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Abstract 

Background & Objective: Tomato is one of the important and widely used vegetable. Each year new cultivars 

introduced in Iran and their evaluation is necessary due to the different possible responses in the new 

conditions.  

 

Material & Methods:  In order to study the genetic diversity of new tomato cultivars based on morphological 

and fruit quality traits in the climatic conditions of South West Azerbaijan, an experiment was conducted in a 

randomized complete block design.  

 

Results: The results showed that the highest fruit yield was observed in Bellariva hybrid (4.89 kg.plant-1) and 

SV 8320 (4.76 kg.plant-1) cultivars. The lowest number of days to flowering was observed in cultivar of 10857 

(45 days). The lowest number of days until first fruit ripening was observed in Oula cultivar (89.67 days). CA 

024 hybrid cultivar revealed the highest number of fruits per plant (121.377), the highest percentage of flower 

to fruit set was recorded in Oula hybrid (75%), and local Miandoab (142.3 g), local Urmia (138 g), Bellariva 

(137.3 g) and SV 8320 (136 g) had the highest of average weight of fruit. The highest of total soluble solids 

were observed in hybrid cultivar CA 024 (6.57%), the highest pH was displyed in hybrid cultivars Super stone 

(4.67) and 10857 (4.67) and the highest acidity was recorded in local cultivar Urmia (0.98%). Also, Pearson’s 

correlation of traits showed that the most effective traits in increasing yield were fruit weight and number of 

fruits per plant. 

 

Conclusion: According to the results of this study, Bellariva and SV 8320 hybrid cultivars are the most suitable 

high-yielding cultivars for cultivation in the ecological conditions in the northwest of Iran.  

 

Keywords: Fruit Shape, Pearson’s Correlation, Preterm, Soluble Solids, Yield  

 

  

mailto:farzad.rasouli@maragheh.ac.ir


   1041/ سال2 شماره  23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                    قربانی، رسولی                     353

 

ر د و کیفیت میوه مورفولوژیکی صفاتبر اساس  یفرنگگوجه جدید ارقام ژنتیکی تنوعارزیابی 

 ایران شمال غربشرایط اقلیمی 

 
 2، اصغر ابراهیم زاده3، مشهید هناره*2، فرزاد رسولی1اکبر قربانی

 

 01/01/0011تاریخ پذیرش:    9/6/0011تاریخ دریافت: 
 ایران ،باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغهدانشجوی پیشین کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی  -0
 استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران -0
 غربی، ارومیه، ایراناستادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان -3
   :farzad.rasouli@maragheh.ac.irEmailمسئول مکاتبه:  *

 

 
 چکیده

شده و  در ایران معرفیجدیدی  شدهاصلاحارقام  هرسالفرنگی یکی از محصولات مهم و پرمصرف بوده که گوجهاهداف: 
اساس این مطالعه جهت ارزیابی  ینهمبر . هستضروری  کاملاًبه دلیل پاسخ احتمالی متفاوت در شرایط جدید  هاآنمطالعه 

 کشور انجام گردید. شمال غربرایج در جدید و ارقام 
 

مورفولوژیکی در شرایط اقلیمی  صفاتبر اساس  یفرنگگوجه جدید ارقام ژنتیکی بررسی تنوع منظوربه :هامواد و روش
هیبرید در  06 محلی و رقم 0رقم شامل  01ی کامل تصادفی با هابلوکجنوب آذربایجان غربی آزمایشی در قالب طرح 

 شهرستان میاندوآب اجرا گردید. 
 

 SV 8320 (66/0و ( کیلوگرم در بوته 19/0) Bellarivaکه بیشترین عملکرد بوته در ارقام هیبرید نشان داد  نتایج ها:یافته
تعداد روز تا  کمترین. مشاهده شد روز( 00) 01106تعداد روز تا گلدهی در رقم  کمترین .مشاهده شد کیلوگرم در بوته(

بیشترین تعداد میوه در  عددCA 024 (366/000 ) مشاهده شد. رقم هیبرید (روز 66/19) Oulaرسیدگی اولین میوه در رقم 
، گرم( 031) ، محلی ارومیهگرم( 3/000) ، محلی میاندوآبدرصد( 60) بالاترین درصد تبدیل گل به میوه Oulaبوته، هیبرید 

Bellariva (3/036  و )گرمSV 8320 (036 گرم )بیشترین مواد جامد محلول در رقم داشتند. میوه را  متوسط بیشترین وزن
بیشترین اسیدیته در و ( 66/0) 01106و Super stone (66/0 )در ارقام هیبرید  pHبیشترین ، درصدCA 024 (06/6 )هیبرید 

 ،نشان داد که مؤثرترین صفات در افزایش عملکرد همبستگی صفاتهمچنین مشاهده شد. ( درصد 91/1)رقم محلی ارومیه 
 بود.وزن و تعداد میوه در بوته 

 

ین رقم با عملکرد بالا جهت کشت در ترمناسب SV 8320و  Bellarivaهیبرید ارقام  نتایج این پژوهش بر اساس گیری:نتیجه
 باشند.یم کشور شمال غربشرایط اکولوژیکی 

 

 رسی، شکل میوه، مواد جامد محلولعملکرد، زود اسیدیته، :کلیدی واژه های
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 مقدمه
 از یکی( Solanum lycopersicum) فرنگیگوجه

 ویژه اقتصادی یتبااهم کشاورزی محصولات ینترمهم
هی و ) است گرفته منشأ جنوبی آمریکا از که است

 غذایی ارزش دارای فرنگیگوجه میوه(. 0113 همکاران
 افیبره ، هاویتامین معدنی، مواد از متشکل متعادل و بالا

اپا ت) است اسید آسکوربیک و کاروتن بتا ،یدسیتریکاس ،
 .(0100 و همکاران

جلوگیری از فرسایش ژنتیکی )کاهش  منظوربه 
کلکسیون  منابع ژنتیکی(، حفظ ژرم پلاسم، مدیریت

گیاهی، آگاهی از تنوع ژنتیکی جهت تجزیه ژنتیکی صفات 
و انتخاب روش اصلاحی استفاده از صفات مرتبط با 

جه توعملکرد با توارث پذیری بالا جهت بهبود عملکرد با 
به پیچیدگی این صفت، بررسی تنوع ژنتیکی ضروری 

 فرنگیگوجه انواع تولید برای .(0100 و همکاران وه) است
 عالی، مقاومت و خوب کیفیت بالا، وریبهره با

 اییشناس ،ژنتیکی تنوع ارزیابی به نیاز دهندگانپرورش
 و مطالعه یگردعبارتبه دارند جدید هایژنوتیپ معرفی و

 و زراعی بهبود برای مپلاسژرم سیستماتیک ارزیابی
 زیادی اهمیت از آینده و حال در محصول ژنتیکی

 شناسایی برای(. 0103 ردی و همکاران) است برخوردار
 هایروش زا توانمی گیاهان، ژنتیکی تنوع تخمین و

 ،فیزیولوژیکی مورفولوژیکی، مارکرهای ازجمله مختلفی
 مارکرهای از. کرد استفاده مولکولی و بیوشیمیایی

 زا بسیاری در ژنتیکی تنوع مطالعه برای مورفولوژیکی
 هایویژگی از و است شدهاستفاده گیاهی هایگونه

اوسی و ) هستند هاژنوتیپ تمایز برای مهم تشخیصی
 برای ایگسترده طوربه پارامترها این و (0100 همکاران
 ردعملک پتانسیل و تولید ارزش ژنتیکی، تنوع ارزیابی

 و همکاران پارتاساراتی) است شدهاستفاده محصول

 برای گام اولین مورفولوژیکی هایویژگی. (2002
 و نگهداری برای همچنین و است ژنتیکی تنوع ارزیابی

 س و همکارانفیگا) است یضرور ژنتیکی منابع حفظ
 کامل یژگیو یک بهنژادیهر برنامه  یتتقو برای(. 0100

ارقام  یباًتقرامروزه . است نیازمند پلاسماز تنوع ژرم 
 هرسالو  شدهییشناساو فرآوری  یتازه خورمناسب 

گردند و هدف عمده در ارقام جدیدی نیز معرفی می
افزایش عملکرد، زودرسی، مقاومت  یفرنگگوجهبهنژادی 

، pHبه آفات و بیماری و بهبود خصوصیات کیفی همچون 
فولاد ) هستو اسیدیته  (TSSمواد جامد محلول کل )

 برخی داشتن دلیل به فرنگیمحلی گوجه ارقام .(0116

 ،محیطی شرایط به سازگاری نظیر مطلوب، صفات
 و اندشدهشناخته برای مردم مطبوع بوی و طعمیخوش
 دلیل به این، وجود کردند. بامی کشت کشاورزان توسط

میوه،  خوردگیترک نظیر صفات نامطلوب بعضی داشتن
 بودن، آبدار مکانیکی، صدمات برابر در بودن ضعیف

 کشاورزان، ،لکرد مع بودن و پایین انبارداری ضعف

آسگدوم و )دهندمی ترجیح را وارداتی ارقام و هیبریدها
 هایترین پیشرفتیکی از مهم .(0100همکاران، 

شده در زمینه اصلاح گیاهان، تولید گیاهان هیبرید انجام
باشد. تنوع ارقام هیبرید به دلیل عملکرد بالا می

باشد. همچنین به دلیل روز در حال افزایش میروزبه
فرد بذرهای هیبرید تولیدکنندگان ماهیت منحصربه

فرنگی هر سال نیاز به خرید بذرهای هیبرید دارند گوجه
شناسایی ارقام مناسب برای هر منطقه مطالعه و و 

 .(0119موندینی و همکاران )رسد نظر میضروری به

 ارقام اصلاح ینهدرزم زیادی مطالعات تاکنون

 ژنتیکی تنوع تخمینو  است شدهفرنگی انجامگوجه
 با جهان در محققان از بسیاری توسط فرنگیگوجه

 است شدهانجام مورفولوژیکی رویکردهای از استفاده
و  0100اوسکیتا و آدیمیلویی ، 0100)چرنت و همکاران 
 در (0106ا و همکاران )ی. آیس(0100ساکو و همکاران 

 هفت در یفرنگگوجه یوهم یمغذ و مواد عملکرد یبررس

 یوهم عملکرد یبرا را دارییتفاوت معن مختلف، یپژنوت

 منطقه در کشت یبرا رقم ینبهتر گزارش و هایپژنوت ینا
 ینب رابطه (0119ودی و لال )دونمودند.  یمعرف را

