
 نشريه توليد و فرآوري محصوالت زراعي و باغي

 ۱۳۹۷ بهار/  يكم/ شماره  هشتمسال 

  

۱۱۳  

 
 

  

 ايفرنگی گلخانههاي گوجهدر برخی ژنوتیپ ارزیابی عملکرد و کیفیت میوه

 
 
 

  *2آباديگل مریم و 1دفتریان فرانک

  

  )22/7/1396؛ تاریخ پذیرش:  23/9/1395(تاریخ دریافت: 

  

 

  چكيده

 فرنگـی گوجههاي مختلف ن ژنوتیپمورفولوژیک و کیفیت میوه بی و مقایسه عملکرد میوه و اجزاي آن، صفات بررسی منظوربه پژوهش این

 13 همـراه بهاي گلخانه فرنگیگوجه تالقی 49 نتاج حاصل از تعداد. عنوان معیار انتخاب استفاده نمودبتوان از آنها به انجام شد تااي گلخانه

بیشـترین مقـادیر    46و  25 ،20 هـاي نتـاج تالقـی   .کشت شـدند  گلخانه در تکرار سه در تصادفی هاي کاملبلوك طرح قالب در والد آنها

بیشترین مقدار کیفیت میوه را نشان دادند که از نظر عملکرد میوه نیز در  18و  17هاي عملکرد میوه را نشان دادند. از طرف دیگر نتاج تالقی

شان دادند. جهـت گـزینش   باالترین مقدار را ن 19و  18 ،16هاي شرایط مطلوبی قرار داشتند. همچنین از نظر صفت تعداد میوه، نتاج تالقی

 -هـاي رگرسـیون والـد   و خصوصی صفات در طی دو فصل به روش پذیري عمومیوراثتعنوان معیار انتخاب، میزان مؤثرترین صفات به

 92تـا   45پذیري عمومی متوسط تا نسـبتاً بـاالیی بـین    میزان وراثت .نتاج تخمین زده شد - نتاج و همبستگی والد -نتاج، میانگین والدین

، ضـخامت پریکـارپ، مـواد    میوهتکعملکرد کل میوه، وزن  صفات .شددرصد در فصل دوم برآورد  80تا  43درصد در فصل اول و بین 

پیشـنهاد   برتر ژنوتیپهاي انتخاب شـاخص  عنوانبهپذیري نسبت به سایر صفات، با مقادیر باالتري از وراثت pHجامد محلول (بریکس) و 

هاي انتخاب دادند که معرف معیار نشان را مقادیر باالتري گرهمیانو طول  آذیندر گل میوه تعداد صفات در خصوصی پذیريوراثت .شدند

  این صفات بود. اما نتایج نشان داد که معیارهاي انتخاب در شرایط محیطی مختلف، متفاوت بودند. براساسمناسب 
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  مقدمه

