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  چكيده

  
  بررسي واكنش در يازده رقم گوجه فرنگي،پژوهش حاضر با هدف ارزيابي تحمل گرما

شرايط طبيعي و تنش در دو  و معرفي بهترين رقم بوشهر  نسبت به شرايط طبيعي استانهاآن
 طي مدت يكسال در گلخانه پژوهشي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه خليج ،گرما

نتايج تجزيه واريانس . ح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار  انجام شدفارس در قالب طر
شدن اثرات متقابل رقم  معني دار  وحود اختالف معني دار بين ارقام ومركب داده ها حاكي از

 تنش گرما همه صفات مورد مطالعه را بطور . براي تمامي صفات مورد بررسي بودو محيط
 درصد 33/72 متوسط كاهش عملكرد ناشي از تنش گرما .معني داري تحت تاثير قرار داد

 درصد بدست 58/90بيشترين كاهش ناشي از تنش گرما در عملكرد ميوه معادل . محاسبه شد
به ترتيب   در شرايط نرمال دار با عملكرد تك بوته معني و منفيبيشترين همبستگي مثبت. آمد

و باالترين همبستگي مثبت و  )-37/0(ت و تعداد روز تا برداش)35/0(طول شاخسارهمتعلق به 
و تعداد ) 37/0(منفي با عملكرد تك بوته در شرايط تنش گرما به ترتيب مربوط به ارتفاع گياه

همبستگي عملكرد تك بوته در شرايط نرمال و تنش . بدست آمد) - 67/0(روز تا برداشت
 شرايط طبيعي براي  و معني دار برآورد گرديد كه حاكي از امكان انتخاب در49/0معادل 

 بر اساس محاسبه شاخص تحمل گرما، تجزيه مولفه هاي اصلي و .شرايط تنش گرماست
 در هر دو شرايط نرمال و تنش، وضعيت  E26.34095 و T629 ارقامهمبستگي بين اين دو، 

صفات ازجمله عملكرد تك بوته و تعداد روز تا شروع مطلوبي داشته و از لحاظ برايند 
به عنوان خصوصيتهاي مورفولوژيك موثر در بازارپسندي ميوه، نظر گرفتن برداشت و در

 بيشترين مقدار شاخص .مي باشندبهترين رقمهاي قابل توصيه براي كشت در استان بوشهر 
و مقادير مولفه هاي اصلي در هر دو شرايط نرمال و تنش گرما مربوط ) 63/0(تحمل تنش گرما

جالب توجه، معني دار شدن تفاوت هر سه خصوصيت نكته . به رقم شماره شش بدست آمد
مورفولوژيك ميوه بين شرايط محيطي نرمال و تنش است كه بيانگر تغيير كيفيت ظاهري ميوه 

   .هاي توليدي، ناشي از تنش گرماست
  

  تحمل گرما  ،ژنوتيپ ، تك بوته  عملكرد،  گوجه فرنگي: كليديواژه هاي
  

  مقدمه 
 و تنش گرما در ١جهانيتغييرات مرتبط با گرم شدن 

دهه هاي اخير به عنوان يكي از مشكالت جدي سر راه 
توليد محصوالت كشاورزي از جمله گوجه فرنگي در 
                                                                                  
1. Global Warming 

مناطق گرم و خشك تبديل شده است كه دستيابي به 
براي . ژنوتيپ هاي متحمل را اجتناب ناپذير نموده است

دستيابي به اين هدف، درك كاملي از واكنش هاي گياه 
 دماي باال، مكانيسمهاي تحمل گرما و شناسايي به

 گوجه .هاي غربال ژنوتيپ ها ضروري است شاخص
 متعلق به (.Lycopersicon esculentum Mill)فرنگي 



 1392، 1، شماره 44دوره ايران  گياهان زراعي علوممجله             60

 گونه از دنياي قديم و 3000خانواده سوالناسه با بيش از 
جديد كه محل تنوع آن پرو و در مكزيك اهلي شده 

  نيمه گرمسيريگياهي  به طور ذاتي گوجه فرنگي .است
بار توسط مهاجرين اسپانيايي از آمريكا به   كه اوليناست

عنوان گياه خوراكي  اروپا برده و در اواخر قرن هجدهم به
نام  سيب عشق فرانسوي ها به آن لقب. شناخته شد

نهادند، زيرا تصور مي كردند در گوجه فرنگي قدرت ويژه 
ساس ارزيابي  تنوع گسترده اي بر ا.جنسي نهفته است

نشانگرهاي ملكولي، صفات مورفولوژيك و جنبه هاي 
مختلف مرتبط با توليد در سطح ارقام اصالح شده و 

 Wang( وجود دارداين گياه ارزشمند شي حوابستگان و

et al., 2003; Venema et al., 2005; Bai &  

Lindhout, 2007(. اكنون گوجه فرنگي در اكثر 
 بسيار سرد مورد كشت و كار كشورهاي دنيا بجز مناطق

قرار مي گيرد كه همواره رسيدن به حداكثر توليد كمي 
و كيفي در واحد سطح در منطقه كشت و كار اين 
 محصول اقتصادي از جمله اهداف اصلي بوده است

