،طول ميوه ،عرض برگ ،وز ميوه

وراثت پيذیری نسيبت بي سيایر صيفات ،بي عنيوا

و ضخامت پریکارپ ميوه دارای بيشتری اثر مسيتقيا

شاالص انتخاب ژنوتيپهيای برتير پيشينهاد شيدند.

مثبت بر عملکرد بودند .لذا ميتوا از ای صيفات در

فرنهيي ،عملکيرد مييوه ،وز تي
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يزینش ارقام و برنامي هيای اصيعحي اسيتفاده نميود

داد ( .)Magan et al., 2010در مطالعي ای در ارقيام

( .)Henareh et al.,2015نتييای مطالعي 19ژنوتيييپ

يوج فرنهي نشا داد ک تفاوت ارقام بيرای تميامي

يوج فرنهي نشا داد ک طول و عرض ميوه و ميزا

صفات معنيدار بود .تجزی ب عاملهيا نشيا داد کي

اسيد آسکوربي

دارای بيشتری اثر مسيتقيا مثبيت و

حييدود  69درصييد عوامييل فيير يييذار اصييلي بييي

طول دوره انبارداری دارای اثر مستقيا مثبت متوسط و

ژنوتيپ هيای ميورد بررسيي در ایي آزميایش شيامل

صفات تعداد شاال  ،تعداد يل آذیي در ييياه ،تعيداد

و

عملکرد ،مورفوليوژی مييوه ،صيفات فيزیولوژیي

بودند ( .)Gharati et al.,2016در بررسيي

يل در يل آذی  ،تعداد روز تا تشکيل مييوه و تعيداد

فنولوژی

روز تا اولي برداشت دارای بيشتری اثر مستقيا منفي

روی  37ژنوتييپ يوجي فرنهيي ييزارش شيد کي

روی عملکرد بودند (.)Reddy et al., 2013

ضخامت پوست ميوه ک یکي از صفات کيفي مها در

در مطالع ای در يوج فرنهي تعداد مييوه در بوتي و

ای ميوه است و دارای وراثيت پيذیری  34/6درصيد

وز ميوه دارای بيشتری اثر مستقيا مثبت بر عملکرد

ميباشد ( .)Arun et al., 2013ب هر حيال هيدن از

بودنييد و بيشييتری اثيير غيرمسييتقيا ای ي صييفات بيير

ای مطالع ارزیابي تنيو ژنتيکيي بير اسياس براليي

عملکرد از طریق تعداد يل در يل آذی و تعداد ميوه

الصوصيات مورفولوژیکي-زراعي و ب دست آورد

در الوشي بدسيت آميد ( .)Chernet et al., 2014در

بهتری ارقام مناسب يوج فرنهي در منطق الاش بر

بررسيي عملکيرد و مواد مغذی ميوه يوج فرنهي در

پای همي صفات مورد مطالعي ميي باشيد .آيياهي از

هفت ژنوتيپ مختليگ ،تفيياوت معنييداری را بيرای

جنب هيای مختليگ مورفوليوژیکي-زراعيي ،ميا را در

عملکييرد ميييوه ایيي ژنوتيييپهييا يييزارش نمودنيييد

تعيي استراتژی هيای بهيره بيرداری ،اصيعا و اهليي

( .)Olaniyi et al., 2012طيي تحقيقيي کي بير روی

سازی یاری مي کند.

12ژنوتيييپ يوجيي فرنهييي داشييييتند پارامترهييایي
همیو  :ضييریب تغييييرات فنييوتيپي و ژنيييوتيپي،

مواد و روشها

وراثييت پييذیری عمييومي ،بييازده ژنتيکييي ،ضييریب

ب منرور بررسي تنو مورفولوژیکي-زراعي

همبستهي فنيوتيپي و ژنتيکي و تجزی ضرایب مسيير

برالي از ارقام يوج فرنهي ،آزمایشي ب صورت

را بررسي کيرده و بي اهمييت ایي پارامترهيا اشياره

بلوکهای کامل تصادفي در  3تکرار در سال زراعي

نمودند .نتای ای تحقيق نشيا داد کيي تنييو قابيل

98-99در در مزرع ای در شهرستا الاش اجرا شد.