ــا نــام علمــ فرنگــیگوجــه ) esculentum L. Lycopersiconی (ب

 152از  یشآن به بـ  یجهان یداست که تول یعلفو  سالهیک گیاهی

 اقتصـادي به لحـاظ   یفرنگگوجه. )6( رسدیتن در سال م یلیونم

علت داشـتن انـواع   که به شودمی محسوب دنیا مهم سبزي دومین

 و A ،2B ،1Bویتـامین   ،C یتـامین و یا یداس یک(اسکورب هانیتامیو

قنـد و   یـد، مف یدهاي، اسـ یفنل یباتکاروتن، ترک ،یکوپن)، لیاسینن

    ).20( داردرا در سالمت انسان  ینقش مهم یامالح معدن

گـام در   ینو اولـ  یشـرط اصـل  یشپ یتاز تنوع جمع یآگاه

 یـد ح ارقام جداصال منظوربه یلدل ینهم. بهاست یاهاناصالح گ

و  نتیکـی ژ هـاي یلر پتانسـ ظـ موجود از ن هايیپالزم است ژنوت

سـپس براسـاس    و )14( شـوند  ییصفات مطلـوب آنهـا شناسـا   

ترین صفات، عملیات انتخـاب انجـام شـود. صـفات بـا      مناسب

پــذیري معیارهــاي مناســب گــزینش هســتند.  بــاالترین وراثــت

 کـه  دارد دوجـو  پـذیري وراثت محاسبه براي متعددي هايروش

هـاي  طرح والدي، دو نتاج قبیل از ژنتیکی هايطرح انواع شامل

 یـانس وار یـه جدول تجز یاضیرید آلل و امي، داکارولینا نورس

 صـفت  یـک  تـوارث  قابلیـت  هرچه که رودمی انتظار. )5( است

  .)11( شود بیشتر فرزندان و والدین بین شباهت باشد، بیشتر

 دیگـر  فصـل  در آنهـا  نتاج و فصل یک در والدین که زمانی

 بـین  محیطی هايتفاوت حالت این در گیرند، قرار ارزیابی مورد

 و والـدین  بـین  فنـوتیپی  هـاي تفاوت که شودمی باعث فصل دو

 حاصـل  پـذیري وراثـت  نتیجـه  در و شـود  بیشـتر  یـا  کمتر نتاج

 بـراي . شـد  خواهـد  درصـد  100 از بیشتر نتاج –والد رگرسیون

 شودمی استفاده استاندارد پذیريوراثت از محیطی اثر این حذف

 اسـت  نتاج –والد ساده همبستگی از حاصل ضریب با معادل که

 در میـوه  عملکـرد  گیـري اندازه با) 16( همکاران و مایاول ).26(

 کـه  دادنـد  نشـان  فرنگـی گوجـه  تجـاري  هیبرید 19 در بوتهتک

 و 21/48 صـفت  ایـن  بـراي  ژنوتیپی و فنوتیپی تغییرات ضریب

 37 روي که تحقیقی در) 1( همکاران و بوده است. آرون 25/48

 پوسـت  ضـخامت  کردنـد  گـزارش  داشتند فرنگیگوجه ژنوتیپ

 داراي اسـت و  میـوه  ایـن  در مهـم  کیفی صفات از یکی که میوه

 حیـدر  که تحقیقی باشد. طیمی درصد 6/43 برابر پذیريوراثت

ــاران و ــپ 12 روي) 10( همک ــه ژنوتی ــیگوج ــتند فرنگ  داش

ــوتیپی، و فنــوتیپی تغییــرات ضــریب: همچــون رامترهــاییپا  ژن

 فنـوتیپی  همبستگی ضریب ژنتیکی، بازده عمومی، پذیريوراثت

بـه اهمیـت    و کـرده  بررسی را مسیر ضرایب تجزیه و ژنتیکی و

 تنـوع  کـه  داد نشان تحقیق این نتایج. این پارامترها اشاره نمودند

 مـورد  هـاي وتیـپ ژن بین مختلف صفات نظر از ايمالحظه قابل

 .دارد وجود بررسی

 فرنگـی گوجـه  ارقام اصالح زمینهدر  زیادي تکنون مطالعاتا

 در مقاومـت  زمینـه  در اغلـب  مطالعـات  این و است شده انجام

، 9اسـت (  بـوده  میـوه  رنـگ  و اندازه میوه، کیفیت بیماري، برابر

) در بررسـی عملکـرد و   21). اوالنی و همکـاران ( 27 و 19، 18

فرنگی در هفت ژنوتیپ مختلف، تفـاوت  میوه گوجه مواد مغذي

ها گزارش نمودنـد  داري را براي عملکرد میوه این ژنوتیپمعنی

عنوان بهترین رقـم بـراي کشـت در منطقـه     و یکی از ارقام را به

) در بررسـی عملکـرد و   17معرفی نمودند. ماگان و همکـاران ( 

ش کیفیت میوه در شرایط تنش شوري مشخص کردند کـه کـاه  

، اما در مقابل کاهش میوه با کاهش وزن میوه همراه بودعملکرد 

 تعداد میوه ارتباط کمتري را با کاهش عملکرد میوه نشان داد.