)Peter et al., 2002; Hannan et al., 2007( . توليد اين
  فرنگي مورد گوجهي كهمحصول در بسياري از مناطق
 بدليل برخورد با شرايط كشت و كار قرار مي گيرد

، دماي پايين، )گرما(نامطلوب محيطي از جمله دماي باال
وب ــ كمتر از حد مطل،خشكي، غرقاب و شوري خاك

مي باشد كه تنوع ژنوتيپي موجود ميتواند متناسب با 
 توليد ت و كيفيت جهت افزايش كمي،شرايط هر منطقه

و بهزراعي مورد ) اصالحي( در برنامه هاي بهنژادي
 از اينرو مطالعه عملكرد، اجزاي .استفاده قرار گيرد

عملكرد و صفات مرتبط با آن بمنظور دستيابي به 
 عملكرد  حداكثرژنوتيپ هاي مطلوب گوجه فرنگي با

كمي و كيفي تحت شرايط مطلوب يا توام با تنش گرما 
در هر منطقه از اهميت ويژه اي در پيشرفت برنامه 

پديده گرم شدن جهاني با هنژادي بمنظور مقابله ب
 Wang et al., 2003; Venema et( برخوردار مي باشد

al., 2005; Bai &  Lindhout, 2007( . در تحقيقي كه
 هيبريد سينگل 45روي   ,.Hannan et al (2007)توسط 
عالوه بر عملكرد در واحد ،  انجام شد گوجه فرنگيكراس

هم ديگر شامل ارتفاع گياه، سطح، بعضي از صفات م
تعداد روز تا گلدهي، تعداد گل در كالستر، تعداد ميوه 
در هر بوته، وزن ميوه، تعداد روز تا اولين رسيدگي را نيز 

در اين تحقيق، . در غربالگري ارقام موثر دانسته است
اختالفات معني داري از نظر اين صفات گزارش شده 

توليد زار هكتار و  ه150ايران با سطح زيركشت . است
توليد  ميليون تن گوجه فرنگي رتبه چهارم 25/5 حدود

. اين محصول در جهان را به خود اختصاص داده است
 هزار هكتار سطح زير 15با بيش از كه استان بوشهر 

كشت گوجه فرنگي خارج از فصل و توليد بيش از 
 را به هزار تن در سال با اخذ رتبه ششم كشوري660

 تاريخ ،)Boshkani, 2011(  داده استخود اختصاص
منظور عرضه هرچه زودتر محصول در ه كاشت را عمدتا ب

زماني كه بقيه نقاط كشور در يخبندان زمستان بسر مي 
تغيير مي ) مرداد ماه(اواسط تابستان به  نحوي  بهبرند

 و عدم وقوع دهند كه با توجه به وضعيت جوي استان
 گياهچه هاي ،ر آذر ماهتا اواسط و بعضا اواخبارندگي 

جوان و حتي گياهان بالغ در شروع مرحله گلدهي نيز با 
تركيبي از انواع تنش هاي زيست محيطي از جمله 
گرماي شديد به عنوان زمينه اي براي بروز مشكالت 

تنش . فيزيولوژيك وآفات و بيماريها مواجه مي شوند
گرما مراحل رويشي و زايشي گوجه فرنگي را شديدا 

 تاثير منفي قرار مي دهد و نهايتا منجر به كاهش تحت
گرما پروسه هاي . عملكرد و كيفيت ميوه مي شود

فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياه را تحت تاثير قرار داده، 
باعث تغيير در كاركرد اندام هاي گياه و نهايتا موجب 

گرما البته الزم به ذكر است كه . كاهش عملكرد مي شود
 تا عملكرد نهايي را تحت تاثير منفي تمام مراحل رشد

 مراحل گلدهي  حساسيت بيشترقرار مي دهد اما بدليل
ژنوتيپ ها واكنش  ارزيابي ،)ميوه بندي(و گرفتن ميوه 

 بهنژادگراندر اين مراحل مي تواند  نسبت به تنش گرما
 Peter et( را در رسيدن به ژنوتيپ هاي مقاوم كمك كند

al., 2002;  Malgorzata et al., 2008; Modarresi et 

al., 2010( . سيستم زايشي نر و توليد دانه گرده در
گياهان بطور بسيار دقيقي سازمان يافته است و نسبت 
به تنش هاي محيطي مختلف از جمله خشكي، شوري و 

بسيار حساس بوده و افزايش دما در ) گرما(دماي باال
مرحله محدوده باالتر از دماي مطلوب گياه خصوصا در 

گلدهي و گرده افشاني باعث عقيم شدن دانه گرده، 
 كاهش باروري و نهايتا كاهش عملكرد خواهد شد

)Malgorzata et al., 2008; Endo et al., 2009(. نتايج 
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 حاكي از Sato et al.,(2006) تحقيق بعمل آمده توسط
كاهش معني دار تعداد ميوه، زنده ماندن دانه گرده و 

. ه آزاد شده در اثر افزايش دماستتعداد دانه گرد
همچنين بيان نموده اند كه گرما باعث كاهش گلوكز و 

ايشان استدالل نموده اند كه . فروكتوز ميوه شده است
كاهش ميوه بندي تحت شرايط تنش گرما به دليل 
گسيختگي متابوليسم قند و انتقال پرولين در زمان كوتاه 