 هاآن ،نمود گزارش بالا و مثبت را یوهم تعداد و عملکرد

 یمنف ارتباط یوهم وزن و تعداد ینب که ندیافتدر ینهمچن
 یهمبستگ نیز( 0110بردمایجر و همکاران )  .دارد وجود
 نمودند. مشاهده عملکرد و یوهم تعداد ینب ییبالا و مثبت

 ینلا 00 یپژوهش بر رو یکدر ( 0100خان و همکاران )
در  یکیصفت مورفولوژ 06 یلهوسبه یفرنگگوجه
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 01 یموردبررسصفات  یندر ب که دادند نشانبنگلادش 
 یبرا بررسی این یجهدرنت که نمودند ایجادصفت تنوع 

 ییجهت شناسا یزچند صفت متما یا یک یپهر ژنوت
 یابیارز در( 0110آرچاک و همکاران ) .یدگزارش گرد

 یاگلخانه یطشرا در یفرنگرقم گوجه 01 یکیتنوع ژنت
 و عملکرد ازلحاظ یموردبررس ارقام که نمودند گزارش

 در کهیطوربه داشته بالایی تنوع عملکرد اجزاء
 عملکرد ازلحاظ که شد ایجاد کلاستر 6 ارقام بندیگروه

در (، 0100هناره ). داشتند داریمعنی اختلاف هم با
فرنگی آذربایجان غربی به ژنوتیپ گوجه 31بررسی 

که در تمامی صفات  نمودهمراه سه رقم شاهد، گزارش 
وجود  %0داری در سطح احتمال ها اختلاف معنیبین توده

فرنگی بر اساس های گوجهتوده ایدارد. تجزیه خوشه
صفات کیفی و کمی و تجزیه تابع تشخیص در نقاط 
مختلف برش دندوگرام نشان دادند که بیشترین تمایز بین 

ها در چهار شود، که تودهای حاصل میها در نقطهگروه
 .گروه قرار گیرند

فرنگی یکی از محصولات مهم گوجهجه به اینکه با تو
 شدهاصلاحارقام  هرسالو پرمصرف در ایران بوده و 

در مناطقی متفاوت از مناطق جدیدی وارد کشور شده که 
به دلیل پاسخ  هاآنپس مطالعه  .اندیدشدهتول شدهکشت

، هستضروری  کاملاًشرایط جدید  درمتفاوت  احتمالی
در مناطق جدید  هاآنتا علاوه بر تعیین خصوصیات 

بهترین رقم یا ارقام نیز جهت اهداف مختلف به 
اس اس ینبر هم معرفی شوند. یدکنندگانتولکشاورزان و 

 یغرب یجانآذربااین مطالعه جهت ارزیابی ارقام رایج در 
 شاهد انجام گردید. عنوانبههمراه با دو رقم محلی 

 هاروش و مواد
 پایه طرح قالب در 91 زراعی سال در پژوهش این

 شهرستان در تکرار سه در تصادفی کاملاً هایبلوک
 عرض ودقیقه  6و  درجه 06 جغرافیایی طول با میاندوآب

 از متر 0101 ارتفاع ودقیقه  01و  درجه 36 جغرافیایی
 لیتریلیم011 یمتوسط بارندگ با آزاد دریای سطح

 01 و 0 حدود منطقه یو حداکثر دما حداقلدرسال و 
 تنوع ارزیابی منظوربه و گردید اجرا گرادیسانت درجه

 کیمورفولوژی صفات اساسبر  فرنگیگوجه ارقام ژنتیکی
 یپژنوت 06 شامل که فرنگیگوجه ژنوتیپ 01 روی بر

 Super stone، SV هاییبریدهشامل  یفرنگگوجه یتجار

8320، Oula، Super set، Bellariva، Speedy، SV 5361، Ps 

6515، Eden، Kismat، 9396، CA 24،  Comodoro، 10857، 
Super chief  و میاندوآب محلی رقم دوبه همراه  1585و 

      قرار گرفت. موردمطالعه ارومیه
 باغچه، خاک از مخلوطی حاوی سرد شاسی دربذرها

 نشاء تولید جهت مترسانتی یک عمق در کولیتورمی
 به برگی 0-0 مرحله در هاگیاهچه سپس. گردید کشت

 لانتقا از قبل بستر تهیه عملیات. شد داده انتقال مزرعه
 و آماده پشته و جوی صورتبه زمین و شد انجام نشاء

 قرار گرفت یفرنگکاشت گوجه یفرد یکهر پشته  یرو
سانتی 011 -001 همدیگر از کاشت هایردیف بین فاصله

سانتی 31-01 حدود ردیف روی هابوته بین فاصله و متر
 های زراعی شاملمراقبت ین. همچنشد گرفته نظر در متر

 یهاها، مبارزه با آفات و علفبوته یپا یدهخاک یاری،آب
 محل خاک خصوصیاتانجام شد.  یازن بر اساس هرز

 .است شدهداده نشان 0 جدول در آزمایش

 

 خصوصیات شیمیایی خاک محل آزمایش -1جدول 

اسیدیته 
(pH) 

 هدایت الکتریکی
(1-m.dS) 

 (%)آلی  کربن
 نیتروژن

(%)  

  فسفر
(p.p.m) 

 پتاسیم
(p.p.m) 

 آهن
(p.p.m) 

 روی
(p.p.m) 

16/1 00/0 69/1 6/1 1/06 610 6/3 60/1 

 
 

 ،یفرنگگوجه هایژنوتیپ ژنتیکی تنوع ارزیابی برای
. دش بررسی دیسکرپتور اساس بر ظاهری صفات یتعداد

 تراکم بوته، اندازه) ظاهری خصوصیات شامل صفات این
 یوه،اندازه م یکنواختی میوه، همرسی بوته، روی برگ

 گلگاه شکل  یوه،م یرو یوجود برجستگ میوه، شکل
 فتیس میوه، دم فرورفتگی میوه، عرضی مقطع شکل میوه،
 دگیپوسی و میوه ترکیدگی سوختگی، آفتاب میوه، بافت
 تعداد ی،دهگل تا روز)تعداد  یکمراحل فنولوژ ،(گلگاه
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 دنیرس تا روز تعداد بوته، در میوه اولین رسیدگی تا روز
 عملکرد اجزای(، اولیه برداشت تا روز تعداد و یوهم 01%

 وزن یوه،گل به م یلتبد درصد ین،آذگل در گل تعداد)
 ضخامت میوه، دم طول یوه،م عرض و طول یوه،م

 یوه،م حفره تعداددر بوته،  یوهم تعداد یوه،م یکارپپر
 جامد مواد) کیفی صفاتو عملکرد( و  یوهبذر در م تعداد

 ینثبت ا یبرا .شد یریگ( اندازهاسیدیته و pH محلول،
 .شدند انتخاب تصادفی طوربه گیاه 01 کرت هر ازصفات، 
 با هاداده واریانس تجزیه و  بودن نرمال آزمون

 .شد انجام .SAS Software (version 9.3)افزارنرم
 بین رابطه ارزیابی برای همبستگی وتحلیلیهتجز

 ورمنظبه اصلی مؤلفه وتحلیلیهتجز .شد انجام هاویژگی
 برای .شد انجام مورفولوژیکی تنوع الگوهای تعیین
 روش از استفاده با ایخوشه تجزیه ژنوتیپ، یبندگروه
Ward شد انجام متوسط بین گروهی بر اساس. 

 با ایخوشه وتحلیلیهتجز و همبستگی وتحلیلیهتجز

 .Rstudio verو  SPSS ver. 24 آماری برنامه از استفاده

 .شد انجام 1.4
 

  نتایج
 صفات ارزیابی شده تجزیه واریانس

 مطالعه مورد صفات واریانس تجزیه از حاصل نتایج
 بین که داد نشان ،(3و  0 جدول) فرنگیارقام گوجه در

 روز ، تعدادروز تا گلدهی تعداد تاصف در مختلف ارقام
 درصد 01 رسیدگی تا روز میوه، تعداد اولین رسیدگی تا

، آذینگل در گل اولیه، تعداد برداشت تا روز ، تعدادهامیوه
ه، میو متوسط میوه، عرض میوه، وزن به گل تبدیل درصد

 میوه، تعداد پریکارپ میوه، ضخامت دم میوه، طول طول
 میوه، در بذر میوه، تعداد داخل حفره بوته، تعداد در میوه
 بوته تک ، اسیدیته و عملکردpHمحلول،  جامد مواد

 وجود %0 آماری احتمال سطح در داریمعنی اختلاف
 .داشت

 

 

 فرنگیبرخی صفات مورفولوژی و فنولوژی در ارقام گوجه واریانس تجزیه   -2 جدول
درجه  منابع تغییر

 آزادی
 میانگین مربعات

تعداد روز تا 
 گلدهی

  تا روز تعداد

 رسیدگی
 میوه

 تا روز تعداد
 01 رسیدگی

 میوه  درصد

 تا روز تعداد
 اولیه برداشت

 در گل تعداد
 آذینگل

 تبدیل درصد
 میوه به گل

متوسط  وزن
 میوه

 عرض
 میوه

 طول
 میوه

 دم طول
 میوه

 ضخامت
 پریکارپ

 میوه

 میوه تعداد
 بوته در

 ns 10/3 ** 06/000 ns 03/6 ns 06/1 ** 30/0 ns 06/003 0 بلوک
ns 01/30 * 60/1 

** 
61/0 

* 60/0 ** 60/6 ns 00/0 

 60/016** 03/01** 31/300 ** 00/000 ** 06/006 ** 19/00 ** 06 ژنوتیپ
**90/0330 ** 06/0 

** 
10/0 

** 60/3 ** 09/0 
** 

10/0093 
 016/6 916/1 60/1 06/1 06/1 36/30 10/06 03/1 63/6 00/6 30/9 016/3 30 اشتباه آزمایشی

 01/6 06/00 01/01 01/9 00/6 00/0 00/03 96/6 31/0 96/0 10/3 09/3  ضریب تغییرات )%(

 می باشد. غیر معنی دار ns %0، %0به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و  *

