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 مهورد  صهفات  کلیه در فرنگیگوجه ارقام بین تفاوت که داد نشان هاداده مرکب واریانس تجزیه نتایج گرفت. قرار مطالعه مورد (1391

 طهول  و قطهر  میهوه،  وزن میهوه،  رسیدگی تا روز تعداد حقیقی، و ایلپه هایبرگ عرض و طول صفات با عملکرد بود. دارمعنی مطالعه

 آذیهن،  گهل  در میهوه  تشهکیل  درصد آذین، گل در گل تعداد با و دارمعنی و مثبت همبستگی میوه، دم طول و پریکارپ ضخامت میوه،

 بررسهی  در داشهت.  دارمعنهی  منفهی  همبستگی اسیدیته و محلول جامد مواد میوه، درصد 50 رسیدگی تا روز تعداد گیاه، در میوه تعداد

 43 صهفات  ایهن  گردیدنهد.  مهدل  وارد ترتیب به میوه تشکیل درصد و میوه محلول جامد مواد میوه، طول صفات گام، به مگا رگرسیون

 پریکهارپ  ضهخامت  و میوه وزن برگ، عرض میوه، طول صفات علیت، تجزیه نتایج براساس کردند. توجیه را عملکرد تغییرات درصد
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 مقدمه

 در (Solanum lycopersicum علمهی  نهام  )بها  فرنگیگوجه

 و اهمیهت  لحها   از دنیا در صیفی و سبزی التمحصو بین

 .]27[ دارد را دوم رتبهه  زمینهی سهیب  از بعد مصرف، میزان

 و داشهته  گیهری چشهم  افهزایش  اخیهر  هایدهه در آن تولید

 بهه  را صیفی و سبزی محصوالت تولید از درصد 14 حدود

 بهاالی  درصد نظیر عواملی .]24[ است داده اختصا  خود

 و افشههانیگههرده آسههان کنتههرل ی،هموزیگههوت و خودگشههنی

 ژنوم با دیپلوئید هایگونه زیادی تعداد وجود هیبریداسیون،

 و اصهالح  هاپلوئیهد،  گیاههان  تولید توانایی و کوچ  نسبتا 

 نموده پذیرامکان راحتی به را گیاه این در جدید ارقام تولید

-گوجهه  ارقهام  از بیشهماری  تعهداد  کهطوریبه ،]19[ است

 به فرنگیگوجه شود.می کشت دنیا مختلف طنقا در فرنگی

 لهذا  شهود، مهی  مصرف تبدیلی صنایع و خوریتازه صورت

 مصهرف  نهوع  بهرای  الزم ههای شاخص براساس رقم انتخاب

 در اصههالحی اهههداف مهمتههرین بههود. خواهههد متفههاوت

 بها  ارقهامی  بهه  دسهتیابی  امهراض،  بهه  مقاومهت  فرنگی گوجه

 مهواد  نظیهر  کیفی صفات بهبود و میوه زودرسی باال، عملکرد

 کشهور  10 از ترکیه و یرانا باشد.می اسیدیته و1 محلول جامد

 .]18[ باشههندمههی دنیهها در محصههول ایههن تولیدکننههده عمههده

 وجهود  کشهور  دو ایهن  در فرنگیگوجه از متنوعی پالسم ژرم

  .]20[ دارد

 عملکهرد  ویهژه  به مختلف، صفات بین همبستگی تعیین

-بهه  بهه  آنهها،  معلهولی  و علت  رواب تعیین و آن اجزای و

 عملکهرد  بهر  مؤثر صفات که دهدمی را امکان این نژادگران

 عملکهرد،  بر عالوه فرنگیگوجه در .]3[ نمایند شناسایی را

 محلهول  جامد مواد مانند کیفی صفات و محصول زودرسی

 ارتبهاط  و باشهند مهی  برخوردار ایویژه جایگاه از اسیدیته و

                                                           
1. Total soluble solid (TSS) 

 حهائز  ارقهام،  گهزینش  جههت  در صهفات  سهایر  با آنها بین

 عوامل از باال عملکرد با ارقامی به دستیابی باشد.می اهمیت

 صهفت  یه   عملکهرد  باشد.می محصول، هر تولید در مؤثر

 و شهود مهی  کنتهرل  ژن زیهادی  تعهداد  توس  که است کمی

 ژنوتیپ و محی  متقابل اثر دلیل به صفت این پذیریوراثت

 عملکهرد  براسهاس  پرمحصول ارقام انتخاب لذا است، پایین

 اسهت  ممکهن  آن بهبهود  جههت  اولیهه  ههای نسل در ویژهبه

 صهفات  اینکهه  بهه  باتوجهه  .]28 و 3 ،1[ نباشد ثرؤم چندان

 دارای و بهوده  گیهری انهدازه  قابهل  سهادگی  به مورفولوژی 

 صهفات  ایهن  براسهاس  انتخاب ،هستند باالیی پذیریتوارث

 خواههد  مناسب دعملکر بهبود و گیاهی جوامع غربال برای

 عملکهرد  بها  مههم  صفات بین ارتباط تعیین هرچند .]4[ بود