معحر ای از نرر صفات مختلگ بي ژنوتيييپهيای

ارقام مورد بررسي در ای آزمایش عبارت از اورابانا،

مورد بررسي وجود دارد (.)Haydar et al., 2012

رد کلود ،رد تاپ ،روت جرز ،وستر رد ،سانسيد،

در بررسيي عملکيرد و کيفيت ميوه در شيرایط تينش

ریو يراند اس ،دلبا ،تيوی و رقا پتو پراید بودند.

شوری مشخص کردند کي کياهش عملکيرد مييوه بيا

قبل از اجرای طرا نمون مرکب ب عمق  0-30سانتي

کاهش وز ميوه همراه بود ،اما در مقابل کاهش تعداد

متر الاک تهي و در آزمایشهاه آناليز شد .جهت تهي

ميوه ارتباط کمتری را با کاهش عملکيرد مييوه نشيا

نشاء بذور هر کدام از ای

ارقام در ی

ردیگ دو
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متری با حدود 20سانتيمتر از همدیهر در الزان زیر

ريرسيو يام ب يام نيز با استفاده از نيرمافيزار SAS

تونلهای پعستيکي کوتاه کشت شدند .بعد از رشد

برای دادههای آزمایش انجام شد .جداول و نمودارهيا

کافي و رسيد يياهی ها ب اندازه چهار تا پن برگ

نرم افزارهای  Wordو  Excelترسيا يردید.

ب کم

حقيقي ،انتقال نشاء ب مزرع انجام شد .سپ
الرد

عمليات شخا انجام ،کلوال های سطح با دیس

نتایج و بحث

حاصل از جدول تجزی واریان

(جدول )1

و زمي توسط کارير بر مبنای نقش آزمایش کرت

نتای

بندی شد؛ ب طوری ک عرص آزمایش شامل 10

نشا داد ک بي

تيمار (با محاسب  3تکرار) جمعا  30کرت بود .هر

فرنهي در رابط با کلي ویژييهای مورد بررسي

کرت شامل  4الط کاشت ب طول  5متر و عرض 1

شامل تعداد متوسط ميوه در هر بوت  ،وز متوسط هر

متر ،فاصل ردیگها از همدیهر  75سانتي متر و

ميوه ،قطر ميوه ،عملکرد نهایي ،بيوماس ،شاالص

ژنوتيپهای مورد بررسي يوج

ميوه ،حجا آب ميوه ،مواد

فاصل بوت ها روی ردیگ 15-20سانتي متر و فاصل

برداشت ،وز الش

بي تکرارها  1متر و عمق کاشت  2تا  4سانتي متر در

جامد محلول کل ،اسيدیت و ویتامي

نرر يرفت شد .مبارزه با علفهای هرز با استفاده از

معنيداری وجود داشت و ژنوتيپهای مورد بررسي

کارير و بصورت دستي انجام يرفت .آبياری ب وسيل

تنو مطلوبي را در رابط با ویژييهای مختلگ

روش غرقابي و بر حسب نياز يياه صورت يرفت.

زراعي و مورفولوژیکي مورد مطالع دارا بودند.