 فرنگیبرخی صفات بیوشیمیایی و عملکرد در ارقام گوجه واریانس تجزیه   -3 جدول

 تغییرمنابع 
درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات

 حفره تعداد
 میوه داخل

 در بذر تعداد
 میوه

 هبوت تک عملکرد اسیدیته pH محلول جامد مواد

 ns 10/1 ns 06/6 ns 10/1 ns 10/1 ns 10/1 ** 10/1 0 بلوک

 60/0** 16/1** 16/1** 10/0** 11/0001** 69/3** 06 ژنوتیپ

اشتباه 
 آزمایشی

30 01/1 13/03 10/1 10/1 10/1 00/1 

ضریب 
 تغییرات )%(

 10/01 60/0 16/0 06/3 90/00 00/00 

 می باشد. غیر معنی دار ns %0، %0به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و  *
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 ظاهری خصوصیات

 گروه سه به بوته اندازه ازلحاظ یموردبررس ارقام
 ددرص بیشترین. شدند تقسیم بزرگ و متوسط کوچک،
 06/00) بود بزرگ بوته اندازه با ارقام به مربوط فراوانی
 درصد 00/00 متوسط هایبوته با ارقام و( درصد

  .(0جدول ) داشتند را فراوانی

 یازنظر تراکم برگ رو یموردبررس ارقام ینهمچن
ند.  شد یمبوته به سه گروه تنک، متوسط و متراکم تقس

 اب ارقام به مربوط فراوانی درصد کمترین و بیشترین
 برگ با ارقام و درصد 66/66 مقدار به برگ متوسط تراکم

ازنظر  .بود ترتیب به درصد 33/33 بوته روی متراکم
دو گروه همرس و  در یشمورد آزما ارقام یوهم یهمرس

 در گروه هیبرید ارقام که همهشدند  یمهمرس تقس یرغ
 .(0جدول . )داشتند قرار همرس ارقام

چهار گروه  به یفرنگارقام گوجه یوهازلحاظ اندازه م
 واختیکنو کاملاً  یکنواخت یکنواخت،نسبتاً  یریکنواخت،غ

با  یکنواختو کاملاً  یریکنواختشدند. ارقام غ یمتقس
ا داشتند و ر یفراوان یندرصد کمتر 00/00 فراوانی

 وهیمربوط به ارقام با اندازه م یدرصد فراوان یشترینب
  .(0جدول بود ) درصد 00/ 06 یفراوان با یکنواخت
 گروه یازده به میوه شکلازنظر  یموردبررس ارقام

 ی،اافتاده، استوانه یضیواژگون، ب یضیشکل، ب یقلب
واژگون، گرد  یگرد، گرد بلند، قلب ی،گلاب ی،مرغتخم
را  یدرصد فراوان یشترینشدند. ب یمشده و پهن تقسپهن

 درصد کمترین و( درصد 00/00پهن داشت ) یوهشکل م
 تاده،اف بیضی شکل، قلبی میوه شکل  به مربوط فراوانی
( درصد 00/0و گرد بلند ) یگلاب ی،مرغتخم ی،ااستوانه

 میوه روی برجستگی وجودازلحاظ  ارقام همچنین .هست
 خیلی برجستگی یا برجستگی وجود عدم گروه 0 به

 و متوسط برجستگی ضعیف، برجستگی ضعیف،
 برجستگی با ارقامی. شدند تقسیم شدید برجستگی

 و(  درصد 11/31) بیشترین ترتیب به شدید و متوسط
 را نشان دادند ی( درصد فراواندرصد 00/00) کمترین

 .(0جدول )
 گروه 0 به شدهیابیارز ارقام یوهازنظر شکل گلگاه م

 هب متمایل پهن پهن، پهن، به متمایل فرورفته فرورفته،
 انیفراو درصد بیشترین. شدند تقسیم دارنوک و دارنوک

 با ارقام داشتند( درصد 01) پهن گلگاه شکل با ارقام را

 به متمایل فرورفته و دارنوک به متمایل پهن گلگاه شکل
 داشتند را فراوانی درصد 00/00 و 11/31 ترتیب به پهن

 .(0جدول )

 یوهم یازنظر شکل مقطع عرض یموردبررس ارقام
 ینشدند. در ا یمدار، گرد و پهن تقسبه سه گروه گوشه

 درصد یشترینگرد ب یوهم یشکل مقطع عرض یبررس
 یدرصد( را داشت و مقطع عرض 11/11) یفراوان
ارقام مشاهده  یندر ب یدرصد فراوان 00/00دار با گوشه

جزو صفات نامطلوب ازلحاظ  یوهدم م فرورفتگی .شد
در  یهست که در اهداف بهنژادی سع یوهم یبازارپسند

و و ه)به حداقل ممکن موردتوجه است  یزانم ینکاهش ا
 یدرصد فراوان یشترینب یشآزما ین. در ا(0100همکاران 

 یوهدم م یبا فرورفتگ یدرصد( مربوط به ارقام 01)
درصد( را  00/00) یدرصد فراوان ینبود و کمتر یفضع

 وهیبافت م .داشتند یدشد یوهدم م یبا فرورفتگ یارقام
درصد در  00/00 یسفت و سفت با درصد فراوان یمهن
ر د یزنرم ن یوهبافت م ینارقام مشاهده شدند. همچن ینب

 00/00 یبا درصد فراوان یهو اروم یاندوآبم یارقام محل
 یندر ارقام موردمطالعه بالاترید. درصد مشاهده گرد

ود ب یسوختگمربوط به گروه بدون آفتاب یدرصد فراوان
با  یرا ارقام یدرصد فراوان یندرصد( و کمتر 66/66)

  .(0جدول ) درصد( داشتند  00/0متوسط ) یسوختگآفتاب
را  یوهم یو عمر انباردار یبازارپسند یوهم ترک
انواع آفات و  یتفعال یبرا یو محل مناسب دهدیکاهش م

 به با توجه (0103 شوکت و همکاران ) هست هایماریب
 ارقام درصد 66/66 که شودیم ملاحظه یج این پژوهشنتا

 ارقام درصد 66/06 نبودند و میوه ترکیدگی دارای
 و متوسط ترکیدگی ارقام درصد 00/0 کم، ترکیدگی

 پوسیدگی .داشتند زیاد ترکیدگی ارقام درصد 00/00
 یتروژن،غلظت عناصر ن یشافزا یجهدرنت یوهگلگاه م

 یا و آیدیبه وجود م یزیمو من یمسد ینیوم،آلوم یم،پتاس
که رطوبت  یدر مواقع یکاف یمبه علت عدم جذب کلس

و  لیازک ) افتدینباشد، اتفاق م یفاندازه کاخاک به
 فاقددرصد ارقام  66/66 یبررس ین. در ا(0100 همکاران

 یدرصد ارقام دارا 00/00بودند و  یدگی گلگاهپوس
 یدگیپوس یدارا یزدرصد ارقام ن 00/00کم و  یدگیپوس

  .(0جدول ) بودند  یادز



 357                                                                          مورفولوژیکی و... صفاتبر اساس  یفرنگگوجه جدید ارقام ژنتیکی ارزیابی تنوع

 
 فرنگی مطالعه شده برخی خصوصیات ظاهری ارقام گوجه -4 جدول

تراکم برگ روی  بوتهاندازه  
 بوته

یکنواختی اندازه  همرسی
 میوه

وجود برجستگی  شکل میوه
 روی میوه

 شکل گلگاه

 پهن متوسط پهن غیر یکنواخت همرس یرغ متوسط بزرگ محلی میاندوآب

super stone پهن متمایل به  متوسط پهن نسبتا یکنواخت همرس متوسط متوسط
 دارنوک

SV 8320 پهن متوسط پهن یکنواخت همرس متراکم متوسط 

Oula پهن ضعیف گردپهن شده یکنواخت همرس متوسط متوسط 

  Super set پهن ضعیف گردپهن شده یکنواخت همرس متراکم متو.سط 

  Bellariva عدم وجود  گرد بلند کاملاً یکنواخت همرس متوسط بزرگ
 برجستگی

 پهن

Speedy پهن شدید قلبی شکل یکنواخت همرس متراکم بزرگ 

  SV 5361 پهن متمایل به  ضعیف بیضی واژگون نسبتا یکنواخت همرس متوسط متوسط
 دارنوک

Ps 6515  عدم وجود  مرغیتخم یکنواخت همرس متراکم یزرگ
 برجستگی

 پهن

Eden عدم وجود  گلابی یکنواخت همرس متوسط بزرگ
 برجستگی

پهن متمایل به 
 دارنوک

Kismat پهن متوسط گرد پهن شده یکنواختنسبتا  همرس متوسط بزرگ 

پهن متمایل به  متوسط بیضی افتاده یکنواخت  همرس متوسط بزرگ 9396
 دارنوک

فرورفته متمایل  شدید پهن غیریکنواخت غیر همرس متوسط بزرگ محلی ارومیه
 به پهن

CA 024 فرورفته متمایل  متوسط گرد یکنواخت همرس متوسط بزرگ
 به پهن

Comodoro پهن ضعیف گرد کاملاً یکنواخت همرس متوسط متوسط 

عدم وجود  ایاستوانه یکنواخت همرس متوسط بزرگ 01106
 برجستگی

پهن متمایل به 
 دارنوک

Super chief پهن متمایل به  متوسط بیضی واژگون یکنواخت همرس متراکم متوسط
 دارنوک

وجود عدم  بیضی واژگون نسبتا یکنواخت همرس متراکم متوسط 0010
 برجستگی

پهن متمایل به 
 دارنوک

 
 

 فنولوژیک مراحل ارزیابی
 بمیاندوآ محلی رقم در گلدهی تا روز تعداد بیشترین

 Comodoro هیبرید رقم با که شد مشاهده روز 01 مدت به
 روز تعداد یننداشت. کمتر دارییروز( اختلاف معن 06)

 Oula، 10857، CA هیبرید ارقام به مربوط نیز گلدهی تا

024، Super stone، Kismat، Super chief با  یببه ترت
روز بود که اختلاف  33/06و  06، 06، 33/00، 00، 66/00
آمده نشان داد دستبه یجنتا .بودن داریمعنی هاآن بین

 ینسبت به ارقام محل Comodoro یربه غ یبریدکه ارقام ه
   .(6جدول )داشتند  کمتری تا گلدهیتعداد روز 
 ولینا رسیدگی تا روز تعداد بیشترین داد نشان نتایج