ــی ــمعل ــات رغ ــترده مطالع ــه در گس ــد زمین ــد تولی  هیبری

 بـه  نیـاز  دلیـل به کشور داخل در کشورها، سایر در فرنگیگوجه

 و گیـري ورگد عملیـات  بـه  مربـوط  هـاي هزینـه  و زمان صرف

 اسـت  شده انجام زمینه این در کمتري تحقیقات تاکنون اصالح،

 وارد کشــور از خــارج از زارعــین اســتفاده مــورد بــذر عمــده و

ژنتیکـی و   تنـوع  بررسـی  و مطالعه تحقیق این از هدف. شودمی

مطالعه و مقایسـه آنهـا از    مورد هايژنوتیپ بین فنوتیپی موجود

پذیري بررسی میزان وراثت وه ونظر صفات عملکرد و کیفیت می

منظور معرفی بهترین معیارهـاي انتخـاب   عمومی و خصوصی به

  هاي اصالحی مبتنی بر انتخاب بود.در برنامه

  

  هامواد و روش

هـاي مختلـف از نظـر    مقایسـه نتـاج تالقـی    منظوربه یشآزما ینا
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 یبررسـ  صفات عملکرد و کیفیت میوه و صفات مورفولوژیـک و 

 یفرنگـ گوجـه  يهایپصفات مختلف در ژنوت یريپذوراثت یزانم

ــه ــال ي،اگلخان ــادر س ــه تحق 1394و  1393 يه ــاتیدرگلخان  یق

متـر   2000مساحت  به )خوراسگاناصفهان (ی دانشگاه آزاد اسالم

 ی،طـول شـرق   یقـه دق 46درجـه و   51 یـایی مربع در طـول جغراف 

از و ارتفـاع آن   یشمال یقهدق 44و  درجه 32آن  یاییعرض جغراف

  متر اجرا شد.  1549 یاسطح در

 فاصـله  بـا  هـایی پشتهسپس گلخانه شخم زده شد،  ینابتدا زم

 شـده و  تهیـه  متـر سـانتی  60 - 70 عـرض  و متریسانت 90 - 110

 هـا پشـته  روي متـر سـانتی  50 - 60 فاصـله  با ردیف دو در هانشا

 گلخانـه در طـول روز برابـر    يدمـا  یشآزما طیدر  .شدند کشت

گـراد و رطوبـت   یدرجه سـانت  18 - 20در شب  ودرجه  25 - 28

ـ  یـاز در مواقع مورد ن یاري. آبحفظ شد درصد 55 - 65 صـورت  هب

 شد. طبق روال انجام هابوته داشت مراحل گرفت و انجام ايقطره

نیترات کلسیم و  پتاسیم، نیترات آمونیوم، نیترات شیمیایی کودهاي

کیلـوگرم   سـه و  دو، یـک ، نـیم  میـزان به ترتیببه منیزیم سولفات

و بـار آبیـاري در دوره بیشـینه مصـرف     در هر یاريآبآب همراه با 

 HB و AZمنگنـز،   یبـدن، مانند: مس، بر، آهن، مول یکروم يکودها

 مصرف مناسب فواصل در پاشی محلول صورتبه) هزار در یک(

میـوه و  بـا عملکـرد    مـرتبط  صـفات  گیري تعـدادي از شد. اندازه

گیـري  سکریپتور (توصیفگر نحـوه انـدازه  دی براساسمورفولوژیک 

ــین المللـــی  براســـاسصـــفات  ) و IPGRI) (12معیارهـــاي بـ

 یـا  و دومـین  از میـوه  سـومین  روي میـوه  بـه  مربوط خصوصیات

صورت زیر انجـام شـد.   کامل به رسیدگی مرحله در تراس سومین

 برداشـت  10 طـی  در میـوه  عملکـرد  میـوه (مجمـوع   کل عملکرد

و میـوه   گـل  تعـداد  حسب گرم)،(بر یوهمتک گرم)، وزن برحسب

 و سـوم  دوم، هـاي تـراس  در گـل  تعـداد  آذیـن (میـانگین  گـل  در

در مقطـع   یرونـی ب یکـارپ قطـر پر یکـارپ ( ضخامت پرچهارم)، 

طـول  متـر)،  یلـی م برحسـب  یسکـول  یلهوسـ بـه  یـوه ماز  یضیعر

 )توسط دسـتگاه رفراکتـومتر  بریکس ، مواد جامد محلول (گرهمیان