 ارقهام  اصهالح  و گزینش در تواندمی و است اهمیت دارای

 ضههرایب محاسههبه امهها ،]25[ شههود واقههع مههؤثر پرمحصهول 

 کنهد. نمهی  مشهخص  را صهفات  ارتبهاط  ماهیهت  همبستگی

 آثهار  شناسهایی  امکهان  علیهت  تجزیهه  از استفاده با بنابراین

 دارد وجهود  عملکهرد  با مرتب  صفات غیرمستقیم و مستقیم

 بههه علیههت، تجزیههه از اسههتفاده بهها تههوانمههی و ]23 و 13[

 ههای همبستگی در عموما  که یافت دست تکمیلی اطالعات

 بهه  علیهت  تجزیهه  روش لهذا،  .]2[ شوندنمی مشاهده ساده

 بهر  مهؤثر  صهفات  اهمیهت  تعیین برای تردقیق ابزاری عنوان

 با توانمی و ]14 و 10[ گیردمی قرار استفاده وردم عملکرد

 یها  غیرمؤثر صفات رابطه گام به گام رگرسیون تجزیه کم 

 حهذف  عملکهرد  روی بهر  رگرسهیونی  مهدل  در را تأثیر کم

 تغییهرات  از ایمالحظه قابل میزان که را صفاتی تنها و نمود

 درنظهر  را ماننهد  مهی  مهدل  در و کنندمی توجیه را عملکرد

 .]4[ گرفت

 و علت رواب  که فرنگیگوجه ژنوتیپ 19 مطالعه نتایج

 فرنگیگوجه در را صفات سایر و میوه عملکرد بین معلولی

 عهرض  و طهول  صفات که داد نشان داد، قرار بررسی مورد
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 مسهتقیم  اثهر  بیشهترین  دارای آسکوربی  اسید میزان و میوه

 مثبههت مسههتقیم اثههر دارای انبههارداری دوره طههول و مثبههت

 50 تها  روز تعهداد  گیهاه،  در شهاخه  تعداد صفات و توس م

 گهل  در گهل  تعداد گیاه، در آذین گل تعداد گلدهی، درصد

 اولهین  تها  روز تعهداد  و میهوه  تشهکیل  تها  روز تعداد آذین،

 عملکهرد  روی منفهی  مسهتقیم  اثهر  بیشترین دارای برداشت

 ژنوتیههپ 36 بررسههی در دیگههری مطالعههه در .]26[ بودنههد

 میهوه  تعداد که بود این بیانگر نتایج اتیوپی، رد فرنگیگوجه

 بهر  مثبهت  مسهتقیم  اثهر  بیشترین دارای میوه وزن و بوته در

 بهر  صهفات  این غیرمستقیم اثر بیشترین و باشندمی عملکرد

 در میهوه  تعهداد  و آذیهن گل در گل تعداد طریق از عملکرد

   .]16[ آمد دستبه خوشه

 بها  ارقهام  بهه  دسهتیابی  حاضهر،  پژوهش انجام از هدف

 سهادگی  بهه  کهه  مورفولوژیه   صفات براساس باال عملکرد

 بها  صهفات  ایهن  ارتبهاط  بررسهی  و اسهت  گیریاندازه قابل

 علیت تجزیه و گام به گام رگرسیون نتایج براساس عملکرد

   باشد.می

 

 هاروش و مواد

 ههای اسهتان  مختلهف  مناطق از فرنگیگوجه محلی رقم 97

 در رقم( 14) ترکیه اغدر و رقم( 83) ایران غربی آذربایجان

 آوریجمع و شناسایی جهت شدند. آوریجمع 1390 سال

 نظیهر  بوتهه  و میهوه  ظهاهری  صهفات  از بیشتر مذکور ارقام

 زمهان  در شد. استفاده بوته اندازه و میوه رن  اندازه، شکل،

 آنها از و برداشت میوه کافی مقدار به رقم هر از آوریجمع

-جمهع  آن از که ایمنطقه اسم براساس ارقام شد. بذرگیری

 بهه  محلهی  ارقهام  ایهن  شهدند.  کدگذاری بودند، شده آوری

 و 2‘ریوگرنهد ’ ،1‘اچ سهی  پتهوارلی ’ تجهاری  رقم سه همراه

                                                           
1 .Peto Early CH 

2. Rio Grande 

 ارومیه کهریز کشاورزی تحقیقات ایستگاه در ، 3‘2274-اچ’

 تهیهه  جههت  شهدند.  کشهت  (1391-92) سهال  دو مدت به

 بها  متری دو ردیف ی  در امارق این از کدام هر بذور نشاء

 ههای تونهل  زیهر  خزانهه  در همدیگر از مترسانتی 20 حدود

 رسهیدن  و کهافی  رشد از بعد شدند. کشت کوتاه پالستیکی

 نشهاء  انتقال حقیقی، برگ پنج الی چهار اندازه به هاگیاهچه

 طههرح قالههب در مزرعههه در ارقههام شههد. انجههام مزرعههه بههه

 ههر  در شهدند.  کشهت  رتکهرا  دو بها  (10 × 10) آلفاالتیس

 کشت متر شش طول با کاشت ردیف دو در رقم هر تکرار،

 و 120 همهدیگر  از کاشهت  ههای ردیهف  بین فاصله گردید.