 روز 61/003 مدت به میاندوآب محلی رقم در میوه

روزComodoro (61/000  ) هیبرید رقم با که شد مشاهده
 دارییروز( اختلاف معن 61/019) یهاروم یو رقم محل

 وتهب در میوه اولین رسیدگی تا روز تعداد یننداشت. کمتر
 به Oula، CA 024، 01106 هیبرید ارقام به مربوط نیز

 Super set  رقم با و بود روز 66/90، 90، 66/19 با ترتیب
   .(6جدول .)یدمشاهده نگرد داریاختلاف معن

 تا روز تعداد یشترینها ببا توجه به داده ینهمچن
 میاندوآب محلی رقم در بوته در میوه درصد 01 رسیدگی

( روز 31/001) ارومیه محلی رقم و روز 61/000 مدت به
روز( مشاهده شد و  001) Comodoro هیبرید رقمو 

 CA) یبریده رقم به مربوط روز 000 مدت بهآن  ینکمتر

   .(6جدول .)بود( 024
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 شرایط در که است آن از حاکیآمده دستبه نتایج
موردمطالعه  ارقام میاندوآب شهرستان اکولوژیکی

. کردند ایجاد متفاوتی هایگروه رسیدگی دورهازلحاظ 
 در یهاول برداشت تا روز تعداد بیشترین هایافته با مطابق
 Comodoro هیبرید رقم و یهو اروم یاندوآبم یمحل ارقام

 کمترینروز و 030و  030 و 31/030 مدت به ترتیب به
 یببه ترت 01106 یبرید( و هCA 024) هیبرید ارقام در
هم  Oulaرقم  که البته باروز بود   31/010و  33/99

   .(6جدول نبود  ) داریاختلاف معن

 
 فرنگی مطالعه شدهارقام گوجه کیفی ضفاتبرخی ارزیابی  -5 جدول

 پوسیدگی گلگاه میوهترکیدگی  آفتاب سوختگی سفتی بافت میوه فرورفتگی دم میوه شکل مقطع عرضی 
 زیاد زیاد زیاد نرم شدید گرد محلی میاندوآب

 کم عدم وجود کم نیمه سفت متوسط گرد super stoneهیبرید
 عدم وجود عدم وجود بدون سفت ضعیف دارگوشه SV 8320هیبرید 

 عدم وجود عدم وجود بدون نیمه سفت ضعیف گرد Oulaهیبرید 
 عدم وجود متوسط بدون سفت ضعیف گرد Super set هیبرید 
 عدم وجود عدم وجود بدون نیمه سفت ضعیف گرد Bellariva هیبرید 

 کم عدم وجود بدون سفت متوسط دارگوشه Speedyهیبرید 
 عدم وجود عدم وجود بدون سفت ضعیف گرد SV 5361 هیبرید 

 عدم وجود عدم وجود بدون نیمه سفت عدم وجود گرد Ps 6515هیبرید 
 عدم وجود کم کم سفت ضعیف گرد Edenهیبرید 
 کم عدم وجود متوسط سفت متوسط گرد Kismatهیبرید 

 عدم وجود عدم وجود بدون نیمه سفت ضعیف گرد 9396هیبرید 
 زیاد زیاد زیاد نرم شدید گرد محلی ارومیه

 عدم وجود کم بدون نیمه سفت متوسط گرد CA 024هیبرید 
 عدم وجود عدم وجود بدون نیمه سفت عدم وجود گرد Comodoroهیبرید 

 عدم وجود عدم وجود کم نیمه سفت عدم وجود گرد 01106هیبرید 
 کم کم بدون سفت ضعیف گرد Super chiefهیبرید 

 عدم وجود عدم وجود بدون سفت ضعیف گرد 0010هیبرید 

 
 عملکرد اجزای

 ینیشتربها نشان داد که نتایج مقایسه میانگین داده
ام مربوط به ارق یببه ترتآذین گل در گلتعداد  ینو کمتر
 3و  66/03با تعداد  Ps 6515 یبرید( و هCA 024) هیبرید

   .(6جدول ) مشاهده شد
 ارقام درموردمطالعه  صفات ازآمده دستبه نتایج
درصد  یشترینب که داد نشان، (6جدول ) فرنگیگوجه

درصد  60 یزانبه م Oula یبریددر رقم ه یوهگل به م یلتبد
 یببه ترت 01106و  Super setکه با ارقام  یدمشاهده گرد

نکرد.  یجادا دارییدرصد تفاوت معن 60و  61 یزانبه م
 محلی ،Speedyدر ارقام  یوهگل به م یلدرصد تبد ینکمتر

 بود درصد 33/33 درصد، 30 میران به ترتیب به ارومیه،
 داریاختلاف معن یاندوآبم یو محل Eden  ارقام با که

 نیو کمتر یشترینب یناختلاف ب یننکرد. همچن یجادا

درصد  06ارقام حدود  یندر ب یوهگل به م یلدرصد تبد
 بود.

 اجزای ترینمهم از یکیعنوان به میوه وزن صفت
 نبی در بالایی تنوع بررسی این در کههست  کل عملکرد

اختلاف  فرنگی مورد آزمایش مشاهده گردید. گوجه ارقام
 19ارقام حدود  یندر ب یوهوزن م ینو کمتر یشترینب ینب

 یدر ارقام محل یوهوزن م یشتریندرصد بود که ب
 SV یبریدو ه Bellariva یبریده یه،اروم یمحل یاندوآب،م

و  31/036،  31/031 31/000به مقدار  یببه ترت 8320
 یزن یوهوزن م ینشاهده شد. کمترم در میوه گرم 036

 بود گرم 66/00 مقدار به( CA 024) یبریدمربوط به رقم ه
   .(6جدول )
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 فرنگی مطالعه شده: مقایسه میانگین صفات مرتبط با زودرسی ارقام گوجه6 جدولادامه 

تعداد روز تا  
 دهیگل

تعداد روز تا رسیدگی 
 اولین میوه

تعداد روز تا رسیدگی 
 میوه 01%

تعداد روز تا برداشت 
 اولیه

 a01 a6/003 a6/000 a3/030 محلی میاندوآب
 super stone b03 g-e3/010 b6/030 b000هیبرید

 SV 8320 b33/00 gh99 bc030 b6/001هیبرید 
 Oula c66/00 i66/19 e006 de3/010هیبرید 

 Super set c06 hi90 d6/000 c001 هیبرید 
 Bellariva b00 e-c016 b6/030 b001 هیبرید 

 Speedy b66/01 gh99 b030 b006هیبرید 
 SV 5361 b66/00 f-c010 cd3/006 b6/009 هیبرید 

 Ps 6515 b66/00 h-f66/99 bc030 b3/000هیبرید 
 Eden b00 h-f011 b6/030 b3/001هیبرید 
 Kismat c06 g-d6/010 d3/000 cd6/016هیبرید 

 b66/00 e-b6/016 d3/006 c3/001 9396هیبرید 
 b03 c-a6/019 a3/001 a030 محلی ارومیه

 CA 024 c33/00 i90 f000 e33/99هیبرید 

 Comodoro a06 ab6/000 a001 a030هیبرید 
 c00 i66/90 e6/000 e3/010 01106هیبرید 

 Super chief c33/06 d-b011 bc030 b006هیبرید 
 b00 gh66/91 bc3/030 b000 0010هیبرید 

 دار ندارندبا هم اختلاف معنی  %0حروف مشابه ازنظر آماری در سطح احتمال 

 
 رد میوه عرض بیشترین آمدهدستبه یجنتا بر اساس

 شد مشاهده مترسانتی 11/6 مقدار به ارومیه محلی رقم
 مترسانتی 03/6 عرض به یاندوآبم محلی رقم با که

 رقم در میوه عرض کمترین. نداشت داریمعنی اختلاف
 مشاهده مترسانتی 01/3 مقدار به( CA 024) کانیون
 رد میوه عرض کمترین و بیشترین بین اختلاف. گردید

و  یشترینب ینهمچن .بود درصد 09 حدود ارقام بین
 Super هیبریددر ارقام به ترتیب  یوهمقدار طول م ینکمتر

chief (03/6 و همتریسانت )یبرید  (CA 024( )61/0 
 نکمتری و بیشترین داد نشان نتایج. بود(  مترسانتی

  .بود درصد 60 ارقام بین اختلاف
در رقم  میزان بیشترین یوهصفت طول دم م در

 کمترینمشاهده شد و  متریلیم 6به طول  Ps 6515 یبریده
 66/0 میزان هب Comodoro یبریددر رقم ه یوهطول دم م

 اختلاف موردمطالعه صفت. شد مشاهده مترمیلی
 داد نشان %0 احتمال سطح در مختلف ارقام بین دارمعنی

 بود درصد 60 اختلاف کمترین و بیشترین کهیطوربه
   .(6جدول )

 یشتریناظهار داشت که ب توانیم یجنتا بر اساس
 یبریده رقمدر  مترمیلی 33/1با  یوهم یکارپضخامت پر

SV 5361 یوهم یکارپضخامت پر ینمشاهده شد. کمتر 
 مترمیلی 66/3 میزان به( CA 024) یونمربوط به رقم کان

 مقدار کمترین و بیشترین بین اختلاف همچنین. بود
 درصد 06 حدود ارقام بین در میوه پریکارپ ضخامت

 .هست
وته در ب یوهتعداد م ینو کمتر یشترینب ینب اختلاف

نشان  یجنتا کهیطوربه درصد بود 10حدود م ارقا یندر ب
 ونکانی هیبرید رقم در بوته در میوه تعداد یشترینداد ب

(CA 024 به تعداد )محلیدر ارقام  ینعدد و کمتر 36/000 
 .است بوده عدد( 33/09) یاندوآبم و( 66/01) ارومیه

 دیبریدر رقم ه یوهتعداد حفره داخل م یشترینهمچنین ب
Speedy  تعداد  ینعدد مشاهده شد کمتر 66/6به تعداد

و  یهاروم یمربوط به ارقام محل یزن یوهحفره داخل م
 ینعدد بود. همچن 66/0به تعداد  Comodoro یبریده

در  وهیتعداد حفره داخل م ینو کمتر یشترینب یناختلاف ب
نتایج نشان  بود.درصد  61حدود  یفرنگارقام گوجه ینب
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 یببه ترت یوهتعداد بذر در م ینو کمتر بیشترینداد که 
 CA 024 یبرید( و ه66/001) یاندوآبم یدر ارقام محل