ث االتعن

دادهها با استفاده آزمو

چند

در پایا آزمایش صفاتي همیو تعداد متوسيط مييوه

مقایسات ميانهي

در هر بوت  ،وز متوسط هر ميوه ،قطر ميوه ،عملکيرد

دامن ایي دانک نشا داد ک بيشتری ميزا تعداد ميوه

مييوه،

و ميزا بيوماس در بوت از رقا هيبرید دلبا و کمتری

حجييا آب ميييوه ،مييواد جامييد محلييول کييل (،)Tss

ميزا آ از رقا ردتاب ب دست آمد .بيشتری ميزا

اسيدیت و ویتامي ث ب عنوا صفات مورفوليوژیکي

متوسط وز ميوه ،قطر ميوه ،عملکرد نهایي ،وز

نهایي ،بيوماس ،شاالص برداشت ،وز الشي

ميوه و ميزا مواد جامد محلول ) (Tssاز رقا

 -زراعي اندازه ييری مورد ارزیابي قرار يرفت .پي

الش

از جمـ آوری کلي دادههای مورد بررسي ،بيا اسيتفاده

هيبرید تي وی و ميزا شاالص برداشت ميوه از رقا

و

ميزا وز ميوه،

از نييرم افييزار  SASاقييدام بي تجزیي ی واریييان

سانسيد ب دست آمد و کمتری

مقایسي ميييانهي دادههيا يردیييد .مقایسيات ميييانهي

حجا آب ميوه و ميزا مواد جامد محلول ) (Tssاز

دادهها با استفاده آزمو چند دامني ایيي دانکي انجيام

رقا پتو پراید و کمتری قطر ميوه و عملکرد نهایي از

شد .ب کم

آزمو پيرسو و توسط نيرمافيزار SAS

رقا رد تاب همیني ميزا وز الش

ميوه و ميزا

ضرایب همبستهي بي صفات محاسب يردید .عيعوه

اسيدیت از رقا سانسيد و ميزا شاالص برداشت ميوه

بر ای  ،عمل تجزی الوش ای (بي روش وارد ،)Ward

از رقا دلبا ب دست آمد.
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جدول  -1تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در گوجه فرنگی
Tss

حجم آب میوه

0.251ns

ns

بیوماس
ns

33.74

65.45

قطر میوه
ns

62.34

متوسط وزن میوه
ns

ns

19.55

DF

تعداد میوه در بوته

S.O.V

33.28

2

بلوک

**0.866

*243.36

**2873.16

**1389.11

**2289.72

**841.524

9

رقم

0.118

49.78

33.40

115.44

327.73

49.55

18

خطا

11.15

8.59

9.39

15.15

9.94

17.39

-

CV%

 * ،nsو ** ب ترتيب غيرمعني دار و معني دار در سطح  5و  1درصد

ادامه جدول  -1تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در گوجه فرنگی
عمل رد میوه

وزن ماده خشک میوه

ویتامین ث

اسیدیته

DF

S.O.V

0.24ns

50.14ns

25.59ns

66.09ns

0.002ns

2

بلوک

**45.89

**544.44

**712.20

**1242.28

**0.02

9

رقم

0.34

94.34

23.43

77.10

0.004

18

خطا

18.34

11.43

11.38

13.71

6.81

-

CV%

شاخص برداشت

 * ،nsو ** ب ترتيب غيرمعني دار و معني دار در سطح  5و  1درصد

همبستهي

يفت افزایش تعداد ميوه ب هر نحو ،ب احتمال 99

مطالع همبستهي فنوتيپي (حدول  )2ی

مثبت و معنيدار را بي اکثر صفات اندازه ييری شده

درصد باع

افزایش عملکرد نهایي نيز مييردد .یا

نشا داد بطوریک بطوریک  ،ميتوا يفت افزایش یا

اینک بي وز حجا آب ميوه و ميزا مواد جامد قابل

کاهش در هری

از ای پارامترها بطور مستقيا باع

حل همبستهي معنيداری وجود ندارد و ای

بدا

افزایش یا کاهش پارامتر دیهر و در نهایت باع

معناست ک افزایش یا کاهش ميزا وز حجا آب

عملکرد بيشتر يوج فرنهي ميشود .مثع بي تعداد

ميوه تاثير معنيداری بر ميزا مواد جامد قابل حل

ميوه و عملکرد نهایي ميوه ی

همبستهي مثبت و در

سطح 1درصد معنيدار وجود دارد ،در نتيج ميتوا

نخواهد داشت.
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جدول  -2همبستگی فنوتیپی صفات اندازه گیری شده در گوجه فرنگی
ویتامین