 تحقيقي كه توسطدر . توسعه دانه گرده گياه مي باشد
Malgorzata et al., (2008) بمنظور ارزيابي پاسخ هاي 

فيزيولوژيك تعدادي ژنوتيپ گوجه فرنگي نسبت به تنش 
گرمايي انجام شد دريافتند كه تنش گرما يك اثر 

 شتهبازدارندگي روي وضعيت فيزيولوژيكي اين گياه دا
كه درجه بازدارندگي مربوطه بسته به نوع ژنوتيپ 

با وجود اينكه مطالعاتي نيز جهت ارزيابي و .  بودمتفاوت
تشريح ژنتيك و فيزيولوژي واكنش به دماي باال در 

 شروع شده است اما براي ارزيابي تحمل گوجه فرنگي
عملكرد و صفات بررسي بيشتر واكنش دماي باال نيازمند 

در همين .  مي باشد نسبت به تنش گرماوابسته به آن
تاكنون تعداد بسيار اندكي ه راستا بايد ذكر كرد ك

شاخص براي ارزيابي تنش گرما در گياهان معرفي شده 
 ,Porch( كه نيازمند تحقيق و بررسي بيشتر استاست

2006; Wahid et al., 2007(. گسترش روزافزون عليرغم 
سطح زير كشت گوجه فرنگي به عنوان سبزي خارج از 

وبي  اقتصادي و سودآور خصوصا در استانهاي جن،فصل
 وجود تركيبي از تنش هاي غيرزنده خصوصا گرما ،كشور

به عنوان يك معضل جدي در ابتدا و انتهاي فصل، 
 ارتباط اين موضوع با شيوع بسياري از آفات و بيماري ها

  اقدامتاكنون ،ارزيابي ژنوتيپ ها به اين منظورضرورت و 
 از اينرو . استدر اين راستا صورت نگرفتهقابل توجهي 

 بررسي  و حاضر با هدف ارزيابي تحمل گرماپژوهش
 نسبت به تنش يازده رقم مختلف گوجه فرنگيواكنش 

 با كمك بررسي صفات مورفولوژيك، تجزيه به گرما
مولفه ها و محاسبه شاخص تحمل گرما در آنها تحت 

  . انجام شدشرايط محيطي نرمال و تنش 
  

  ها مواد و روش
 كه جه فرنگيمواد آزمايشي شامل يازده ژنوتيپ گو

و مابقي ارقام ثبت ) F1با عالمت (برخي از آنها هيبريد

-Rio fuggo  2 -  35-G -1نام هاي شده وارداتي بود با 

 -T629 5-  EUREKA 6  -4  اوربانا -3 5911

E26.34095 7-Sadeen 8 -  Logain 9-  BSS  711  

F1 10 -  TORMENTA  F1 11و- VAJRAM به 
ي مدت يكسال در گلخانه عنوان تيمارهاي آزمايش ط

پژوهشي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه 
خليج فارس در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 
سه تكرار در دو موقعيت نرمال و تنش گرما كاشته و 

  .مورد ارزيابي قرار گرفتند
موقعيت سه تكرار در دو در مذكور  ژنوتيپ  يازده

 متر 5/2كرت به مساحت يك ، هر يك در نرمال و تنش
با فاصله  و)  بوته5متر مربع شامل 1x5/2با ابعاد (مربع

بجز . سانتيمتر كاشته شد50بين بوته و بين رديف 
كليه عمليات اعمال تيمار تنش گرمايي در شرايط تنش، 

كاشت، داشت و برداشت در هردو شرايط طبيعي و 
تيمار . و مطابق اصول علمي انجام گرفت، يكسان تنش
 در زمين اصلي   روز پس از انتقال نشاء10 از ييگرما

 ،)اواخر مهرماه (درون تونل در مرحله استقرار كامل
 با )اوايل ارديبهشت ماه( تا پايان فصل رشد شروع و

 درجه سانتيگراد و 45افزايش تدريجي دما تا حداكثر 
  .تهويه مطلوب ادامه يافت

ز تا صفات ارتفاع گياه، طول شاخساره، تعداد رو
گلدهي، عملكرد تك بوته، وزن تك ميوه، طول و قطر 

 تعداد  وميوه، تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيك ميوه
با توجه به اينكه  . شدروز تا برداشت اندازه گيري

آزمايش در دو شرايط نرمال و تنش گرما انجام شده بود، 
 و مقايسه ميانگين براساس  مركب انجامتجزيه واريانس

  SASستفاده نرم افزار ادانكن با د دامنه اي چنآزمون 
   .صورت گرفت

براي مقايسه بهتر و قضاوت مطلوبتر، اقدام به انجام 
تجزيه مولفه هاي اصلي و محاسبه شاخص تحمل تنش 

  با استفاده از فرمول پيشنهادي فرناندز)HTI( گرما

)Fernandez, 1994(؛HTI=(Yp× Ys) /
2Yp

يد   گرد 
 اندازه صفت مود نظر هر ژنوتيپ در شرايط Ypدر آنكه 

 اندازه صفت مورد نظر هر ژنوتيپ در شرايط Ys و نرمال
و مخرج فرمول شاخص، مجذور ميانگين ژنوتيپها تنش 