 40 کاشهت  ردیهف  روی در همهدیگر  از هابوته بین فاصله

 بوتهه  30 مترمربهع  4/14 با آزمایشی کرت هر )در مترسانتی

   بود. شد( کشت

 مورفولهوژیکی  تصهفا  از تعهدادی  رشد فصل طول در

 و IPGRI دیسهههکروپتورهای براسهههاس فرنگهههیگوجهههه

UPOVمهورد  صهفات  .]29 و 17[ گرفت قرار مطالعه مورد 

 عرض و طول ای،لپه هایبرگ عرض و طول شامل مطالعه

 در گهل  تعهداد  گلهدهی،  تها  روز تعهداد  حقیقهی،  هایبرگ

 آذیهن، گهل  دومهین  در میوه تشکیل درصد آذین،گل دومین

 میهوه،  رسیدگی تا روز تعداد میوه، وزن بوته، در میوه تعداد

 میهوه،  درصهد  50 رسهیدگی  تا روز تعداد میوه، قطر و طول

 بذر تعداد میوه، داخل حفره تعداد میوه، پریکارپ ضخامت

 و میهوه  محلهول  جامهد  مهواد  میهوه،  دم طهول  میهوه،  داخل

 بود. فرنگیگوجه رقم هر برای بوته عملکرد و میوه اسیدیته

 هبه  DDR18416، pH مدل رفراکتومتر با محلول مدجا مواد

 روش بها  اسهیدیته  و Methrohm691 مهدل  متهر  pH وسیله

 (سهیتری   اسهید  برحسهب ) نرمهال  1/0 سهود  با تیتراسیون

 .]12[ شد گیریاندازه

                                                           
3. H-2274 
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 Minitab افهزار نهرم  از اسهتفاده  بها  هها داده بهودن  نرمال

 ،حهداکثر  ،حداقل واریانس، تجزیه شد. بررسی (16 )نسخه

 و فنههوتیپی تغییههرات ضههریب ژنههوتیپی، تغییههرات ضههریب

 قبهل  گردیهد.  محاسبه صفت هر برای عمومی پذیریوراثت

 بههودن مسههتقل بررسههی بههرای مرکههب، واریههانس تجزیههه از

 شهد.  انجهام  بارتلهت  آزمهون  آزمایشی، اشتباه هایواریانس

 مربعهات  میهانگین  ریاضهی  امیهد  گهرفتن  درنظر با F آزمون

 ،صفات بین ارتباط تعیین منظور به گرفت. مانجا تغییر منابع

 صهفات  اثهر  بررسی جهت شد. مشخص همبستگی ضرایب

 روش از تههأثیر کههم صههفات حههذف و عملکههرد بههر مههؤثر

 تجزیهه  بهرای  .]9 و 5[ شهد  اسهتفاده  گهام  به گام رگرسیون

 ارزیهابی  آزمایشی خطاهای واریانس بودن نرمال رگرسیون،

 همخطهی  وجهود  عهدم  یا وجود اثبات برای همچنین و شد

1 ضریب صفات بین
VIF تعیهین  بهرای  .]5[ گردید محاسبه 

 علیهت  تجزیهه  عملکهرد  بر صفات غیرمستقیم و مستقیم اثر

 ههای داده میانگین از پارامترها این محاسبه جهت .دش انجام

  شد. استفاده سال دو

 SAS هههایافزارمرنهه از اهههداده تحلیههل و تجزیههه بههرای

 8 ،6[ شد استفاده (20 )نسخه SPSS و Path (،2/9 )نسخه

 (PCV) فنوتیپی و (GCV) ژنوتیپی تغییرات ضریب .]11 و

 از اسههتفاده بهها صههفات (Hb) عمههومی پههذیریوراثههت و

 :گردید محاسبه زیر های فرمول
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1. Variance Inflation Factor 

 واریهانس VG  محیطهی،  واریهانس  VE هها، رابطه این در

 ههر  ههای  داده میهانگین   و فنهوتیپی  واریانس  VPژنتیکی،

 باشند.می صفت
 

 بحث و نتایج

 بین داریمعنا اختالف سال هر برای سواریان تجزیه در

 واریانس تجزیه درنتیجه نشد. مشاهده ناقص هایبلوک

 صهورت  بهه  آزمهایش  سهال  دو ههای داده بهرای  مرکب

 واریهانس  تجزیهه  شهد.  انجهام  تصادفی کامل هایبلوک

 صفات کلیه برای ارقام بین اختالف که داد نشان هاداده

 بهین  اشهد، بمهی  دارمعنهی  درصهد  ی  احتمال سطح در

 وجهود  زیهادی  بسهیار  اختالف صفات این نظر از ارقام

 شههده مطالعههه صههفات تمههامی در (.1 جههدول) شههتدا

 تغییهرات  ضهریب  از بیشهتر  فنهوتیپی  تغییهرات  ضریب

 بهر  محیطهی  عوامل تأثیر دهندهنشان این و بود ژنتیکی

  .(2 جدول) باشدمی صفات این تمامی

 در ترتیهب  به ژنتیکی تغییرات ضریب حداکثر و حداقل

 و حههداقل شههد. مشههاهده گیههاه در میههوه تعههداد و اسههیدیته

 گلهدهی  تها  روز تعهداد  از ترتیهب  به پذیریوراثت حداکثر

 در شهد.  حاصهل  درصد( 5/99) میوه وزن و درصد( 5/68)

 از کهه  بهود  درصد 5/87 عملکرد پذیریوراثت مطالعه، این

-ثتورا با صفاتی در بود. برخوردار متوسطی پذیریوراثت

 واریههانس از بیشههتر ژنتیکههی واریههانس تههأثیر بههاال، پههذیری

 اولیهه  ههای نسهل  در رقهم  انتخهاب  درنتیجه و بوده محیطی

 بهود.  خواهد آمیزموفقیت و اعتماد قابل صفات این براساس

 واریهانس  تهأثیر  پهایین،  پذیریوراثت با صفاتی در برعکس

 حیطیم اثرات از فنوتیپی تغییرات بیشتر و بوده باال محیطی

 ادامه بعدی هاینسل تا بایستی رقم انتخاب و شودمی ناشی

  نماید. پیدا
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 فرنگیگوجه ارقام در مطالعه مورد صفات مركب واریانس تجزیه . 1 جدول