اسیدیته

Tss

عمل رد

ث

وزن
خشک

حجم

شاخص

وزن

آب میوه

برداشت

خشک

وزن

میوه

بوته

میوه

میوه

قطر میوه

متوسط

تعداد
میوه در
بوته
1.00

تعداد میوه در بوته

1.00

-0.23ns

متوسط وزن میوه

1.00

**0.77

-0.24ns

قطر میوه

1.00

**0.84

**0.94

**0.65

وزن خشک بوته

1.00

**-0.73

**0.94

**0.89

**0.91

شاخص برداشت

1.00

0.23ns

0.30ns

**0.83

**0.79

**0.86

حجم آب میوه

1.00

**0.80

**0.88
**0.92

*0.43

**0.66

**0.82

**0.88

**0.90

وزن خشک میوه

**0.90

**0.90

**0.90

**0.89

**0.92

عمل رد

1.00

1.00
**0.88

**0.93
**0.53

**0.69
-0.14ns

0.24ns
0.31ns

-0.19ns
0.28ns

** 0.79
*0.39

*0.88
*0.34

*0.47
0.21ns

*0.54
*0.38

*0.33

**0.67

**0.74

**0.88

**0.89

0.23ns

**0.59

میوه
1.00

1.00

**0.56

**0.55

*0.44

Tss
اسیدیته
ویتامین ث

 * ،nsو ** ب ترتيب غيرمعني دار و معني دار در سطح  5و  1درصد

ش م -1دندروگرام حاصم از تجزیه کالستر پارامترهای اندازه گیری شده ارقام گوجه فرنگی

ب منرور تعيي قرابيت ژنوتييپهيای يوجي فرنهيي

هدن از ای تجزی  ،مشيخص نميود ژنوتييپهيایي

مورد بررسي و يروه بندی آنها در ارتبياط بيا صيفات

است ک بيشتری االتعن را با یکدیهر دارند ،زیرا در

اندازهييری شده ،از تجزی الوش ای اسيتفاده يردیيد.

برنام های دوري ييری استفاده از ژنوتييپهيایي کي

برای انجام يروه بندی ،روشهای مختلفيي وجيود دارد

کمتری قرابت را دارند ،تنيو الزم را جهيت پيشيبرد

ک در اینجيا از روش وارد ) (Wardاسيتفاده يردیيد.

برنامي هييای اصييعحي فييراها ميييآورد .همینييي بييا

سلجوقيا پور و رسولي :بررسي تنو مورفولوژیکي22 -

دست بندی افراد در يروههای مشاب  ،ميتوا از حجيا

برای تفسيير بهتير ایي نتيای و تعييي سيها اثيرات

کارهای اصعحي کاست و در هزین ها صرف جویي ب

مستقيا و غيرمسيتقيا متغيرهيای وارد شيده در ميدل

عمل آورد.

ريرسيو يام ب يام از تجزی علّيت اسيتفاده يردیيد.

تجزیۀ الوش ای بر اساس صفات مورد مطالع در بي

برای ای منرور از ضيریب همبسيتهي صيفات بيرای

ژنوتيپهای يوج فرنهي  10 ،ژنوتيپ يوج فرنهي

برآورد اثر مستقيا و غيرمستقيا صفات روی عملکيرد

را ب  3يروه تقسيا نمود (شيکل  .)1از بيي ایي 10

ميوه استفاده شد .صفت تعيداد مييوه در بوتي  ،اوليي

رقا  3رقا در يروه  5 ،Aرقا در يروه  Bو دو رقيا

صفتي بود ک وارد ميدل شيد .بيشيتری اثير مسيتقيا

در يروه  Cجای يرفتند .ای يروه بندی نشا داد ک

مثبت بر عملکرد ميوه ب ميزا  0/84مربوط ب صيفت

تنو ژنتيکي از الهوی معنيداری پيروی ميکنيد چيرا

تعداد ميوه بود .در تطيابق بيا ایي نتيجي بسيياری از

بي هييا در

محققي اثر مستقيا و مثبت ای عامل را بير عملکيرد

يروه های مشاب قرار يرفتند .یکي از مهمتری دالیيل

ميييوه يييزارش کردنييد ( ;Bernousi et al.,2016

االيتعن بيي ييروههيا تفياوت عملکيرد بيي ارقييام

 .)Haydar et al., 2012مجمييو اثييرات مسييتقيا و

شده ارقيام در ييروههيای متفياوتي

غيرمستقيا ای صفت بر عملکرد ميوه (همبسيتهي بيا

کي ارقييامي بييا عملکييرد بهتيير و نزدی ي

ميباشد ک باع
واقـ شوند.

عملکرد ميوه) برابر با  0/92بود چو اثيرات مسيتقيا

برای تعيي سيها اثيرات تجمعيي صيفات در تعييي

صفات با اثر کل همبستهي مطابقيت داشيتند و تيأثير

عملکرد ميوه از روش ريرسيو يام بي ييام اسيتفاده

آنها در ی

يردید .برای ای منرور عملکرد در واحيد سيطح بي

منرور افزایش تعداد ميوه بي افيزایش عملکيرد مييوه

عنوا متغير وابست و سایر صيفات بي عنيوا متغيير

منجر الواهد شد .در تطابق با ایي نتيجي بسيياری از

مستقل انتخاب و صفات کا تيأثير و یيا بيي تيأثير از

محققي اثر مستقيا و مثبت ای عامل را بير عملکيرد

مدل حذن يردیدند .در نهایت صفت تعداد مييوه بي

ميييوه يييزارش کردنييد ( ;Bernousi et al.,2016

عنوا صفت تأثيريذار وارد مدل شد و  72درصيد از

 .)Haydar et al., 2012صيفات بعيدی در ميدل بي

تغييرات عملکرد ميوه را توجي نمود ک با توجي بي

ترتيب عبارت بودند از وز ميوه و قطير مييوه بودنيد

مقادیر  tاستيودنت در سطح احتمال ی
دار شد.