  .در شرايط نرمال مي باشد
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  نتايج و بحث
براي صفات ) 1جدول (نتايج تجزيه مركب داده ها 

داد روز تا گلدهي، ارتفاع گياه، طول شاخساره، تع
عملكرد تك بوته، وزن تك ميوه، طول و قطر ميوه، تعداد 

 تعداد روز تا برداشت  وروز تا رسيدگي فيزيولوژيك ميوه
حاكي از وجود اختالف معني دار بين ژنوتيپها براي 

 اثر متقابل ژنوتيپ و .تمامي صفات مورد بررسي بود
ي شرايط محيطي نيز براي تمامي صفات مورد بررس

معني دار بود كه نشان دهنده تاثير متفاوت شرايط 
محيطي و همچنين رفتار متفاوت ارقام در محيط هاي 
نرمال و تنش بوده كه انجام چنين پژوهشهايي متناسب 

مجموعا . با شرايط هر منطقه را ضروري تر مي نمايد
 درصدي 33/72بطور متوسط، تنش گرما باعث كاهش 

  .Malgorzata et al با نتايجعملكرد تك بوته گرديد كه 
درخصوص كاهش تعداد ميوه و عملكرد ناشي از  (2008)

بيشترين كاهش عملكرد ناشي . تنش گرما همخواني دارد
 درصد 17/84 و 58/90از تنش گرما به ترتيب معادل 

ميزان دقت .  بدست آمد10مربوط به ارقام شماره سه و 
زمايش است انجام آزمايش كه يكي از شرايط اصلي هر آ

همانگونه كه در . با ضريب پراكندگي بررسي مي شود
جدول يك مشاهده مي شود، ضرايب پراكندگي بدست 
آمده، مقاديري قابل قبول براي اينگونه آزمايشات كه در 
بستر خاكي گلخانه مشابه آنچه در مزرعه انجام مي شود 

با عملكرد تك   و منفيبيشترين همبستگي مثبت. است
طول متعلق به به ترتيب  در شرايط نرمال) 2 جدول(بوته

 بود كه )-37/0( و تعداد روز تا برداشت)35/0(شاخساره
  طول شاخساره بانشان دهنده عملكرد بيشتر ارقام

 .بيشتر و تعداد روز تا رسيدگي كمتر در اين شرايط است
باالترين همبستگي مثبت و منفي با عملكرد تك بوته در 

 رتيب مربوط به ارتفاع گياهشرايط تنش گرما به ت
بدست آمد كه ) - 67/0( و تعداد روز تا برداشت) 37/0(

شايد بدليل امكان تبادل هواي بهتر در بوته ها و نتيجتا 
ميوه بندي زودتر و در اختيار داشتن زمان بيشتر براي 
توليد ميوه و عمال كاهش تعداد روز تا رسيدن 

شرايط نرمال و عملكرد در . فيزيولوژيك و برداشت باشد
نشان دادند ) 49/0( تنش، همبستگي مثبت و معني دار

كه حاكي از اين موضوع است كه ارقامي كه عملكرد 
مطلوبي در شرايط تنش دارند مي بايست در شرايط 

نرمال نيز عملكرد قابل قبولي داشته باشند و بالعكس كه 
 اين موضوع با مراجعه به نتايج شاخص تحمل گرما

البته الزم به ذكر .  نيز تاييد مي شود) 4ه جدول شمار(
است، هرچند در اين گروه از ژنوتيپهاي مورد بررسي، 
 ارقام برتر، تقريبا در هر دو شرايط روند يكساني داشتند

اما ممكن است برعكس آن درست نباشد زيرا ) 1شكل (
براساس بررسي هاي بعمل آمده، واكنش ژنوتيپها بر اين 

 تقسيم مي شوند، برخي در هر دو اساس به چهار دسته
و برخي در ) Aگروه (شرايط نرمال و تنش، عملكرد باال

، )Dگروه ( هيچ كدام از شرايط عملكرد مطلوبي ندارند
و گروه ديگر در شرايط ) Bگروه (برخي در شرايط نرمال

 ,Fernandez( عملكرد بااليي دارند) Cگروه (تنش

1992( .  
 كه باالخره در كدام به اين دليل بر سر اين موضوع

برخي . شرايط انتخاب انجام شود اختالف نظر وجود دارد
)Ceccarelli, 1987;  Ceccarelli  & Grando, 1991; 

Rathjen, 1994(  انتخاب در شــرايط تنش را توصيـه
 .Richards, 1996; Van Ginkel et al(مي كنند، عده اي

1998; Rajaram and Van Ginkle, 2001; ( قد به معت
انتخاب در شرايط مطلوب بوده در حاليكه گروهي 

)Fernandez, 1992( نيز بر اين باورند كه براي جمع 
كردن ژنهاي عملكرد و تحمل تنش، بايستي انتخاب در 

بيشترين . هر دو شرايط مطلوب و تنش انجام داد
عملكرد در هر دو شرايط نرمال و تنش مربوط به رقم 

كاهش عملكرد ناشي از تنش  بود كه كمترين 6شماره 
بيشترين كاهش . گرما نيز به همين رقم اختصاص داشت