ذکر است که صفات . الزم به) محاسبه شدندمتر pHتوسط (  pHو

  گیري شدند. کیفی مورد مطالعه تنها در فصل اول اندازه

رقـم تجـاري    13مواد ژنتیکی استفاده شده در این آزمایش شامل 

و  شـدند هاي فروش بذر در سطح کشـور تهیـه   بود که از شرکت

انجـام شـد و در    1392تالقی مختلف بین آنها در سال  49سپس 

نتاج تالقی در گلخانه در قالـب طـرح    همراهبهوالدین  1393سال 

بذر از هر ژنوتیـپ در   10هاي کامل تصادفی با سه تکرار و بلوك

تالقی برتر از فصـل   13). سپس 1 هر تکرار کشت شدند (جدول

اول، براساس عملکرد و اجزاي آن مجـدداً در فصـل دوم کشـت    

ــف از  ــق برآوردهــاي مختل ــدین طری ــت شــدند و ب ــذیري وراث پ

دست آمد. همچنـین بـا اسـتفاده از تجزیـه     هخصوصی و عمومی ب

هاي کامل تصادفی و امید ریاضی این جدول واریانس طرح بلوك

در دو فصل، پارامترهاي ژنتیکی شامل ضریب تغییرات فنـوتیپی و  

پـذیري عمـومی   ژنوتیپی، واریـانس ژنتیکـی و فنـوتیپی و وراثـت    

 يافزارهـا بـا اسـتفاده از نـرم    هاداده يآمار تجزیه تخمین زده شد.

SAS، Excel وSPSS ــانگین ــه روش و مقایســه می ــا ب در  LSDه

  انجام شد. درصد پنجدار سطح معنی

  

  نتایج و بحث

  نتایج مقایسه میانگین و همبستگی صفات

) نشان داد که صـفت عملکـرد   2نتایج تجزیه همبستگی (جدول 

بـریکس همبسـتگی    و pHکل میوه با صفات مرتبط بـا کیفیـت   

ــا ســایر صــفات همبســتگی  داري داشــمثبــت و معنــی ت امــا ب

داري نشان نداد. صفت ضخامت پریکارپ تنهـا بـا صـفت    معنی

داري داشــت. ) همبســتگی مثبــت ومعنــی53/0( میــوهتــکوزن 

آذین با صـفت تعـداد میـوه در    همچنین صفت تعداد گل در گل

ان داد. صـفت  داري نش) همبستگی مثبت و معنی69/0( آذینگل

) و تعـداد  -95/0( آذینگره با صفات تعداد گل در گلطول میان

داري داشـت.  ) همبستگی منفی و معنی-68/0( آذینمیوه در گل

داري را بـا  و بریکس همبستگی مثبت و معنی pH از طرف دیگر

منجـر   ،هم نشان دادند. بنابراین انتخاب براي عملکرد میوه باالتر

 هـاي اي با کیفیـت میـوه بـاالتر در ژنوتیـپ    هبه گزینش ژنوتیپ

گـره، تعـداد   شود. همچنین با افزایش طول میانمورد بررسی می

  یابد.گل و تعداد میوه در گل آذین کاهش می
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  هاي انجام شده بین آنهااي و تالقیاسامی والدین گوجه فرنگی گلخانه .1 جدول

  تالقی
 شماره

  ردیف
  تالقی

 شماره

  ردیف
  تالقی

 شماره

  دیفر
  تالقی

 شماره

  ردیف

  1  گراندال×والورو  14  هانی × دافنیس  *26  هانی × گراندال  38  والورو × آکسیا

  *2  والورو × گراندال  15  هانی × والورو  *27  اینفینیتی × فرعون  39 والورو × ورنال

  3  والورو ×هانی  16  نیوتن × گراندال  28  اینفینیتی × گراندال  40  گراندال × اینفینیتی

  4  دافنیس × والورو  *17  والورو ×دافنیس   29  کارناك × نیوتن  41  گراندال × یاآکس

  5  نیوتن × والورو  18  فرعون × والورو  *30  کارناك × گراندال  42  گراندال × ورنال