 منابع

 تغییرات

 درجه

 آزادی

 مربعات میانگین

 برگ طول ریاضی امید

 ایلپه

 برگ عرض

 ایلپه

 برگ طول

 حقیقی

 برگ عرض

 حقیقی

 روز تعداد

 گلدهی به

 گل تعداد

 آذینگل در

ns11/66 ns0/023 *767/29 ns0/632 2 0/706** 0/656** 1 سال
YG + tδ

2
R(Y) + rtδ

2
Yδ2

e + rδ
 

2 0/185 37/925 0/648 7/531 0/001 0/001 2 سال اشتباه
R(Y)
 

δ2
e + tδ 

2 1/995** 40/623** 43/769** 95/297** 1/548** 0/854** 99 رقم
YG + ryδ2

Gδ2
e + rδ

 

ns0/016 ns0/021 **0/826 ns0/235 ns9/027 **0/267 2 99 رقم × سال
YG
 

δ2
e + rδ

 

2 0/091 7/324 0/301 0/437 0/023 0/022 198 کل اشتباه
eδ 

 

 1 جدول ادامه

 تغییرات منابع
 درجه
 آزادی

 مربعات میانگین

 فروت درصد
 خوشه در ست

  میوه تعداد
 بوته در

 میوه وزن
 به روز تعداد
 میوه رسیدگی

 قطر
 میوه

 میوه طول
  روز تعداد
  رسیدگی به
 میوه درصد 50

 ns153/76 ns776/110 ns2096/72 ns3612/01 ns2/789 *5/382 *547/560 1 سال

 6/130 0/125 0/241 445/81 579/117 756/146 121/925 2 سال اشتباه

 203/07** 7/066** 9/963** 126/134** 1/14904** 38/3423** 376/90** 99 رقم

 ns1/523 **502/81 **169/947 **30/662 **0/331 **0/143 ns2/368 99 رقم × سال

 3/473 0/091 106/0 12/825 38/969 992/27 46/102 198 کل اشتباه

 

 1 جدول ادامه

 منابع

 تغییرات

 درجه

 آزادی

 مربعات میانگین

 ضخامت

 پریکارپ

 حفره تعداد

 میوه در

 بذر تعداد

 میوه در

 طول

 میوه دم

 جامد مواد

 میوه محلول
pH اسیدیته 

 عملکرد

 بوته در

 ns0/319 ns62/568 ns0/030 ns7/129 ns5/130 *1/850 *869/3 164/737** 1 سال

 0/179 040/0 0/492 0/552 0/027 15/005 0/213 0/476 2 سال اشتباه

 0/760** 0/147** 0/045** 1/586** 0/636** 10674/9** 16/551** 7/751** 99 رقم

 ns125/306 ns0/014 **0/361 **0/026 **0/031 ns0/047 1/439** 0/392** 99 رقم × سال

 0/051 0/005 0/004 0/036 0/039 144/134 0/189 0/133 198 کل اشتباه

 درصد 5 و 1 احتمال سطح در دار معنی ترتیب به - * و **

 ns- دار غیرمعنی 
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 فرنگیگوجه ارقام در مطالعه مورد صفات فنوتیپی و ژنوتیپی تغییرات ضریب عمومی، پذیریوراثت بیشینه، كمینه، .2 جدول