  .  عملكرد مربوط به رقم شماره سه بود
 با انجام تجزيه عامل ها، اقدام به محاسبه مولفه ها 
در شرايط نرمال، تنش گرما و ميانگين هر دو محيط 

ضرايب مولفه هاي اصلي كه بصورت تجمعي . گرديد
، )3جدول (درصد تنوع را توجيه مي كنند 80بيش از 

مقادير مولفه ها و شاخص تحمل گرما مربوط به هر 
مولفه هايي . مورد محاسبه قرار گرفت) 4جدول (ژنوتيپ

كه ضرايب مربوط به عملكرد و اجزاي عملكرد در آنها 
مثبت بود به عنوان مولفه هاي عملكرد در نظر گرفته 

وم و سوم به عنوان در شرايط نرمال، دو مولفه د. شد
مولفه هاي عملكرد بدست آمد كه در اين شرايط، رقم 

 بر اساس مولفه 6 در هر دو مولفه و رقم شماره 4شماره 
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دوم جزو بهترين ارقام با باالترين مقدار مولفه تشخيص 
در شرايط تنش گرما نيز مقدار مولفه دوم به . داده شد

 مي 6ه عنوان مولفه عملكرد گوياي اهميت رقم شمار
) 63/0(باالترين مقدار شاخص تحمل تنش گرما . باشد

نيز به رقم شماره شش اختصاص يافت كه تاييدي بر 
همين موضوع . اهميت اين رقم در شرايط تنش گرماست

مجددا براي شاخص دوم بر اساس ميانگين عملكرد هر 
دو محيط نيز تكرار شده است كه  همگي مويد نتايج 

همبستگي . ام شده مي باشدفنوتيپي و قضاوت انج
شاخص تحمل تنش گرما با عملكرد در شرايط تنش 

  ).4جدول (بدست آمد ) 92/0(بسيار معني دار

  
  ميانگين دو محيط  و )S(، تنش)N( تك بوته ارقام مورد بررسي تحت شرايط نرمال)Y ( وضعيت عملكرد - 1 شكل

  
 از جمله خصوصيات بسيار مهم و موثر در توليد و
انتقال محصول گوجه فرنگي به بازار مصرف، صفات 

. مورفولوژيك ميوه نظير طول، قطر و وزن تك ميوه است
. وزن تك ميوه متاثر از تغيير در طول و قطر ميوه است

 ميانگين عملكرد در شرايط نرمال

 عملكرد در شرايط تنش خشكيميانگين
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و ) درصد13(در اين پژوهش، برآيند كاهش طول
ميوه ناشي از تنش گرما باعث كاهش ) درصد13(قطر
ا وجود تاثير پذيري ب. درصدي وزن تك ميوه گرديد32

شديد اين صفات از شرايط محيطي، فقط همبستگي 
طول ميوه با عملكرد تك بوته معني دار شد كه اين 
موضوع نقش و اهميت اين صفت در عملكرد نهايي را 

بيشترين و كمترين كاهش . مورد تاكيد قرار مي دهد
شكل  (6 و 11طول ميوه به ترتيب مربوط به ارقام شماره

اثر مكان و همچنين . بود)2 و جدول شماره شماره يك
اثر متقابل آن با ژنوتيپ در مورد اين صفات معني دار 
شد كه حاكي از تفاوت معني دار واكنش ارقام در هر دو 

  ). 1جدول شماره (محيط است
  

  در دو شرايط محيطي نرمال و تنش گرماارقام گوجه فرنگي ميانگين مربعات حاصل از تجزيه مركب صفات - 1جدول 
درجه   منبع تغيير

تعداد روز تا   طول شاخساره  ارتفاع گياه  آزادي
  گلدهي

عملكرد تك 
  قطر ميوه  طول ميوه  وزن تك ميوه  بوته

تعداد روز تا 
رسيدن 

  فيزيولوژيك

تعداد روز تا 
  برداشت

شرايط 
  حيطيم

1  **13/1296  37/227 ns 05/11  ns **80/86  **61/17697  **74/784  **52/863  24/24 ns 24/24 ns 

بلوك داخل 
  )1اشتباه (محيط

4  40/10  73/34  16 13/0  66/3  74/0  90/4  89/41  42/38  

16/112**  10  رقم  **60/1513  **83/37  **86/1  **77/3800  **27/48  **41/416  **17/99  **21/124  
73/88**  10  محيطxرقم  **17/187  **65/18  **69/0  **54/799  **46/40  **21/23  **51/76  **88/54  

20/10  40  2اشتباه   05/10  05/3  26/0  58/9  77/3  14/4  34/2  92/3  
ضريب 
 تغييرات

-  39/5  70/2  74/4  99/7  65/3  96/3  94/3  64/1  97/1  

  عدم وجود اختالف معني دار  : nsبه ترتيب معني دار در سطح پنج درصد و يك درصد        ** و * 
  

ه مي تواند در شكل ظاهري يكي از خصوصياتي ك
بوته و نفوذ جريان هوا به درون شاخساره موثر واقع شود 
و به تبع آن در مناطق با رطوبت بيشتر، درصد ميوه 
بندي را افزايش و ميزان خسارت ناشي از پوسيدگي 