  *6  دافنیس ×فرعون  *19  گراندال × فرعون  31  اینفینیتی × نیوتن  43  هانی × ورنال

  7  دافنیس × نیوتن  20  آکسیا × گراندال  32  کارناك × فرعون  *44  فرعون × آکسیا

  8  فرعون × نیوتن  21  آکسیا × فرعون  33  سیندا × فرعون  45  ازمیر ×تحت شماره

  *9  فرعون ×دافنیس  22  ورنال ×کارناك  34  ورنال × فرعون  *46  نیوتن × کارناك

  10  ورنال × والورو  23  آکسیا × والورو  35  دافنیس × اینفینیتی  47  نیوتن × ورنال

  *11  فرعون × گراندال  24  آکسیا × نیوتن  36  دافنیس × آکسیا  48  والورو × فرعون

  12  دافنیس × گراندال  *25  فرعون ×اینفینیتی  37  دافنیس × ورنال  49 نیوتن × فرعون

  *13  گراندال × دافنیس            

  کشت شدند. دوم صلف برتر)، در تالقی 13دار (ستاره هايتالقی و اول فصل در 49 تا 1 هايتالقی *

  

  فرنگیضرایب همبستگی بین صفات عملکرد میوه، مورفولوژي و کیفیت میوه در گوجهنتایج .  2 جدول

 صفات
عملکرد 

 کل میوه

  ضخامت

  پریکارپ
همیووزن تک   گرهطول میان 

  تعداد گل 

  آذینگل در

 تعداد میوه

آذینگل در  

مواد جامد 

 محلول
pH 

               1 عملکرد کل میوه

              1  05/0 امت پریکارپضخ

            1  53/0**  -06/0  وزن تک میوه

          1  11/0  15/0  10/0  طول میانگره

        1  -95/0**  -15/0  -09/0  -13/0  گل آذین گل در تعداد

      1  69/0**  -68/0**  -26/0  -01/0  -09/0  گل آذین میوه در تعداد

    1  09/0  -16/0  08/0  -08/0  -16/0  32/0*  مواد جامد محلول

pH **48/0  06/0-  11/0-  06/0-  06/0  06/0  **52/0  1  

  درصد یک و پنج درسطوح احتمال دارترتیب معنیبه: **و*

  

 ايرــــب ،انســـیوار هـــتجزی از لـــحاص ایجـــنت ساـــسابر

 سطح در دارمعنی فختالا اــپهــنوتیژ ینــب تفاــص هــهم

 دنبو مناسب ههنددننشا که شتدا دجوو دــ صدر کـی لحتماا

د. احمـد  وــ بت فاـص یـنتیکژ یـسربر ايرـب اـهنوتیپژ عوـتن

فرنگی متوسط وزن ژنوتیپ گوجه 60) در مطالعه 2در و شارما (

گرم و عملکرد میـوه را در   85/221-85/87را در دامنه  میوهتک

  دست آوردند.کیلوگرم در هکتار به 76/556-17/122دامنه 

هـا بـراي   سه ژنوتیـپ با ارزیابی صفات در فصل اول و مقای
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داراي  46و  25، 20هـاي  صفت عملکرد کل میوه، نتـاج تالقـی  

داري را بـا  مقادیر باالي عملکرد میوه بودند کـه اخـتالف معنـی   

 هـا حـد  نشان دادند و بقیه ژنوتیپ 39و  35، 28هاي نتاج تالقی

). همچنین در فصـل  3ها قرار گرفتند (جدول واسط این ژنوتیپ

گـرم را نشـان داد.    22/235تا  86میوه دامنه اول صفت وزن تک

 17بـا نتـاج تالقـی     6باالترین مقدار این صفت در نتاج تالقـی  

). انـدازه مطلـوب میـوه از    3دار نشان نداد (جدول تفاوت معنی

و  اسـت گـرم   140-150هاي با اندازه حدود نظر بازاریابی، میوه

گرچـه  هاي خیلـی درشـت یـا ریـز بازارپسـندي ندارنـد، ا      میوه

هاي درشت ممکن اسـت باعـث افـزایش عملکـرد شـوند.      میوه

هــاي بــا میــوه 30و  28، 44، 13، 5هــاي بنــابراین نتــاج تالقــی

 13هـاي  اگرچه تنها در نتاج تالقـی  ،بازارپسندي مطلوبی داشتند

عملکرد کل میوه نیز باال بود. احتماالً ارتبـاط نزدیـک وزن    44و 

شده تا یک والد براي هـر دو  میوه و عملکرد کل میوه باعث تک

) و 3نتـایج جـدول (   براسـاس صفت مقدار باالیی را نشان دهد. 