درصد معنيي

جهت بود ،بنابرای هير يوني تيعش بي

ک سایر تغييرات عملکرد را توجي نمودند .بيا توجي
ب نتای تجزی مرحل ای ريرسيو  ،مي توا انتخياب
را بر اساس تعداد ميوه و وز ميوه انجام داد..
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جدول -3تجزیه رگرسیونی گام به گام عمل رد میوه (متغیر وابسته) با سایر صفات در گوجه فرنگی
اثر مستقیم

اثرات غیر مستقیم
صفت وارد شده به مدل

تعداد میوه

وزن میوه

قطر میوه

همبستگی با عمل رد

تعداد میوه

-

0.081

0.091

0.84

0.92

وزن میوه

0.013

-

0.070

0.11

0.89

قطر میوه

0.011

0.072

-

0.06

0.90

.

نتیجهگیری

صفات موثر بر عملکرد در منطق مورد آزميایش بيود،

با توج ب اینکي عملکيرد صيفتي کميي بيوده و

معلوم يردید ک کي ارقيام هيبریيد تييوی و دلبيا و

همیني ب شدت تحت تيأثير عواميل محيطيي قيرار

همیني رقا اورابانا نسيبت بي ارقيام دیهير از نرير

ميييرد ،دستورزی و يزینش مستقيا برای عملکيرد

عملکرد و الصوصييات مورفوليوژیکي برتير بيوده و

ب نرر ميرسد مؤثر نخواهد بود ،اميا از طریيق بهبيود

برای منطق الاش جهت کشت مناسب تر مييباشيند.

اجزای عملکرد و صفاتي ک دارای همبستهي مثبت با

لذا با توج ب نتای حاصل پيشنهاد مييردد ک ارقيام

عملکرد مي باشند (از قبييل تعيداد مييوه ،وز و قطير

مذکور در سطح وسييـ تر (ب صورت مزار آزمایشي

ميوه) ميتوا ب هدن مذکور اميدوار بيود .در ضيم

بزرگ مقياس) کشت و بررسيي و در صيورت تایييد

با توج ب کلي بررسيهيای صيورت يرفتي و نتيای

نتای حاصل از ای آزمایش ،توصي کشت يردند.

حاصل از جداول تجزی های مختلگ ،و با توجي کي
هدن از اجرای ای طيرا ارزیيابي عملکيرد ارقيام و
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ABSTRACT
Tomatoes have many varieties that differ in traits of plant growth, quality and shape of the
fruit and other traits. In order to investigate the morphological variation of some tomato
cultivars in Khash region, an experiment was conducted as a randomized complete block
design with three replications and ten cultivars including Orabana, Red Claude, Red Top, Red
Jerez, Western Red, Sunsild, Rio Grande, Delba F1, Tivi F1 and blankets Pride. At the end of
the experiment traits such as number of fruits per plant, average fruit weight, fruit diameter,
final yield, biomass, harvest index, fruit juice volume, fruit dry weight, total soluble solids,
acidity and vitamin C were evaluated as agronomic traits. Were affected. At the end of the
experiment, after multiple analyzes, it was found that Tivi F1 and Delba F1 hybrids and
Orabana had the highest yield and were suitable for cultivation in Khash region. Also, cluster
analysis showed that among the 10 varieties of 3 varieties in group A, 5 varieties in group B
and 2 in group C were placed. This grouping showed that genetic diversity followed a
significant pattern, because cultivars with better and more closely related conditions under
conditions were similar in the same groups. Based on stepwise regression results, the number
of fruits per plant justified 63.09% of the fruit yield per plant changes. After fruit number per
plant, average fruit weight and number of days to flowering had the greatest effect on fruit
yield per plant.
Keywords: Tomato, agro-morphological diversity, Stepwise regression, Cluster analysis,

Phenotypic Correlation