اين خصوصيت . ميوه را كاهش دهد ارتفاع گياه مي باشد
كم بوته در  كه امكان تغيير ترابه همراه طول شاخساره

 به عنوان دو خصوصيت واحد سطح را فراهم مي كند
قابل توجه در مديريت مزرعه و شيوه كاشت نقش 

 با وقوع تنش گرما هر دو صفت .موثري خواهند داشت
مذكور افزايش نشان داده است كه در مورد ارتفاع معني 

درواقع گياه براي دفع گرما، از اين طريق . دار بوده است
بيشترين و كمترين ارتفاع در .  داده استواكنش نشان

.  بوده است3 و 8شرايط تنش، به ترتيب مربوط به ارقام 
همبستگي ارتفاع گياه با عملكرد در شرايط تنش معادل 

 درصد معني دار بود درحاليكه 95 درصد و با احتمال 37
اين . اين همبستگي در شرايط نرمال معني دار نشد

در عملكرد باال در شرايط تنش نتيجه گوياي نقش ارتفاع 
در مورد طول شاخساره برعكس اين موضوع، . مي باشد

در شرايط نرمال معني دار در حاليكه در شرايط تنش 
ارقامي كه طول شاخساره . غيرمعني دار بدست آمد

بلندتري دارند در شرايط نرمال عملكرد باالتري خواهند 
اتي است كه تعداد روز تا گلدهي نيز از جمله صف.  داشت

. در توليد گوجه فرنگي مورد توجه زياد قرار مي گيرد
 باوقوع تنش گرما، تعداد روز تا گلدهي كاهش يافت

درحقيقت تنش گرما گياه را زودرس ). 2جدول شماره (
تر مي نمايد كه ممكن است از جهاتي مطلوب باشد اما 
بدليل تاثير منفي بر برخي جنبه هاي رشدي، معموال 

 دوره مطلوب نيست زيرا باعث كاهش اين كاهش
اين يافته ها با نتايج . عملكرد كمي و كيفي مي شود

 و .Sato et al(2006)گزارش شده توسط 
Comlekcioglu & (2010)Kemal Soylu، در شرايط 

بيشترين و كمترين تغيير . كنترل شده همخواني دارد
ناشي از تنش گرما در اين صفت به ترتيب مربوط به 

 درصد بدست آمده 3 و 15 ، معادل 3 و 6 شماره ارقام
با وجود اهميت تعداد روز تا گلدهي و تاثير معني . است

دار محيط بر آن، همبستگي آن با عملكرد در هر دو 
شرايط نرمال و تنش معني دار نشده است كه گوياي اين 
حقيقت است كه تنش گرما تفاوتي از اين لحاظ ايجاد 

ث چنين اختالفي بين ارقام شده نكرده است و آنچه باع
است، كاهش توان فتوسنتزي، قدرت زنده ماندن دانه 
گرده و زمان ميوه بندي و ميزان آن است، خصوصا در 
شرايط تنش كه بسياري از گلها بدليل شرايط سخت 
محيطي و عقيم شدن دانه هاي گرده ريزش نموده و به 

و   Sato et al., 2006(ميوه تبديل نمي شوند
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Comlekcioglu &  Kemal Soylu, 2010( . بر همين
اساس، هرچند ميزان همبستگي در هر دو شرايط 
محيطي، منفي و غير معني دار شده است اما قدر مطلق 
اين مقدار همبستگي منفي در شرايط تنش، كمتر از 

 كه شايد با تعداد ژنوتيپ بيشتر شرايط نرمال شده است
اين موضوع بيانگر . هداين اختالف بيشتر خود را نشان د

 است كه با وجود عدم تبديل تمام گلها به ميوه در اين
شرايط نرمال، اما بدليل محدوديت كمتر در گرفتن ميوه 

نتايج . و دوره رشد، گلدهي زودتر، اثر بهتري دارد
پژوهش حاضر در اين خصوص با يافته هاي گزارش شده 

   .همخواني كامل دارد .Sato et al(2006)توسط  

  
   گرماتنشنرمال و  با عملكرد در شرايط  ارقام گوجه فرنگي درصد تغييرات و همبستگي صفات صفات،ميانگين - 2جدول 

  همبستگي صفات  )درصد(تغييرات نسبت به شرايط نرمال
 با عملكرد نرمال  با عملكرد تنش  حداكثر  متوسط  حداقل

  صفت  وضعيت  ميانگين صفات
**49/0  - 18/3 49/0** -  -58/90  -33/72  -96/54  نرمال   88/0   )كيلوگرم(عملكرد تك بوته  تنش 

0 16/0 ns 22/101 18/0  -77/60  -36/32  -69/21  نرمال  ns 22/0 ns 47/68   )گرم(وزن تك ميوه  تنش 
04/0- ns 25/0 ns 44/52 -54/0**  -28/28  -14/13  -68/1  نرمال   26/0- ns 55/45   )ميليمتر(طول ميوه  تنش 
03/0- ns 0 31/55 24/0  -88/22  -09/13  -81/8  نرمال  ns 16/0 ns 07/48   )ميليمتر(قطر ميوه  تنش 
32/0 ns 08/0 ns 85/54 37/0*  40/50  15/16  -95/1  نرمال   *37/0  71/63   )سانتيمتر(ارتفاع گياه  تنش 