کـه   شـد آذین، مشخص مقایسه میانگین صفت تعداد گل در گل

، 5هـاي  باالترین مقدار را داشته و تفاوت آن با تالقی 29تالقی 

دار نبود. در مقایسه میانگین صفت تعداد میـوه در  معنی 42و 22

 18)، نتاج تالقی 3هاي مورد بررسی (جدول بین تالقی آذینگل

باالترین مقـدار ایـن صـفت را نشـان دادنـد کـه تفـاوت آن بـا         

هـایی کـه   دار نبود. تالقیمعنی 42و  19، 16هایی از قبیل تالقی

زمان کمتـرین تعـداد   را داشتند، هم میوهتکبیشترین مقدار وزن 

دهنـده ارتبـاط معکـوس    نآذین را نیز داشتند که نشامیوه در گل

این دو صفت است. مقایسه میانگین صفت ضـخامت پریکـارپ   

بـاالترین مقـدار ایـن     17) نشان داد کـه نتـاج تالقـی    3(جدول 

اخـتالف   41و  28، 18هـایی از قبیـل   صفت را داشته و با تالقی

داري نشان نداد. در مجموع با مقایسه میانگین پـنج صـفت   معنی

، تعـداد گـل در   میـوه تـک کل میوه، وزن  مورد ارزیابی (عملکرد

آذیــن و ضــخامت پریکــارپ) آذیــن، تعــداد میــوه در گــلگــل

 48و  40، 1هـاي  باالترین و تالقی 18و  13، 12، 11هاي تالقی

 ترین مقادیر را از نظر اکثریت صفات نشان دادند.پایین

هـاي  در تالقی گرهمیانبراساس مقایسه میانگین صفت طول 

بـاالترین مقـدار    36الف)، نتاج تالقـی   -1ی (شکل مورد ارزیاب

 44، 16هـاي  متر) را داشت که تفاوت آن با تالقیسانتی 72/11(

 18دار نبود و کمترین مقدار این صفت به نتاج تالقی معنی 47و 

متر) اختصاص داشت. درصد مواد جامد یا بریکس سانتی 10/7(

داد که تفاوت آن بـا   ) باالترین مقدار را نشان63/4( 2در تالقی 

ب). کمتـرین   -1دار نبود (شـکل  معنی 36و  26، 14هاي تالقی

 7مقدار درصد مواد جامد محلول (بریکس) مربـوط بـه تالقـی    

دار معنـی  34و 24، 21هـاي  ) بود که اختالف آن با تالقی15/3(

  نشد.

ج)  -1(شکل  pHنتایج بررسی مقایسه میانگین براي صفت 

) بـاالترین مقـدار را   62/4( 16فت در تالقی نشان داد که این ص

 47و  42، 21هــایی از قبیــل داشــته کــه اخــتالف آن بــا تالقــی

) 97/3( 22دار نبود. کمترین مقداراین صـفت در ژنوتیـپ   معنی

مشاهده شد. در اکثر صـفات والـد فرعـون در افـزایش و والـد      

  گراندال در کاهش مقدار این صفات مؤثر بودند.

تالقی  13دار باالي عملکرد میوه و اجزاي آن، با توجه به مق

مشــاهده  4کــه در جــدول طوربرتــر گــزینش شــدند کــه همــان

شود، مقادیر صفات مختلف مـورد ارزیـابی بـاالتر از مقـادیر     می

دهنده مناسب بودن دست آمدند که نشانه) ب3نسل قبل (جدول 

. اسـت هـاي برتـر   عملکرد و اجزاي آن جهت انتخـاب ژنوتیـپ  

گـرم در   17/4155تـا   73/858عملکرد میوه در فصل اول  دامنه

بوتـه  گـرم در تـک   1/6418تا  8/4066و در فصل دوم  بوتهتک

در  میـوه تکگیري نشان داد. همچنین وزن بود که افزایش چشم

تـا   72/89گـرم در فصـل اول و در دامنـه     22/235تـا   86دامنه 

  گرم در فصل دوم قرار داشت. 67/178

  