   .(6جدول ) مشاهده شد. (33/01)
ر د عملکرد یشترینب ،دست آمدهبه یجبا توجه به نتا

 19/0به مقدار  SV 8320و  Bellariva هیبریددر ارقام بوته 
مربوط به رقم  یزن ینو کمتردر بوته  یلوگرمک 66/0و 
 بوته در کیلوگرم 91/0 مقدار به( CA 024) یونکان یبریده

 ارومیه محلی و میاندوآب محلی رقاما .گردید مشاهده
 یوهم تعداد دلیل به ولی بیشتر میوه وزن داشتن باوجود

 بر اساس . داشتند کمتری بوته در میوه عملکرد کمتر

درصد  09ارقام حدود  ینب درگفت که  توانیم یجنتا
   .(6جدول ) دارد داختلاف وجو

 بیشترینداد که  نتایج حاصل از این پژوهش نشان
 به( CA 024) کانیون هیبرید رقم در محلول جامد مواد

مقدار مواد  ینکمتر و شد بریکس مشاهده 06/6 مقدار
به  Super stone یبریدمربوط به رقم ه یزجامد محلول ن

 رینیشتآمده بدستبه یجبود. طبق نتا بریکس 03/0مقدار 
درصد  36ارقام در صفت مربوط  یناختلاف ب ینو کمتر

   .(1جدول ) یدمشاهده گرد
 

 
 فرنگی مطالعه شدهشده در ارقام گوجهمقایسه میانگین اجزاء عملکرد ارزیابی -7جدول 

 
تعداد 

در گل 
 آذینگل

درصد 
تبدیل گل 
 به میوه )%(

وزن میوه 
(g) 

عرض 
 (cmمیوه )

طول میوه 
(cm) 

طول دم 
میوه 

(mm) 

ضخامت 
پریکاپ 
میوه 

(mm) 

تعداد میوه 
 در بوته

تعداد 
حفره 

 داخل میوه

تعداد بذر 
 در میوه

 عملکرد بوته

(1-Kg. plant) 

 d66/0 fg33/30 a3/000 ab03/6 ab1/6 f-d66/3 d-b33/6 e 33/09 b 11/0 a 66/001 eg  60/0 محلی میاندوآب

 super stone f33/0 e-c33/03 de6/010 d66/0 de03/0 e-b33/0 d-a6 d 66/00 de 33/3 eg 66/013 fg 63/0هیبرید

 SV 8320 f33/0 d-b33/01 a036 d-b03/0 e66/0 e-b33/0 ab1 b 11/30 de 33/3 fg 11/96 a 66/0هیبرید 

 Oula f0 a60 bc006 bc6/0 bc03/6 ef3 cd66/0 bc 11/33 b 11/0 df 11/016 bc 10/3هیبرید 

 Super set f33/0 ab61 bc3/006 b03/6 e-b06/0 d-b0 d-b33/6 d 66/00 c 11/0 eg 33/013 dg 16/0 هیبرید 

 Bellariva f0 de01 a3/036 d-b0/0 b06/6 f-d66/3 ab1 b 66/30 ef 11/3 g 33/96 a 19/0 هیبرید 

 Speedy c33/6 g30 d3/010 bc63/0 d-b13/6 ab66/0 d-b33/6 cd 66/01 a 66/6 ce 33/001 dg 99/0هیبرید 

 SV 5361 f0 de01 de013 cd03/0 e-b6/0 ef33/3 a33/1 d 11/00 ef 11/3 bc 11/006 cf 00/3 هیبرید 

 Ps 6515 g3 de01 b3/009 cd0/0 e-c3/0 a6 d-a66/6 cd 11/09 ef 11/3 cd 11/000 bd 06/3هیبرید 

 Eden b66/1 fg66/30 b6/009 cd06/0 bc06/6 e-b33/0 de33/0 bc 11/30 cd 66/3 ce 11/000 bc 61/3هیبرید 

 Kismat f0 de01 bc6/000 bc1/0 d-b63/0 bc33/0 d-a6 bc 11/33 b 11/0 de 33/016 bc61/3هیبرید 

 e0 e-c33/03 de91 cd0/0 d-b13/0 bc33/0 ab66/6 d 11/00 c 11/0 de 33/016 fg 61/0 9396هیبرید 

 c66/6 g33/33 a3/031 a1/6 b06/6 f-c0 d-a66/6 e 66/01 g 66/0 ab 66/000 fg 09/0 محلی ارومیه

 CA 024 a66/03 g-e66/00 f66/00 e0/3 f6/0 f-c0 f66/3 a 366/000 ef 11/3 h 33/01 g 91/0هیبرید 

 Comodoro f33/0 e-c00 b6/000 cd06/0 e-b0/0 f66/0 ef0 bc 11/33 g 66/0 ce 11/019 b 10/0هیبرید 

 f33/0 c-a60 cd6/016 d13/0 e-c36/0 bc33/0 ab1 bc 33/30 ef 11/3 eg 11/013 be 00/3 01106هیبرید 

 Super chief ef66/0 f-d66/06 e33/93 cd0/0 a03/6 bc66/0 ac33/6 cd 66/01 b 11/0 eg 66/013 fg 61/0هیبرید 

 f0 de01 de010 d13/0 d-b1/0 f-c0 ab66/6 bc33/30 b 11/0 de 11/010 cf 09/3 0010هیبرید 

 دار ندارندبا هم اختلاف معنی  %0حروف مشابه ازنظر آماری در سطح احتمال 

 
در ارقام  pH بیشترینآمده دستبه یجاساس نتا بر

مشاهده شد.  66/0با  01106و  Super stone یبریده
 01/0با  یهاروم یمربوط به رقم محل یزن pHمقدار  ینکمتر
در   pH یزانم ینو کمتر یشترینب ینب %01و اختلاف  بود
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 بر را فرنگیگوجه اسیدیته  .یدارقام مشاهده گرد ینب
 وردبرآ( یدسیتریک)اس فرنگیگوجه در غالب اسید اساس

م عطروطع باشد بیشتر میوه در اسیدیته چه هر. کنندمی
نتایج . (0110آلواریز و همکاران )گردد می بهتر میوه

ارقام  در یدیتهاس یزانم ینو کمتر یشترینب نشان داد که
به  Super stone یبریدهو  91/1 یزانبه م یهاروم یمحل

 06اختلاف  ینهمچن ید ومشاهده گرد 03/1 یزانم
مشاهده گردید  یفرنگارقام گوجهاین  ینب یدرصد

   .(1جدول )

 
 همبستگی صفات

ضریب همبستگی پیرسون در بین صفات 
نشان داد که تعداد روز تا گلدهی همبستگی  موردمطالعه

داری با تعداد روز تا رسیدگی اولین میوه، مثبت و معنی
درصد میوه در بوته، تعداد روز  01تعداد روز تا رسیدگی 

آذین و وزن میوه تا برداشت اولیه و با تعداد گل در گل
ا رسیدگی میوه همبستگی مثبت و داشت.  تعداد روز ت

درصد میوه در  01داری با تعداد روز تا رسیدگی معنی

بوته و تعداد روز تا برداشت اولیه و با طول میوه و تعداد 
 در میوه داشت ولی با درصد تبدیل گل به میوه  بذر

ذین آ. بین صفات تعداد گل در گلداشتهمبستگی منفی 
داری ی مثبت و معنیو عملکرد بوته در میوه همبستگ

داری بین وزن میوه و عرض مشاهده شد. روابط معنی
میوه، طول میوه و تعداد بذر در میوه مشاهده شد و 

دار بین وزن میوه و عملکرد میوه همبستگی مثبت و معنی
ی داردر بوته وجود داشت. البته همبستگی منفی و معنی

دید. بین وزن میوه و تعداد میوه در بوته مشاهده گر
عرض میوه همبستگی مثبت با طول میوه و تعداد بذر در 
میوه و همبستگی منفی با تعداد میوه در بوته داشت. طول 

دار با تعداد بذر در میوه و میوه همبستگی مثبت و معنی
 . (0)شکل  همبستگی منفی با تعداد میوه در بوته داشت

بررسی روابط بین صفات کیفی نشان داد که بین 
همبستگی منفی و با میزان  pHمواد جامد محلول و 

و  pHاسیدیته همبستگی مثبت وجود داشت. همچنین بین 
 دار مشاهده شد.میزان اسیدیته رابطه منفی و معنی

 
 فرنگی مطالعه شدهشده در ارقام گوجهارزیابیمقایسه میانگین صفات کیفیت میوه  -8جدول 

 اسیدیته )%( pH مواد جامد محلول )%( 
 c 13/0 ij 03/0 b 93/1 محلی میاندوآب

 super stone g 03/0 a 66/0 g 03/1هیبرید

 SV 8320 c 06/0 hj 31/0 c 69/1هیبرید 

 Oula c 16/0 fh 36/0 d 11/1هیبرید 

 Super set c 11/0 fh 36/ 0 d 10/1 هیبرید 

 Bellariva eh 36/0 be 03/0 de 61/1 هیبرید 

 Speedy ef 06/0 df 06/0 d 60/1هیبرید 

 SV 5361 eh 01/0 ac 61/0 eg 06/1 هیبرید 

 Ps 6515 d 13/0 df 06/0 df 60/1هیبرید 

 Eden de 61/0 be 03/0 eg 00/1هیبرید 

 Kismat fh 03/0 ab 63/0 eg 06/1هیبرید 

 fh 31/0 eg 03/0 eg 06/1 9396هیبرید 

 b 31/6 j 01/0 a 91/1 محلی ارومیه

 CA 024 a 06/6 gi 33/0 b 91/1هیبرید 

 Comodoro eh 01/0 ce 01/0 de 61/1هیبرید 

 eg 03/0 a 66/0 eg 06/1 01106هیبرید 

 Super chief hg 06/0 ab 63/0 fg 00/1هیبرید 

 hg 06/0 ad 06/0 df 09/1 0010هیبرید 

 دار ندارندبا هم اختلاف معنی  %0حروف مشابه ازنظر آماری در سطح احتمال 
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تعداد ، (T2) ، تعداد روز تا رسیدگی اولین میوه(T1) ، تعداد روز تا گلدهیشدهیابیارزهمبستگی پیرسون بین صفات  -1شکل 