**44/0  *35/0  50/115 31/0  52/21  21/3  20/0  نرمال  ns 21/0 ns 21/119   )سانتيمتر(طول شاخساره  تنش 
- 28/0 ns - 26/0 ns 27/37 -27/0 -68/15 -2/2 -10/0  نرمال  ns 19/0- ns 45/36   تعداد روز تا گلدهي  تنش 

28/0- ns 26/0- ns 06/94 -63/0**  01/16  -29/1  06/1  نرمال   10/0- ns 85/92   تعداد روز تا رسيدن فيزيولوژيك  تنش 
**45/0-  *37/0- -67/0**  11/11  -20/1  -90/0  نرمال 101   22/0- ns 79/99   تعداد روز تا برداشت  تنش 

  عدم وجود اختالف معني دار  : nsبه ترتيب معني دار در سطح پنج درصد و يك درصد                         ** و    * 
  

يكي از داليل اصلي توسعه كشت و كار گوجه فرنگي 
.  آن استدر مناطق جنوبي كشور، توليد خارج از فصل

زماني كه اكثر مناطق كشور در سرماي پاييز و زمستان 
رنگي برداشت ـبه سر مي برند در اين مناطق، گوجه ف

از اينرو تعدادروز تا رسيدن فيزيولوژيك و . مي شود
برداشت تاثير بسزايي در زمان ارائه محصول به بازاز و 

  . حصول سود اقتصادي مورد نظر از اين محصول دارد

  
   ارقام گوجه فرنگيضرايب مولفه ها در شرايط نرمال، تنش گرما و ميانگين هر دو محيط براي صفات مورد بررسي -3 جدول

    ضرايب مولفه ها تحت شرايط مختلف

ات
صف

- مولفه دوم  نرمال -مولفه اول  
 نرمال

مولفه 
-سوم
 نرمال

 -مولفه اول
 تنش

مولفه 
 تنش-دوم

مولفه 
-سوم
 تنش

مولفه 
 -چهارم
 تنش

 مولفه
-اول

ميانگين 
 دو محيط

 - مولفه دوم
ميانگين دو 

 محيط

 -مولفه سوم
ميانگين دو 

 محيط

 179/0 456/0 -722/0 076/0 141/0 548/0 -775/0 683/0 151/0 -296/0 عملكرد تك بوته
 317/0 -364/0 -797/0 819/0 -123/0 342/0 -217/0 378/0 -803/0 -329/0 ارتفاع

 778/0 -173/0 365/0 805/0 305/0 -228/0 276/0 145/0 0081/0 883/0 روز تا گلدهي
 435/0 -0065/0 801/0 092/0 -049/0 051/0 960/0 0133/0 -150/0 928/0 روز تا رسيدگي فيزيولوزيك

 217/0 0062/0 898/0 -0391/0 068/0 056/0 973/0 -314/0 086/0 881/0 روز تا برداشت
 803/0 324/0 -154/0 322/0 862/0 154/0 -08/0 850/0 09/0 437/0 طول شاخساره
 072/0 167/0 826/0 -151/0 862/0 271/0 014/0 -498/0 407/0 557/0 طول ميوه
 -018/0 947/0 033/0 0098/0 148/0 917/0 -0249/0 166/0 922/0 -211/0 قطر ميوه
 121/0 954/0 137/0 089/0 273/0 939/0 0048/0 244/0 953/0 -0255/0 وزن ميوه

 22/18 69/25 50/38 32/16 08/19 48/25 89/28 85/19 20/29  10/35  درصد واريانس
  40/82 77/89  15/84  درصد تجمعي واريانس

  
اواسط تابستان در (عالوه بر گرماي اول فصل رشد 

، گرماي اواخر فصل رشد كه هنوز )مرحله رشد رويشي
 محصول مناطق معتدل به بازار نرسيده است نيز از جمله

محدوديتهاي جدي در توليد موفق و سودآور اين 
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محصول است لذا انديشيدن تدبير اساسي با لحاظ كرد 
اين عوامل مي تواند توليدكننده را به توسعه كشت اين 

بيشترين كاهش ناشي از . محصول ارزشمند ترغيب نمايد
تنش گرما در تعداد روز تا رسيدن فيزيولوژيك معادل 

كمترين تعداد . يازده بدست آمد روز مربوط به رقم 13
روز تا رسيدن فيزيولوژيك در هر دو شرايط محيطي 

 بيشترين تغيير 4رقم شماره .  بود6مربوط به رقم شماره 
اما در جهت افزايش تعداد روز تا رسيدن در محيط تنش 
از خود نشان داد كه نشان از ميوه بندي ديرتر اين رقم 

 تنش گرما درمجموع باوجود اينكه. در شرايط تنش است
باعث تفاوت معني داري در تعداد روز تا رسيدگي و 
برداشت نشد اما با كاهش ماندگاري ميوه حتي پس از 
تشكيل، كاهش عملكرد نهايي در شرايط تنش معادل 