 فنوتیپی تغییرات ضریب ژنوتیپی تغییرات ضریب بیشینه کمینه صفت
 عمومی پذیریوراثت

)%( 

 3/1 5/2 15/8 16/18 95/45 (cm) ایلپه برگ طول

 4/6 7/2 14/53 14/72 43/97 (mm) ایلپه برگ عرض

 11/3 30/9 29/84 29/98 99/08 (cm) برگ طول

 6/3 22/1 34/2 34/43 98/64 (cm) برگ عرض

 69/46 6/13 5/1 86 72 گلدهی به روز تعداد

 91/34 21/16 20/22 7/2 3/7 آذینگل در گل تعداد

 78/20 20/02 17/7 95 51/5 خوشه در ست فروت صد در

 98/38 136/87 135/7 143/7 8 بوته در میوه تعداد

 8/8 232/4 73/68 73/88 99/48 (gr) میوه وزن

 81/54 6/42 5/79 143/8 113/3 میوه رسیدگی به روز تعداد

 2/1 9 37/63 38/05 97/82 (cm) میوه قطر

 2/5 7/5 33/97 34/4 97/49 (cm) میوه طول

 96/64 6/53 6/41 172/8 136/5 میوه %50 رسیدگی به روز تعداد

 2/7 8/8 32/47 33/02 96/74 (mm) ریکارپپ ضخامت

 97/73 58/92 59/25 12/4 2 میوه در حفره تعداد

 97/52 57/3 56/58 244/5 40/4 میوه در بذر تعداد

 1/7 3/6 20/21 21/52 88/23 (cm) میوه دم طول

 95/08 17/89 17/44 6/8 3/4 میوه محلول جامد مواد

pH 4/07 4/5 3/3 3/62 83/33 

 93/33 42 40/58 1/17 0/34 تهاسیدی

 1/4 3/3 27/26 29/14 87/5 (kg) بوته در عملکرد
 

ای های لپهتجزیه همبستگی نشان داد که ارقامی با برگ

ههای ریهزی برخهوردار بودنهد     و حقیقی کوچه ، از میهوه  

تههوان بهها ظههاهر را مههی 1(، لههذا ارقههام میههوه ریههز3)جههدول 

بهه مزرعهه تشهخیص داد.    ها در خزانه قبل از انتقال  گیاهچه

این ارقام از رشد رویشی، تعداد گل در گل آذیهن، درصهد   

                                                           
1. Cherry tomatoes 

فروت ست، تعهداد میهوه در بوتهه، مهواد جامهد محلهول و       

تری برخوردار میوه و عملکرد پایین pHاسیدیته زیادتری و 

بوده و نسبتا  دیررس بودند. وزن میوه با اندازه برگ، تعهداد  

مت پریکارپ، تعداد حفره دهی، ضخاروز تا گلدهی و میوه

میهوه و   pHدر میوه، تعهداد بهذر در میهوه، طهول دم میهوه،      

دار و بهها تعههداد گههل در عملکههرد همبسههتگی مثبههت معنههی

آذین، درصد فروت ست، اسیدیته میوه و تعداد میهوه در   گل
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فرنگهی  دار نشهان داد. در گوجهه  گیاه همبستگی منفی معنی