 گل به میوه، درصد تبدیل (T5) آذین، تعداد گل در گل(T4) اولیه، تعداد روز تا برذاشت (T3) درصد میوه 55روز تا رسیدگی 
(T6)وزن میوه ، (T7)عرض میوه ، (T8)طول میوه ، (T9) ،( ضخامت پریکارپT10( تعداد میوه در بوته ،)T11 تعداد حفره ،)

 (.T17(، اسیدیته )T16) pH(، T15(، مواد جامد محلول )T14(، عملکرد بوته )T13(، تعداد بذر در میوه )T12داخل میوه )

 تجزیه خوشه ای
ارقام  ایخوشهبر اساس تجزیه  0 شکل به با توجه

به دست  خوشه 0به روش پیوند متوسط بین گروهی 
، Super stone ،0010صورت که ارقام هیبرید آمد. بدین

9396 ،Super chief ،Kismat ،Speedy  وEden  در گروه اول
عملکرد  اجزایعملکرد و  ازلحاظ ، این ارقامجای گرفتند

دوم ارقام هیبرید گروه مقادیر را داشتند. در  ترینیینپا
SV 8320 ،Bellariva ،Ps 6515  وComodoro  قرار داشتند

. هستبالاتر بودن وزن میوه  هاآنکه مشخصه بارز 
ه در بوت همچنین ارقام این گروه بیشترین عملکرد میوه

کلیه صفات  ازلحاظنسبت به گروه اول  و را داشتند
 Oula ،01106سوم ارقام هیبرید  در گروهبرتری داشتند. 

صفت درصد تبدیل  ازلحاظقرار گرفتند که  Super setو 
گل به میوه نسبت به سایر ارقام برتری داشتند. ارقام 

چهارم  خوشهمحلی میاندوآب و محلی ارومیه در 
شدند که این ارقام کمترین تعداد میوه در بوته،  بندیگروه

کمترین درصد تبدیل گل به میوه، کمترین عملکرد و 
بیشترین تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی میوه 

پنجم  خوشهو تعداد روز تا برداشت اولیه را داشتند. در 
( قرار داشت که دارای کمترین وزن CA 024رقم کانیون )

رین طول و عرض میوه و بیشترین تعداد میوه میوه، کمت
 .(0)شکل  در بوته بود

 

 بحث
 ظاهری خصوصیات
در صفت اندازه بوته بیشترین  موردمطالعهدر ارقام 

تر درصد فراوانی مربوط به ارقام با اندازه بوته بزرگ
ر مهم د یاز فاکتورها یکی یفرنگبوته گوجه اندازهبود. 

 اندازه(. 0119همکاران  آرا وتراکم کشت هست ) یینتع
 خاکی و آبی منابع از گیاه استفادهکننده مشخص بوته

 عملکرد اجزای سایر همراه به بوته اندازه همچنینهست 
ردی و )هست  عملکرد تغییرات در مهم عوامل از یکی

 به دستیابی برای ژنتیک علم. محققان (0103همکاران 
 نکاربرد به با و مختلف هایسال طول در بیشتر عملکرد

 تولید بزرگ هایبوته با ارقامی متنوع بهنژادی هایروش
 تربیش برگ سطح شاخص داشتن دلیل به اولاً  که اندکرده
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 و نددار کارآمدی فتوسنتزی سیستم تروسیع کانوپی و
 ریشه، حجم چون صفاتی تربزرگ بوته دلیل به دوماً
 میوه عرض و طول میوه، اندازه بوته، در میوه تعداد

گ و من) دارد دنبال به را عملکرد افزایش که یافتهیشافزا
 .(0101همکاران 

 
 فرنگی به روش پیوند متوسط بین گروهیدندروگرام تجزیه کلاستر ارقام گوجه -2شکل

 

 

 موردمطالعهتراکم برگ روی بوته در آزمایش  ازنظر
بوط به ارقام با تراکم متوسط بیشترین درصد فراوانی مر

 یهاگزارش کردند که تراکم (0103ردی و همکاران )  بود.
را  یوهعملکرد م یشترینبوته ب یبرگ متوسط در رو

از عوامل  یاهآن را استفاده مناسب گ یلداشتند و دل
کربن و  اکسیدیدشامل نور، حرارت، جذب  یطیمح

 ورمنظبهها در باز و بسته کردن روزنه یاهکنترل مؤثر گ
 ندوتیو ل یبااند. کرده یانو تعرق ب یرانجام عمل تبخ

تن داش یلگزارش کردند که تراکم برگ تنک به دل (0116)
 یدارا ینامناسب کانوپ یتافتاده و وضع یهابرگ

 یهاتراکم ینو همچن هست یفیضع یفتوسنتز یستمس
 یساختار بسته کانوپ یلبه دل یزمتراکم ن یاربرگ بس

 .دهدیرا نم یکانوپ یینپا یهااجازه ورود نور به قسمت
( 0103با نتایج ردی و همکاران ) آمدهدستبهنتایج 

 دارد. مطابقت

نتایج نشان داد ارقام هیبرید جزء ارقام همرس بوده 
و بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند. 

 موردتوجهاست که  یصفات ینتراز مهم یکی همرسی
موجب  یاهاندر گ یقرار دارد. همرس بهنژادگران

برداشت کمتر شود. طبق  هایینتعداد چ شود،یم
و  یبریدارقام ه اکثر (0103)و همکاران  یرد هاییافته

 هاییوهم یدارا یباًتقر یاموجود در بازار دن یارقام تجار
از صفات مطلوب جهت  یکی یو همرس باشندیهمرس م

ز ا یریدورگ گ یبرا ینکه در انتخاب والد هست ینشگز
  .شودیآن استفاده م

بیشترین درصد فراوانی  یموردبررسدر ارقام 
مربوط به ارقام با اندازه یکنواخت بود و همچنین ارقام 
همرس از یکنواختی بیشتری نسبت به ارقام غیر همرس 

 ینو همچن یبازارپسند ازلحاظ برخوردار بودند.
درشت و همرس بر  هاییوهبرداشت م هایینههز

 دارند. ارقام یبرتر یریکنواختهمرس و غ یرغ هاییوهم
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و با تکامل  شودیدوره پر گل شروع م یکبا رشد محدود 
 یاهبرداشت یارقام برا ینلذا از ا کندیم یداخاتمه پ یوهم

. (0119 گونکالوز و همکاران ) گرددیاستفاده م یزهمکان
زمان هم یو اصل یجانب یهامحدود شاخهرشد م در ارقا

 هاییوهم یلدل ینبه هم شودیانجام م یو در مدت کوتاه
 یودود )برخوردارند  یشتریب یکنواختیاز  یزن یدشدهتول

 .(0119و لال 
های شکل میوه به گروه ازنظر موردمطالعهارقام 

که بیشترین درصد برای ارقام با  ندمتفاوتی تقسیم شد
 اب ارقام تولید برای متوالی هایینشگز.هستشکل پهن 

 پلیوتروپی لحاظ به است ممکن بزرگ میوه اندازه
(Peliotropy ) اثر  یزن یوهبر شکل ماندازه میوه،  صفت

 یبرید. لذا امروزه ارقام ه(0119 چن و همکاران )بگذارد 
. اندقرارگرفته موردتوجه یشترعملکرد بالاتر ب یلبه دل
عوامل در  ینتراز مهم یکی یفرنگگوجه یوهم شکل

فرم خوش هاییوهم کهیطوربه هست یوهم یبازارپسند
فروش را دارند و  یشترینمتوسط ب یباًتقر یهابا اندازه

. کنندینوع ارقام م یناز ا یشتریاستقبال ب یزکشاورزان ن
و شکل مناسب که  یزبا اندازه ر هایییوهم ینعلاوه بر ا

 شوندیدر بازار شناخته م ینیاتوریگوجه م عنوانبه
 هم داشته باشند یینیعملکرد پاممکن است  ینکهباوجودا

شاورزان و اکثرًا ها توسط کآن یبالا یمتق یلبه دل یول
و  واستاوایسر  شوندیکشت م یاگلخانه صورتبه

 16 فنوتیپی و ژنتیکی تنوع بررسی در .(0103همکاران  
 61 در برجستگی وجود از فرنگیگوجه ارقام از رقم

 00 ارقام این بین از که. کردند گزارش ارقام از درصد
 برجستگی دارای بقیه و متوسط برجستگی دارای درصد

 .(0100و همکاران  لدیه) بودند شدید یا ضعیف
 با موردمطالعه در صفتبیشترین درصد فراوانی 

ق با توجه مناط یوهشکل گلگاه م در. هستشکل گلگاه پهن 
 یمتوال یاندر طول سال یطیمح یطکشت و اثرات شرا

 ینسبت به ارقام وحش یعیانتخاب طب ینکشت و همچن
در  یوهاست، شکل گلگاه م یجادشدها یمتنوع ییراتتغ

به  یلپهن تا پهن متما یبریده هاییفرنگاکثر گوجه
خان و . (0100و همکاران  لیازک ) دنباشیدار منوک

 ارزیابی بر مبنی خود هاییدر بررس( 0100همکاران )
 داریمعنی روابط فرنگیگوجه ارقام فنوتیپی همبستگی

 و یوهم دم فرورفتگی میوه، شکل با میوه گلگاه شکل بین
( 0119) و همکاران ینیموند  .نمودند گزارش میوه اندازه

صفت  ازلحاظ ییخود تنوع بالا هاییشآزما یجنتا در
ارقام  یندر ب یوهو شکل م یوهم یشکل مقطع عرض

گرد و  یگزارش کردند و شکل مقطع عرض یموردبررس
 رقاما بین در را فراوانی بیشترین یااستوانه یوهشکل م
های موندینی و که نتایج ما با یافته داد نشان هیبرید

( 0100لد و همکاران )یه .( مطابقت دارد0119همکاران )
رقم  61 یندر ب یوهدم م یاز فرورفتگ ییتنوع بالا

ها اشاره کردند که مشاهده نمودند. آن موردمطالعه
 مارقا تولید در تواندیصفت م یناز ا ییوجود تنوع بالا

 مورداستفاده میوه دم فرورفتگی حذف منظوربه هیبرید
 .گیرد قرار

نتایج نشان داد ارقام محلی با دارای بافت نرم و ارقام 
 هایییوهمو سفت بودند.  سفت یمهنهیبرید دارای بافتی 