همبستگي معني دار تعداد روز تا .  درصد بدست آمد72

رسيدن فيزيولوژيك با عملكرد در شرايط نرمال نيز نشان 
نده عدم وجود محدوديت رشد در اين شرايط است ده

كه موضوعي كامال منطقي است اما همبستگي منفي و 
معني دار عملكرد با تعداد روز تا رسيدن فيزيولوژيك و 
برداشت در شرايط تنش نشان دهنده كاهش عملكرد 

  .  نهايي با افزايش اين دوره است
د جمله عملكر بر اساس برآيند صفات از در مجموع 

 تعداد روز تا شروع برداشت و ،)شكل يك( تك بوته
خصوصيتهاي ظاهري مربوط به درنظر گرفتن بعضي از 

بسته كه در ) طول، قطر و وزن تك ميوه(بازارپسندي
 ارقام ،نقش مهمي دارندنيز ترابري محصول بندي و 

 كه در هر دو شرايط نرمال و تنش وضعيت 6  و4شماره 
هترين رقمهاي قابل توصيه به عنوان بمطلوبي داشتند 

  .دمي شوبراي كشت در استان بوشهر معرفي 
  

با عملكرد تك بوته و ) HTI(، هبستگي شاخص تحمل گرما گوجه فرنگي مقادير مولفه هاي اصلي ژنوتيپهاي مورد مطالعه-4جدول
  مقادير مولفه هاي اصلي

  ختلفمقادير مولفه هاي ژنوتيپ هاي مورد مطالعه تحت شرايط م

پها
وتي

ژن
 

 -مولفه اول
  نرمال

- مولفه دوم
 نرمال

مولفه 
-سوم
 نرمال

 -مولفه اول
 تنش

مولفه 
-دوم
 تنش

مولفه 
-سوم
 تنش

مولفه 
 -چهارم
 تنش

-مولفه اول
ميانگين دو 

 محيط

مولفه 
 -دوم

ميانگين 
 دو محيط

مولفه 
 -سوم

ميانگين 
 دو محيط

 HTIمقادير 

1 68/1 18/2- 25/1- 49/2 38/3- 12/1- 42/1- 35/2 66/2- 05/0- 09/0 
2 72/2 38/2 64/1- 33/2 14/2 03/2 34/1 10/4 80/1 48/1 12/0 
3 34/1 70/3 04/2- 86/1 2- 34/1- 11/2- 20/4 31/1 33/1- 07/0 
4 45/1 52/4 86/1 4 31/2 14/1 77/0 59/3 66/3 27/2 33/0 
5 07/3 23/1- 12/2 14/3- 05/2 65/3 32/0- 42/1- 87/0 55/1 49/0 
6 48/8- 56/0- 15/2 78/3- 53/2 66/0- 75/1- 60/6- 59/1 82/2- 63/0 
7 22/1- 85/1 41/0- 51/2- 68/2 35/0 38/0 18/1- 74/1 31/1- 48/0 
8 77/1- 99/0- 04/2 87/1- 82/0 11/0- 70/2 62/3- 32/0- 38/1 40/0 
9 11/1 16/2- 48/0- 54/0 20/2- 03/1 49/1 29/0 24/2- 23/1 22/0 
10 51/0- 68/2- 80/2- 52/1 67/2- 51/2- 23/1- 02/1 45/3- 05/2- 09/0 
11 65/0 65/2- 44/0 51/1- 24/2- 46/2- 19/0 76/2- 30/2- 32/0- 33/0 

 - 22/18 69/25 50/38 32/16 08/19 48/25 89/28 85/19 20/29  10/35  درصد واريانس

درصد تجمعي 
 - 40/82 77/89  15/84  واريانس

همبستگي با 
 HTIشاخص 

*60/0-  04/0- ns 0 **82/0-  *70/0  31/0 ns 14/0 ns **81/0-  41/0 ns 09/0- ns 1  

  همبستگي شاخص تحمل تنش گرما با عملكرد در شرايط تنش گرما  همبستگي شاخص تحمل تنش گرما با عملكرد در شرايط نرمال
17/0 ns **92/0-  

  عدم وجود اختالف معني دار  : nsد                        به ترتيب معني دار در سطح پنج درصد و يك درص** و    * 
 

 نيز جزء  ارتفاع و طول شاخسارهرقم از نظراين دو 
 اجازه ،كه با طول شاخصاره كوتاهتربرترين ها بوده 

 فراهم مي  نيزكاشت تعداد بوته در واحد سطح بيشتري
رقم شماره چهار عالوه بر عملكرد تك بوته باالتر، . دنكن
 از بين  لحاظ وزن و قطر ميوه نيز با داشتن رتبه يكاز

،  و از نظر طول ميوه با اخذ رتبه دو ارقام مورد آزمايش
در نهايت . برتري خود را نسبت به ساير ارقام نشان داد

حاصله  اطمينان بيشتر از نتايج  راستي آزمايي وبراي
 مختلف كه شرايط رقم در مناطق توصيه خصوصا جهت
آزمايش تكرار ،  مشابه با منطقه بوشهر دارندآب و هوايي
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 و با وجود دشواري انجام منطقه در چند سال و چند
 مطالعات تنش گرما، حتي االمكان با تعداد رقم بيشتر

  . شودمي توصيه
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