عهداد میهوه در بوتهه    اجزای اصلی عملکرد را وزن میوه و ت

شهود کهه ایهن دو رابطهه     دهد، امها مشهاهده مهی   تشکیل می

انهد و ایهن بها نتهایج بعضهی از      معکوسی با ههم نشهان داده  

رقم محلی و نه رقم  26تحقیقات دیگر تطابق دارد. بررسی 

تجههاری نشههان داد کههه تعههداد میههوه در گیههاه بهها وزن میههوه 

 . ]13[همبستگی منفی نشان داد 

یج حاصههل از تجزیههه همبسههتگی ارقههام  براسههاس نتهها

میوه کمتهر(، از  درصد  50زودرس )تعداد روز به رسیدگی 

تعداد گل، درصد فهروت سهت، تعهداد میهوه، مهواد جامهد       

محلول و اسیدیته کمتهر و ضهخامت پریکهارپ و عملکهرد     

باالتری نسبت به ارقام دیهررس برخهوردار بودنهد. الزم بهه     

د رویشی کمتری نیهز  ذکر است که ارقام زودرس دارای رش

فرنگهی نشهان داد کهه    رقهم گوجهه   25بودند. نتایج مطالعهه  

هایی با رشهد رویشهی کهم دارای عملکهرد بهاالیی      ژنوتیپ

. در مناطق سردسهیر نظیهر آذربایجهان غربهی     ]15[باشند  می

باشد و در این مناطق بهه دلیهل   زودرسی رقم بسیار مهم می

باشد، زیرا می فصل رشد کوتاه، کشت ارقام زودرس الزامی

شهود در اکثهر   های دیررس، مشهاهده مهی  در کشت ژنوتیپ

مواقع درصد زیادی از میهوه قبهل از رسهیدگی و برداشهت     

 رود.دلیل سرمای زودرس پاییزه از بین میمحصول، به

مواد جامد محلول با صهفات رویشهی عهرض و طهول     

ای و حقیقی، طول میوه و ضهخامت پریکهارپ   های لپهبرگ

ستگی منفی و با درصد فروت ست، تعهداد میهوه،   میوه همب

 50تعداد بذر در میوه، اسیدیته و تعهداد روز بهه رسهیدگی    

درصد میوه همبستگی مثبت نشان داد. درنتیجه مواد جامهد  

باشهد و باتوجهه بهه اینکهه     محلول در ارقام میوه ریز باال می

فرنگهی  این ارقام از لحا  ژنتیکی به اجداد وحشهی گوجهه  

باشند، لذا برای افزایش مهواد جامهد محلهول در    ینزدی  م

های اصالحی از این ارقام یها اجهداد   ارقام تجاری در برنامه

. مهواد جامهد محلهول از    ]19[توان استفاده نمود وحشی می

فرنگههی مهمتههرین مشخصههه بههرای صههنایع تبههدیلی گوجههه 

باشد، با افزایش مواد جامهد، مقهدار رب استحصهالی از     می

کند. در این تحقیق با افهزایش  فزایش پیدا میفرنگی اگوجه

مواد جامد محلول، عملکرد میوه کاهش پیدا کرده است کهه  

. ایهن  ]22و 19، 7[با نتایج دیگهر تحقیقهات مطابقهت دارد    

نژادگهران را جههت افهزایش عملکهرد بهه همهراه       ارتباط به

 .]19[کند افزایش مواد جامد محلول محدود می

pH  ضههخامت پریکههارپ میههوه   میههوه بهها وزن میههوه و

دار و بها اسهیدیته همبسهتگی منفهی     همبستگی مثبت معنهی 

فرنگی، اسیدیته خوری گوجهدار داشت. در مصرف تازهمعنی

گیهرد. بها   کننهدگان قهرار مهی   باالی میوه مورد توجه مصهرف 

یابهد و  افزایش اسیدیته میوه، تعداد بذر در میوه افهزایش مهی  

سهزایی  عم و مزه میوه تأثیر بهه افزایش توأم این دو عامل بر ط

-های لپهه دارد. عملکرد با صفات رویشی طول و عرض برگ

ای و حقیقی، تعداد روز تا رسیدگی میوه، وزن میهوه، قطهر و   

طول میوه، ضخامت پریکهارپ و طهول دم میهوه همبسهتگی     

آذیهن، درصهد تشهکیل میهوه در     مثبت و با تعداد گل در گهل 

 50تعهداد روز تها رسهیدگی     آذین، تعهداد میهوه در گیهاه،    گل

درصد میوه، مواد جامد محلول و اسهیدیته همبسهتگی منفهی    

هها و ابعهاد میهوه    نشان داد. با این وصهف، ارقهامی بها بهرگ    

تهر از عملکهرد   بزرگتر، وزن میوه بیشتر و پریکهارپ ضهخیم  

باالتری برخوردار بودند و افزایش عملکهرد بیشهتر ناشهی از    

 میوه در بوته. وزن میوه بوده است نه تعداد

بود، لذا ارتبهاط   5کمتر از  VIF باتوجه به اینکه ضریب

تواند به صورت بین صفات هم خطی نبوده و رگرسیون می

گام نشان  به رگرسیون گام . تجزیه]5[گام انجام شود  به گام

درصهد   مواد جامد محلول میهوه و  طول میوه، صفات داد که

ایهن صهفات بهه     مهدل گردیهد.   وارد ترتیب به تشکیل میوه

درصههد تغییههرات  43و درمجمههوع  2/3، 7/6، 1/33ترتیههب 

رگرسهیون   (. ضهرایب 4عملکرد را توجیه کردنهد )جهدول   

عملکهرد   طول میهوه بهر   اثر نمود که مشخص شده استاندارد

درصهد تشهکیل    افزاینده و اثرات مواد جامد محلول میوه و

 میوه کاهنده بود.
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 گام به ت موثر بر عملکرد براساس مدل رگرسیونی گامصفا ضرایب رگرسیونی . 4 جدول

 متغیر مستقل مرحله مدل
 عرض از

 مبدا

 ضریب

 رگرسیون
VIF F 

 ضریب تبیین

 جزئی

 ضریب تبیین

 مدل )تجمعی(

48/59 1 189/0 129/1 طول میوه  1 ** 33/1 33/1 

2 
48/59 137/1 158/0 129/1 طول میوه 1 ** 33/1 33/1 

32/08 137/1 -19/0 259/2 مواد جامد محلول 2 ** 6/7 39/8 

3 

48/59 897/1 106/0 129/1 طول میوه 1 ** 33/1 33/1 

32/08 137/1 191/0- 259/2 مواد جامد محلول 2 ** 6/7 39/8 

24/16 758/1 011/0- 311/3 درصد فروت ست در خوشه 3 ** 3/2 43 

  Y1 = 129/1  + 189/0  (X1) 

  Y2= 259/2  + 158/0  (X1) - 19/0  (X2) 

  Y3 = 311/3  + 106/0 (X1) - 191/0 (X2) - 011/0  (X3) 

 
 

تجزیههه علیههت نشههان داد طههول میههوه کههه وارد مههدل   

( 73/0رگرسیون شده بود، دارای اثر مستقیم مثبت بهاالیی ) 

 اثراتاین صفت  (. هر چند که5روی عملکرد بود )جدول 

منفی از طریق صفات طول برگ، تعهداد میهوه    و غیرمستقیم

در گیاه، تعداد روز به رسیدگی میوه، تعداد روز به رسیدگی 

 درصد میوه و طول دم میوه روی عملکرد نشان داد ولی 50

محسوس  کاهش این و مثبت، زیاد مستقیم اثر وجود دلیل به

بها   همبسهتگی  ایهن صهفت دارای بیشهترین ضهریب     و نبود

( 87/0) مستقیم اثر عملکرد بود. عرض برگ دارای بیشترین

غیرمستقیم مثبت و منفی این  اثر وی عملکرد بود. بیشترینر

صفت بر روی عملکرد به ترتیب از طریق صفات ضخامت 

پریکارپ و طول برگ حاصل شد. وزن میوه نیز از صهفاتی  

باشد که اثر مستقیم مثبت باالیی روی عملکرد داشهت و  می

اثر مستقیم آن بیشتر از همبسهتگی آن بهود. نتهایج مشهابهی     

. بیشهترین  ]28و  21[پژوهشگران دیگر گزارش شد  توس 

اثر غیرمستقیم مثبت و منفهی وزن میهوه روی عملکهرد بهه     

ترتیب از طریق عرض برگ و طول دم میوه مشهاهده شهد.   

جههزء صههفات  74/0ضههخامت پریکههارپ بهها اثههر مسههتقیم  

تأثیرپذیر روی عملکرد بوده و در ایهن صهفت نیهز عهرض     

دارای بیشترین اثر غیرمستقیم ترتیب برگ و طول دم میوه به

آذیهن  مثبت و منفی بودند. تعداد میوه تشکیل شهده در گهل  

باشند کهه  )فروت ست( و تعداد میوه در بوته از صفاتی می

دارای اثر مستقیم کاهنده روی عملکهرد بهوده و همبسهتگی    

باشهد. علهت   بین این صفت و عملکرد نیز بیانگر این اثر می

افزایش تعهداد میهوه تشهکیل شهده،      اینکه در این مطالعه با

عملکرد کاهش پیدا کرده است وجهود تعهداد زیهادی رقهم     

فرنگی مورد مطالعه پالسم گوجهمحلی میوه ریز در این ژرم

باشهد  بود. در این ارقام هر چند تعداد میوه در بوته زیاد می

 اما به دلیل وزن کم میوه، عملکرد پایین است.
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 گيرینتيجه