  پذیري عمومیتبرآورد وراث

ذیري ـــتپـــوراث وبیـــخهـــب ومیـــعمي وراثتپذیر چهـــراگ

 اما ،نماید مشخص را تنوع ژنتیکی سهم نمیتواند یـــــخصوص

ــب  نتایج به والدین از صفات نسبی انتقال معرف آن ودنــــب االــ

 اطالعات ویژه اگر سهم واریـانس افزایشـی بـاال باشـد.    به است،

ي عمـومی در فصـل اول   پـذیر مطالعـه وراثـت   از دهـآم ستدبه
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  ايفرنگی گلخانههاي مورد مطالعه گوجهفرنگی و اجزاي آن در برخی ژنوتیپنتایج مقایسه میانگین صفات عملکرد میوه گوجه .3جدول 

شماره 

  تالقی
  پریکارپ ضخامت  ژنوتیپ

(mm)  

  در تعداد میوه

  آذینگل

  در گل تعداد

  آذینگل
 میوهوزن تک

(g)  

 عملکرد کل میوه

(g)  

  n-i09/6  i-c82/3  k-b30/6  l-c62/129  j-a35/3016  والورو × گراندال  2

  mno78/5  f-a71/4  ab09/8  g-c17/146  m-c05/2576  نیوتن × والورو  5

  e-a66/7  g-a61/4  k-b41/6  i-c79/132  m-g78/2163  دافنیس × نیوتن 7

  m-f37/6  e-a88/4  m-g53/5  l-c88/122  m-d28/2539  فرعون × نیوتن  8

  j-c19/7  f-a71/4  m-g52/5  l-d49/109  g-a10/3180  فرعون × افنیسد  9

  e-a56/7  e-a90/4  k-b51/6  h-c27/138  d-b54/2899  فرعون × گراندال  11

  f-b47/7  h-a22/4  k-b44/6  h-c12/137  m-b53/2619  دافنیس × گراندال  12

  e-a63/7  g-a59/4  k-b32/6  h-c95/141  f-a09/3272  گراندال × دافنیس  13

  no95/4  ab05/6  k-b55/6  l86  m-c83/2574  نیوتن × گراندال  16

  a65/8  f-a77/4  dk94/5  ab92/209  k-a33/2927  والورو × دافنیس  17

  ab53/8  a33/6  e-a66/7  a22/235  d-a33/3541  فرعون × والورو  18

  m-c89/6  d-a12/5  k-b49/6  l-c42/127  g-a72/3150  گراندال × فرعون  19

  j-c17/7  f-a66/4  k-c22/6  bcd83/153  ab67/3801  آکسیا × گراندال  20

  m-d79/6  h-a44/4  abc89/7  l-f104  m-j33/1958  ورنال × کارناك  22

  n-l98/5  h-a46/4  i-b79/6  jkl11/89  m-b83/2811  آکسیا × نیوتن  24

  o-l86/5  g-a61/4  i-a83/6  l-c00/116 a17/4155  فرعون × اینفینیتی  25

  f-a52/7  h-a44/4  k-e90/5  bcd59/156  m-b73/2731  هانی × گراندال  26

  m-e50/6  h-a28/4  m-g44/5  l-e00/105  m-i3/2074  ااینفینیتی × فرعون  27

  d-a68/7  jk94/2  m-i05/5  cde17/150  n73/858  اینفینیتی × گراندال  28

  n-j05/6  e-a78/4  a27/10  l-i67/91  i-a00/3032  کارناك × نیوتن  29

  m-h13/6  h-a39/4  i-b67/6  h-c83/140  m-b83/2835  رناكکا × گراندال  30

  m-d78/6  g-a61/4  e-a50/7  l-d67/112  h-a83/3166  ورنال × فرعون  34

  l-c95/6  h-a39/4  g-a94/6  l-d63/110  n56/611  دافنیس × اینفینیتی  35

  l-c03/7  Ijk50/2  m91/3  bc69/164  n22/931  دافنیس × آکسیا  36

  m-d54/6  h-a39/4  k-e89/5  l-h33/98  m-e2278  والورو × آکسیا  38