ا هآن یو نگهدار یانبارمان زمانمدتدارند  یکه بافت نرم
ارقام  ینا یدلذا با شوندیکوتاه بوده و زودتر فاسد م

ارقام  ینا ین. همچنیرندمورد مصرف قرار گ یعاًسر
 وهیارقام با بافت م یدارند. ول یکمتر ونقلحمل یتقابل

ردار برخو یشتریب ونقلحملو  یانبارمان یتسفت از قابل
کمتر خسارت  یزن یزهمکان یهادر برداشت یبوده و حت

 بر اساس.  (0100زاده و همکاران )حسین بینندیم
که از  یارقام (0103) و همکاران واستاوایسر یهاگزارش

 ییدگبرخوردارند در مقابل ترک یشتریبافت ب یسفت
 کم و یدیتهداشتن اس یلبه دل یدارند ول یمقاومت خوب

 .باشندیمناسب نم یتازه خور ینداشتن طعم ترش برا
نتایج حاصل نشان داد بالاترین درصد فراوانی 

با  ارقام. هستآفتاب سوختگی  فاقدمربوط به ارقامی 
درشت، شاخ و برگ متراکم که مانع از تماس  یهابرگ
 یکمتر یسوختگآفتاب شود،یم یوهنور با م یممستق

ارقام با  ین. همچن(0100و همکاران   سیدیاوگن)دارند 
کمتر قند در  یر( و با مقادیرپذپوست نازک )انعطاف

لوز گونکا) هستکمتر  یسوختگآفتاب یوهم یدتول یانجر
سبزرنگ  هاییوهدر م یوختگس. آفتاب(0119و همکاران  

 یتبا حساس یدهرس هاییوهو در م یتحساس یشترینب
قرار  یدنور خورش یمکه در معرض مستق یزمان یکمتر

. (0103  یوضیو ع یامام) شودیمشاهده م گیرند،یم
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 یخوردگگزارش کردند که ترک( 0101) منگ و همکاران
 که ودشیم یدتشد یدر اثر تنش رطوبت یفرنگگوجه یوهم

 به مقاوم ارقام از باید یا آن از جلوگیری منظوربه
 تغذیه نکاربرد به با یا شود استفاده خوردگیترک

 خوردگیترک خسارت احتمال از تنش شرایط در مناسب
 .کرد جلوگیری

بیشترین درصد پوسیدگی برای ارقام محلی بوده 
غلظت  یشافزا یجهدرنت یوهگلگاه م پوسیدگیاست. 

به  میزیو من یمسد ینیوم،آلوم یم،پتاس یتروژن،عناصر ن
در  یکاف یمبه علت عدم جذب کلس یاو  آیدیوجود م

نباشد، اتفاق  یکاف اندازهبهکه رطوبت خاک  یمواقع
 یمکلس یزانم کاهش .(0100و همکاران   لیازک ) افتدیم
 ودشیم یوهگلگاه م یدگیدرصد منجر به پوس 1/1تا  یوهم
 (. 0110تام و همکاران  )

 
 فنولوژیک مراحل

 وزر تعداد صفت در نتایج نشان داد بین ارقام مختلف
 نتایج وجود دارد. داریمعنی اختلاف گلدهی تا
 و 0103و همکاران   یرد ) هاییافتهبا  آمدهدستبه

ارقام  ینبر وجود تنوع ب یمبن (0110اسپونر و همکاران  
طاهر و مطابقت داشت.  یصفت تعداد روز تا گلده ازنظر

ارقام  یندر ب یگزارش کردند که تنوع کم (0100) میکر
مشاهده  یتعداد روز تا گلده ازلحاظ موردمطالعه یبریده

 دارییاختلاف معن ینسبت به ارقام شاهد محل یشد ول
 یاظهار نمودند که گلده ینها وجود داشت. همچنآن ینب

 یول گیردینور صورت م یشتربا شدت ب ییدر روزها
 یرپذهم امکان یمحدودتر یطدر شرا یوهگل به م یلتبد

 یتگزارش کردند که وضع (0110واگنر و همکاران  است. 
و درجه حرارت  یاهداخل گ C/Nنسبت  ی،مواد فتوسنتز

 .دنباشیم یوهم یلتا تشک یدر گلدهاز عوامل مؤثر  یطمح
توان بیان کرد که بین ارقام نتایج می بر اساس

دار وجود اختلاف معنی یموردبررسمختلف در صفت 
چون  یکه صفات معتقدند( 0110) اسپونر و همکاران دارد.

در  یوهم یدگیو تعداد روز تا رس یتعداد روز تا گلده
توسط  یافتیدرجه روز در یربا مقاد یروزخنث یاهانگ
حداقل  یافتبعد از در یمرتبط است و آغاز گلده یاهانگ

 آرا و همکاران. شودیمقدار درجه روز لازم شروع م

 ذخایر که کردند گزارش خود تحقیقات نتایج در( 0119)
 ترسریع تشکیل سبب گیاه ساقه در موجود غذایی
 ساقه قطر چه هر و شودمی فرنگیگوجه هایمیوه

 این طی. یابدمی افزایش اولیه عملکرد باشد ترضخیم
 میوه رسیدگی تا روز تعداد هیبرید ارقام نیز بررسی
 از نشان که داشتند محلی ارقام به نسبت کمتری

 زودرسی صفت یطورکلبه. هست ارقام این زودرسی
 گران اصلاح موردتوجه که هست بهنژادی اهداف از یکی

 محلی ارقام به نسبت تجاری و جدید ارقام و است
 تولید بالایی عملکرد حالیندرع و بوده ترزودرس

 .کنندمی
 تعداد صفت ازلحاظفرنگی بین ارقام مختلف گوجه

 اختلاف بوته در میوه درصد 01 رسیدگی تا روز
 ایریشه سیستم با گیاهان.گردید مشاهده داریمعنی

 رتسریع استقرار علت به زیاد ریشه حجم با و گسترده
به  نسبت و شده متحمل را کمتری انتقال شوک خاک در
 و عملکرد شوندیم یدزودتر وارد مرحله تول یاهانگ یرسا
. اصولاً مراحل کندیم یداپ یشها افزادر آن یهاول

( GDDدرجه روز رشد ) یزانم یلهوسبه یاهانگ یکفنولوژ
دما، درجه حرارت،  یرنظ یگرد یطیو عوامل مح یافتیدر

فانگ و همکاران   ) شودیطول شب و روز کنترل م
 محلی و هیبرید ارقام نیز بررسی این در. (0100

 شرایط با خاص ایمنطقه مختص هرکدام یموردبررس
 دلیل همین به احتمالاً اندیدشدهتول متفاوت هوایی و آب

 بوته در میوه درصد 01 رسیدگی تا روز تعداد ازلحاظ
 دیگر طرف از. است شدهمشاهده یاملاحظهقابل تنوع

 تا رسیدگی مرحله به زودتر همرس هایمیوه با ارقامی
 در بیشتر امر این که رسیدند بوته در میوه درصد 01

 .گردید مشاهده هیبرید ارقام
دار بین ارقام ها بیانگر اختلاف معنییافته

. هستاولیه  برداشت تا روز فرنگی در صفت تعدادگوجه
 بهنژادی اهداف ازجمله زودرسی صفت اینکه به توجه با

 و ژنوتیپی تغییرات یلهوسبه گران اصلاح که هست
 مناسب هایروش اتخاذ با و محلی هایگونه در فنوتیپی
 قامار طبیعتاً لذا نمایندمی تولید را زودرس ارقام بهنژادی

 نتایج با که گردند محسوب دیررس ارقام جزو باید محلی
 ترینمهم دیگر طرف از. دارد مطابقت این بررسی این
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 شرایط به توجه با هاآن زودرسی هیبرید ارقام ویژگی
 کیکاوش .اندشدهاصلاح آن برای که است مناطقی اقلیمی

در  یهگزارش کردند که برداشت اول( 0100) و همکاران
که نشان  یدروز به طول انجام 00 یموردبررسارقام  ینب

تعداد روز از کاشت تا  ازنظرارقام  یناز وجود تنوع ب
 . هست یهبرداشت اول

 
 عملکرد اجزای

 ارقام در موردمطالعه صفات از حاصل نتایج
 ادتعد ازلحاظ مختلف ارقام بین که داد نشان فرنگیگوجه

 آماری احتمال سطح در داریمعنی اختلاف آذینگل در گل
 تحت اینکه بر علاوه آذینگل در گل تعداد وجود دارد. 0%

 ثیرتأ نیز محیطی عوامل اثر در ولی هست ژنوتیپ کنترل
 شدهانجام ی. در بررس(0100بالچا و همکاران   ) پذیردمی

 ارقام و محلی هایتوده ( 0106) و همکاران یبنت توسط
 عدادت ازنظر ملاحظهقابل تنوع اتیوپی در شدهکشت هیبرید

 درهمچنین  .نمودند مشاهده ارقام بین در آذینگل در گل
د که درص یدگزارش گرد یفرنگگوجه یپژنوت 06 یبررس

رار ق یطیعوامل مح یرتحت تأث یشترب یوهگل به م یلتبد
 .(0100فرد و همکاران   یمحسن )دارد 

 یشترینب یدارا یارقام محل آمدهدستبه یجنتا طبق
 لیکه دل باشندیم یبریدبا ارقام ه یسهدر مقا یوهوزن م
 ینکشت ا یکشاورزان برا یعیطب یهاانتخاب یدآن شا

 یهاباشد که منجر به جهش یمتوال یهادر سال یاهگ
 یوهوزن م ینکهبا ا یبریدارقام ه یاست. ول یدهگرد یعیطب

 و هاآناصلاح  یلبه دل یدارند ول یاز ارقام محل یکمتر
و بهبود  هایماریتنش، آفات و ب یطمقاوم بودن در شرا

 و میسل. داشت خواهند بیشتری کل عملکرد اجزای سایر
در  یفرنگگوجهرقم  60 یبررس در( 0103) همکاران

 هتداش ییتنوع بالا یوهپاکستان گزارش کردند که وزن م
 مورداستفادهارقام با عملکرد بالا  یددر تول تواندیکه م

 . یردقرار گ بهنژادگران
و  فرنگیبین ارقام گوجه آمدهدستبهمطابق با نتایج 

دار مشاهده صفات طول و عرض میوه اختلاف معنی
 بوده که یکژن یصفت پل یک یوهو عرض م طولگردید. 