پذیری عملکرد در مقایسه با اکثهر  حاضر، وراثتدر تحقیق 

دهد که عملکرد صفات کمتر بوده است و این امر نشان می

-گیرد، درنتیجه میبیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می

دار بها  پذیری باال و همبستگی معنیتوان از صفاتی با وراثت

عملکرد در جهت انتخاب غیرمستقیم ارقامی با عملکرد باال 

 و رگرسهیون  تجزیهه  نتهایج  استفاده نمود. براساس مجمهوع 

ضخامت  طول میوه، عرض برگ، وزن میوه و صفات علیت،

 عنهوان متغیرههای   پریکارپ میوه با اثر مستقیم مثبت باال به

ای و قطر میوه با اثهر  های لپهاول و صفات عرض برگ رتبه

 بهر  دوم رتبهه  متغیرههای  عنهوان  مستقیم مثبت متوسه  بهه  

اند و باتوجه به اینکهه ایهن   رات عملکرد مؤثر واقع شدهتغیی

 ایهن  درنتیجه پذیری باالیی می باشند،صفات دارای وراثت

 اصهالح  جهت گزینش معیارهای به عنوان توانندمی متغیرها

-باتوجهه بهه اینکهه گوجهه     شهوند.  انتخاب بهبود عملکرد و

خوری و فرآوری تقسیم فرنگی براساس نوع مصرف به تازه

شود، لذا در انتخاب ارقام عالوه بر عملکرد، در مصهرف  می

خوری اسیدیته میوه و در فرآوری مهواد جامهد محلهول    تازه

 نیز بایستی مدنظر قرار گیرد.

 

 تشكر و قدردانی

ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریهز   از مسئوالن وسیلهبدین

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربهی 

 گردد.میقدردانی 

 

 منابع

( همبسهتگی بهین صهفات و    1381امیدی تبریزی ا ح ) .1

تجزیه علیت برای عملکرد دانهه و روغهن در گلرنه     

 .240-229(: 2)18بهاره. نهال و بذر. 

 عملکهرد  علیت ( تجزیه1392شریفی پ ) ه و پناهامین .2

 (.Oryza sativa L) بهرنج در  در وابسهته  صفات و دانه

 Echinochloa)سهوروف   ههرز  علف با رقابت شرای 

crus-galli (L.) P. Beauv.)فههرآوری و . تولیههد 

 .120-105(: 9)3باغی.  و زراعی محصوالت

 انتخهاب  شاخص تعیین( 1392) غ کیانی و ا بلوچزهی .3

. علیهت  تجزیهه  طریهق  از بهرنج  در عملکرد بهبود برای

 . 84-75(: 12)5زراعی.  گیاهان اصالح

 ( بررسی1390) ح ح و فتوکیان م دهقانی خدادادی م، .4

 هها در عامهل  تحلیهل  و علیهت  تجزیهه  پهذیری، توارث

. (.Triticum aestivum L)پهاییزه   گنهدم  ههای ژنوتیهپ 

 .78-67(: 4)4دانش زراعت. 

ای بهر روشههای   ( مقدمهه 1388درویش کجهوری ف )  .5

آماری چندمتغیره کهاربردی، چهاپ اول، دانشهگاه آزاد    

 واحد علوم و تحقیقات. -اسالمی 

ههای  در تجزیه SASافزار ( کاربرد نرم1392) سلطانی ا .6

 آماری. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.  

بنهدی  گهروه  مطالعه صفات زراعی و (1379)شفیعی ر  .7

فرنگهی. خالصهه مقهاالت    های اصالح شده گوجهالین

 .155-155صص. دومین کنگره علوم باغبانی. 

 Available)افزار آماری طاهها.  ( نرم1390مجیدی ط ) .8

in: http://www.pathanalysis. mihanblog.com). 

 بهر  ایمقدمه (1373م ) آقایی  محمدی س ا و م، مقدم .9

 .پیشتاز علم انتشارات چندمتغیره، آماری روشهای

 لباسچی م ح، عقدایی س ر، طبایی لفمجانی ز، نعمتی .10

( 1390دانشهخواه م )  آشهتیانی ا و  نجفهی  جعفری ع ا،

 Rosa damascena) محمدی گل عملکرد علیت تجزیه

Mill.) گیاههان  کشهت. تحقیقهات   مختلهف  شرای  در 

 .572-561(: 4)27ایران.  معطر و دارویی

نههژاد ر، آقههایی م، فرهههادی م ر،  نههوری ف، عزیههزی  .11



 فرنگیگوجهعملکرد در  تجزیه علیتهمبستگی بین صفات و 

 

 1394پاییز و زمستان   2 شماره  3دوره 
175 

در  SPSS( کهههاربرد 1385فرشهههادفر م و نهههوری ع )

 های کشاورزی. نشر آموزش کشاورزی.  پژوهش

 کلهرور  ( اثهر 1388ح ) رضهایی  ش و زمردی هناره م، .12

 انبارمانی و کیفی فاکتورهای بر نگهداری دمای و کلسیم

 مهندسهی  تحقیقهات  فرنگهی. مجلهه   گوجهه  رقهم  سهه 

 .72-61(:4)10کشاورزی. 