 لیدل یند لذا به انقرار دار یمکان ژن ینتحت کنترل چند
 یهامتفاوت پاسخ یطیمح یطدو صفت در شرا ینا

دوفیرا . (0116ن و همکاران  هانا )خواهند داد  یمتفاوت
 یابیبر ارز یخود مبن هاییبررس یجدر نتا  (0103)

ه نشان داد ک یفرنگارقام گوجه یفیو ک یکم یاتخصوص
 یاییبا عرض جغراف ییهادر مکان فرنگیگوجه ارقام

 رنتچداشتند.  یمختلف یوهو عرض م یوهمتفاوت طول م
در  یفرنگارقام گوجه یدر بررس (0100) و همکاران

ر عامل د ینترمهمیکی از گزارش کردند که  یوپیشمال ات
رقم  یپیژنوت یاتخصوص یوهعرض م یشافزا

 یابیدر ارز (0106علی و همکاران ) .هست مورداستفاده
ات صف ینگزارش کردند که مؤثرتر یفرنگرقم گوجه 01

و تعداد  یوهطول و عرض م یوه،وزن م یوه،بر عملکرد م
 ییبالا یارتنوع بس ینها همچن. آنهستدر بوته  یوهم

 یو تجار یبریده ی،ارقام محل ینصفات در ب ینا ازلحاظ
 مشاهده کردند. شدهکشت

دار بین ارقام مختلف  در نتایج بیانگر اختلاف معنی     
 وجودصفات طول دم و ضخامت پریکارپ میوه بود. 

و ضخامت پریکارپ  یوهصفت طول دم م ازنظرتنوع بالا 
 ینب در یشترب یکیارقام نشانگر وجود تنوع ژنت یندر ب

 بهنژادی یهاو انتخاب در برنامه ینشارقام جهت گز
 یوضیو ع یامام .)0106و همکاران  ایسیآ) هستمناسب 

 یمبن یمشابه یجبه نتا یزخود ن هاییشآزمادر  (0103)
 .دیافتندست  موردمطالعهارقام  ینبر وجود تنوع بالا در ب

( 0103های امامی و عیوضی  )با یافته آمدهدستبهنتایج 
 مطابقت دارد.

توان اظهار داشت که بین ارقام نتایج می بر اساس      
فرنگی در صفت تعداد میوه در بوته اختلاف گوجه
 در( 0106) و همکاران ایسیآدار وجود دارد. معنی
مشاهده کردند  موردمطالعه یفرنگارقام گوجه یبررس
ر د یوهبودند تعداد م یشتریعملکرد ب یکه دارا یصفات
در  وهیداشتند و نشان دادند که تعداد م یزن یشتریبوته ب
در  یوهوزن م یعملکرد حت یاجزا یراز سا یشتربوته ب

 .هستکل عملکرد مؤثر  یزانم
 ارقام در موردمطالعه صفات از حاصل نتایج      

 تصف ازلحاظ مختلف ارقام بین که داد نشان فرنگیگوجه
 آماری احتمال سطح در داریمعنی اختلاف بوته عملکرد

 ،(0100فانگ و همکاران  ) یقاتتحق یط دردارد.  وجود 0%
و همکاران   نیآاسمو ف)  ،(0100بالچا و همکاران   )
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ه گرفت یجهنت ی،فرنگارقام مختلف گوجه یبر رو (0111
 یفرنگمختلف گوجه یها یتهشد که تفاوت عملکرد در وار

به  یتاًو نها هست یاهگ یمختلف رشد یازهایبه علت ن
. بر طبق گرددیارقام مربوط م یانم یکیاختلاف ژنت

در  یبریددر ارقام ه (0100) و همکاران لرایآگ هاییافته
د از عملکر ییتنوع بالا یو محل یجرا یربا ارقام غ یسهمقا

 وهیخوب م یفیتبالا و ک یلخوب، پتانس یسازگار یوه،م
  مشاهده شد.

دار در سطح احتمال اختلاف معنی دهندهنشاننتایج       
 مواد میزان میوه کامل رسیدگی موقع دربوده است.  0%

 نسبت. رسدمی حداکثر به قند خصوصبه محلول جامد
 طعم شاخص عنوانبه اسیدیته به محلول جامد مواد

 جامد مواد نسبت رسیده فرنگیگوجه. شودمی استفاده
 الغب سبز فرنگیگوجه برابر در بیشتری اسید به محلول

گزارش  (0110) اسپونر و همکاران. (0101سورا  ) دارد
د باش یشترب یوهمواد جامد محلول م یزانکردند که اگر م

ا هخواهد بود. آن یشترب یزشده ن یمقدار محصول فرآور
ا ر یارقام یفرنگگوجه یو محل یبریدارقام ه یدر بررس

بود را  6/0از  یشترها بمواد جامد محلول آن یزانکه م
رب و سس مناسب  یدتول ازجمله یلیتبد یعصنا یبرا

 .دانستند
دار در بین ارقام اختلاف معنی pH در مطالعه صفت        
 ینب رابطهمشاهده شد.  %0سطح احتمال فرنگی در گوجه

pH عامل  یک یفرنگگوجه یوهو مواد جامد محلول در م
 pH یرمقاد ییرات. دامنه تغهست یفرنگمهم در طعم گوجه

 یینپا PH. هست 0/0 – 1/0ارقام مختلف حدود  یندر ب
تازه  ازنظر شودیشده که باعث م یوهم یترشباعث
 ین. همچنیردقرار گ موردتوجه یو بازارپسند یخور
فراهم  هایکروبم یتفعال یرا برا ینهزم pH یبالا یرمقاد

 یابیبر ارز یمبن هاییبررس ی. ط(0101سورا   ) کندیم
مشخص  موردمطالعهدر ارقام  یفرنگگوجه یوهم یفیتک

 – 6/0 ییراتدر حدود تغ pH یزانم یبریدکه ارقام ه شد
چون نوع  یها گزارش کردند که عواملداشتند. آن 3/0

 pH یربر مقاد یوهم یدگیو مرحله رس یدیتهرقم، مقدار اس
 .(0116و همکاران   یرشمسیم دندار دارییاثرات معن

توان بیان کرد که در آزمایش نتایج می بر اساس 
وجود دارد.  %0دار در سطح احتمال حاضر اختلاف معنی

 در غالب اسید اساس بر را فرنگیگوجه اسیدیته
 چه هر. کنندمی برآورد( یدسیتریک)اس فرنگیگوجه

 بهتر میوه عطروطعم باشد بیشتر میوه در اسیدیته
 اسیدیته میزان چه هر (0110آلوارز و همکاران   )گرددمی

 زنی آن بازارپسندی و بوده تر مزه ترشمیوه باشد زیاد
 تاس بیشتر خیلی پایین اسیدیته با ارقام به نسبت

 در اسیدیته و قند میزان. (0100و همکاران   هینفاسویآک)
 دارمق چه هر دارند باهم مستقیم ارتباط فرنگیگوجه میوه

 طعم شدن بهتر به منجر کند پیدا افزایش دو هر
تروونگ و  .(0109  نییچو و بگم )شودمی فرنگیگوجه

 یوهدر م یدیتهاس یزانکردند که م یانب (0109) همکاران
 یکالم یداس یزانم یفرنگگوجه یوهنمو م یط یفرنگگوجه

ظور من ینبد کندیم یداپ یشافزا یدسیتریککاهش و اس
بر مقدار  یفرنگگوجه یوهم یدگیاثر مراحل مختلف رس

قرار دادند و مشاهده نمودند که  یموردبررسآن را  یداس
 شیاز مرحله سبز نارس تا سبز بالغ افزا یدسیتریکاس
 .ماندیثابت م بعدازآنو  یابدیم
 

 گیری کلینتیجه
ر دابین تمام ارقام ازلحاظ کلیه صفات اختلاف معنی

تواند زمینه خوبی برای داشت که این اختلافات می وجود
های اصلاحی و تولید ارقامی با بالاترین عملکرد برنامه
ه نشان داد ک یموردبررسمقایسه میانگین صفات  باشد.

 SVو  Bellarivaبیشترین عملکرد بوته در ارقام هیبرید 

و کمترین مقدار عملکرد در بوته نیز مربوط به رقم  8320
ارزیابی مراحل فنولوژیک  ( بود.CA 024هیبرید کانیون )

نشان داد که بیشترین تعداد روز تا گلدهی در رقم محلی 
مشاهده شد و کمترین آن  Comodoroمیاندوآب و هیبرید 

 Oula ،01106 ،CA 024 ،Superنیز مربوط به ارقام هیبرید 

stone ،Kismat ،Super chief  .در این پژوهش ارقام بود
تر از ارقام هیبرید ارومیه و میاندواب دیررسمحلی 

تجاری بودند البته رقم محلی ارومیه با توجه وزن میوه 
از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود اگرچه از نظر بیشتر 

 تری قرار داشت. همچنینصفات کیفی در سطح پایین
نشان داد که مؤثرترین صفات در  آمدهدستبهنتایج 

ه ک هستافزایش عملکرد وزن میوه و تعداد میوه در بوته 
 لیبا زودرس شدن ارقام تعداد میوه در بوته افزایش و
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 رقم که است ذکر به لازم .کردوزن میوه کاهش پیدا 
 کمتر حتی کمتر عملکرد باوجود( CA 024) کانیون هیبرید

 مقایسه در و دارد بالایی اقتصادی ارزش محلی ارقام از
کیفیت بهتر میوه، زودرسی مناسب،  دلیل به ارقام سایر با

 نای کشت آن بالای قیمت بهتر در منطقه و یبازارپسند
-توجیه اقتصادی داشته و به کشاورزان توصیه می رقم

هدف تنها عملکرد بالا  یدکنندهتولگردد، ولی اگر برای 
که البته گرددتوصیه می SV 8320و  Bellarivaباشد ارقام 

های مختلف در منطقه نیازمند تکرار آزمایش در سال
 .باشدموردآزمایش می

 

 سپاسگزاری
از همکاری صمیمانه آزمایشگاه مرکزی  وسیلهینبد       

دانشگاه مراغه )شاعا( که در اجرای این پژوهش ما را 
 .شودیمهمراهی نمودند، سپاسگزاری 
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