13. Agong SG, Schittenhelm S and Friedt W (2001) 

Genotipic variation of Kenyan tomato 

(Lycopersicon esculentum L.) germplasm. The 

Journal of Food Technology in Africa. 6(1): 13-17.  

14. Agrama HA (1996) Sequential path analysis of 

grain yield and its components in maize. Plant 

Breeding. 115: 343-346.  

15. Bernousi I, Emami A, Tajbakhsh M, 

Darvishzadeh R and Henareh M (2011) Studies 

on genetic variability and correlation among the 

different traits in Solanum lycopersicum L. 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-

Napoca. 39(1): 152-158.  

16. Chernet S, Belew D and Abay F (2014) 

Performance Evaluation and Path Analysis 

Studies in Tomato (Solanum lycopersicum L.) 

Genotypes under Humera, Northern Ethiopia 

Condition. World Journal of Agricultural 

Research. 6: 267-271. 

17. Descriptors for tomato (Lycopersicon SPP) 

2003 IPIGRI (International Plant Genetic 

Resources Institute). 

18. FAOSTAT (2012) http://faostat.fao.org. 

19. Foolad MR (2007) Genome mapping and 

molecular breeding of tomato. International  

Journal of Plant Genomics. 2007: 1-52.  

20. Henareh M, Dursun A and Abdoullahi 

Mandoulakani B (2015) Genetic diversity in 

tomato landraces collected from Turkey and Iran 

revealed by morphological characters. Acta 

Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus. 

14(2): 87-96. 

21. Izge AU, Garba YM, and Sodangi IA (2012) 

Corrrlation and path coefficient analysis of 

tomato (Lycopersicon lycopersicum L.) under 

fruit worm (Heliothis Zea Buddie) infestation in a 

line × tester. Journal of Environmental Issues and 

Agriculture in Developing Countries. 4: 24-30. 

22. Ibarbia  EA and Lambeth VN (1971) Tomato 

fruit size and quality inter relationships. Journal 

of the American Society for Horticultural 

Science. 94: 496-498.  

23. Kumar V, Nandan R, Srivastava K, Sharma SK, 

Kumar R and Kumar A (2013) Genetic 

parametrs and correlation study for yield and 

quality traits in tomato (Solanum lycopersicum 

L.) Plant Archives. 13(1): 463-467. 

24. Osei MK, Bonsu KO, Agyeman A and Choi HS 

(2014) Genetic diversity of tomato germplasm 

in Ghana using morphological characters. 

International Journal of Plant and Soil Science. 

3(3): 220-231. 

25. Patel SA, Kshirsagar DB, Bhalekar MN and 

Kute NS (2013) Correlation studies in tomato 

(Solanum lycopersicum L.). Vegetable Science. 

40(2): 217-218. 

26. Reddy BR, Reddy MP, Reddy DS and Begum H 

(2013) Correlation and path analysis studies for 

yield and quality traits in tomato (Solanum 

lycopersicum L.). Journal of Agriculture and 

Veterinary Science. 4: 56-59. 

27. Reddy BR, Reddy MP, Begum H and Sunil N 

(2013) Genetic diversity studies in tomato 

(Solanum lycopersicum L.). Journal of 

Agriculture and Veterinary Science. 4: 53-55. 

28. Saleem MY, Iqbal Q and Asghar M (2013) 

Genetic variability, heritability, character 

association and path analysis in F1 hybrids of 

tomato. Pakistan Journal of Agricultural 

Sciences. 50(4): 649-653. 

http://faostat.fao.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv8djqlfXKAhWnO5oKHbJPCpoQFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.scijournal.org%2Fimpact-factor-of-ACTA-SCI-POL-HORTORU.shtml&usg=AFQjCNGrlv_nRdLujuPRBdDdcf1sjE4jng&bvm=bv.114195076,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv8djqlfXKAhWnO5oKHbJPCpoQFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.scijournal.org%2Fimpact-factor-of-ACTA-SCI-POL-HORTORU.shtml&usg=AFQjCNGrlv_nRdLujuPRBdDdcf1sjE4jng&bvm=bv.114195076,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjZnI32spLGAhUFkiwKHWsmDHs&url=http%3A%2F%2Fjournal.ashspublications.org%2F&ei=qyJ_VZmbFoWksgHrzLDYBw&usg=AFQjCNF9zE_bln2ZIL1B_dMFr0Itxg2LZQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjZnI32spLGAhUFkiwKHWsmDHs&url=http%3A%2F%2Fjournal.ashspublications.org%2F&ei=qyJ_VZmbFoWksgHrzLDYBw&usg=AFQjCNF9zE_bln2ZIL1B_dMFr0Itxg2LZQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjZnI32spLGAhUFkiwKHWsmDHs&url=http%3A%2F%2Fjournal.ashspublications.org%2F&ei=qyJ_VZmbFoWksgHrzLDYBw&usg=AFQjCNF9zE_bln2ZIL1B_dMFr0Itxg2LZQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwikuoy2s5LGAhXCjSwKHRedCTI&url=http%3A%2F%2Fwww.pakjas.com.pk%2F&ei=MSN_VeTdIsKbsgGXuqaQAw&usg=AFQjCNHA3fGQnME_bz1HcgQupYSv-KSSqA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwikuoy2s5LGAhXCjSwKHRedCTI&url=http%3A%2F%2Fwww.pakjas.com.pk%2F&ei=MSN_VeTdIsKbsgGXuqaQAw&usg=AFQjCNHA3fGQnME_bz1HcgQupYSv-KSSqA