 g-b4/7 k67/1 m-g60/5 f-c63/148 n83/864  والورو × ورنال  39

  m-d51/6  i-c05/4  k-f78/5  l-c90/118  m-h33/2074  گراندال × اینفینیتی  40

  abc03/8  g-a54/4  k-d00/6  l-c23/131  km11/1948  گراندال × آکسیا  41

  m-d 46/6  d-a33/6  d-a72/8  l-c86/119  m-g5/2201  گراندال × ورنال  42

  l-c98/6  j-e22/3  k-b39/6  l-i33/92  e-a67/3359  هانی × ورنال  43

  m-c88/6  f-a66/4  k-b37/6  i-c83/132  m-e2330  ازمیر × تحت شماره  45

  l-c99/6  e-a89/4  k-c22/6  l-f06/101  abc44/3686  نیوتن × کارناك  46

  O71/4  i-c00/4  klm77/4  l-c83/116  m-f50/2201  والورو × فرعون  48

 درصد فاقد تفاوت پنجدر سطح احتمال  LSDاساس آزمون بر هر دو میانگینی که داراي حداقل یک حرف مشترك باشند، ستوندر هر 

 دار هستند.معنی
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  فرنگی در ژنوتیپ هاي مورد بررسی انتخاب شده فصل اولتایج مقایسه میانگین صفات مرتبط با عملکرد میوه گوجه. ن 4جدول 

شماره 

  تالقی
  ژنوتیپ

ضخامت 

  پریکارپ

تعداد میوه در 

  آذینگل

گل در  تعداد

  آذینگل
  میوهوزن تک

عملکرد کل 

  میوه

  cd46/7  cd58/5  ab19/1  abc42/152  ba2/5840  کارناك × گراندال  30

  d-a02/8  d57/4  abc94/0  bcd26/135  d9/4127  فرعون ×دافنیس   9

  d-a13/8  bcd72/5  abc09/1  cde79/123  bcd8/4567  فرعون ×اینفینیتی   25

  abc18/8  cd59/5  cd78/0  abc67/150  bcd4/4771  اینفینیتی × فرعون  27

  d22/7  abc42/6  cd72/0  de17/97  bcd7/4580  گراندال × فرعون  19

  cd44/7  ab28/7  a30/1  cde22/118  d-a6/5555  فرعون × گراندال  11

  cd60/7  bcd89/5  cd79/0  cde61/117  d8/4066  گراندال × دافنیس  13

  cd85/7  cd33/5  ab26/1  cde11/121  abc1/5660  والورو ×دافنیس   17

  d-a91/7  cd31/5  a29/1  ab63/172  ab0/5968  والورو × گراندال  2

  bcd74/7  cd66/5  abc95/0  cd11/129  bcd1/4560  سدافنی ×فرعون   6

  abc19/8  a81/7  d46/0  e72/89  bcd3/4453  نیوتن × کارناك  46

  a74/8  abc51/6  bc88/0  abc03/146  a1/6418  هانی × گراندال  26

  ab57/8  bc65/6  d48/0  a67/178  ab8/5772  فرعون × آکسیا  44

درصد فاقد  پنجدر سطح احتمال  LSDک حرف مشترك باشند، براساس آزمون هر دو میانگینی که داراي حداقل ی ستوندر هر 

  دار هستند.تفاوت معنی

  

 92پـذیري ( وراثـت مقـدار   ینبـاالتر  ) نشـان داد کـه  5(جدول 

 .اختصاص داشتمواد جامد محلول (بریکس)  به صفتدرصد) 

ــل عملکرد صفت ــوه ک ــد 80 با هم می ــوراث درص ــپتـ ذیري ـ

نیـز   pHصـفت  بود.  مطلوبی بسیار پذیريتوارث داراي عمومی،

درصد) بود. مابقی صـفات،   77پذیري نسبتاً باالیی(داراي وراثت

میـزان   درصد را نشان دادنـد.  50پذیري عمومی باالتر از وراثت

یر کـم  تأثپذیري بیانگر نقش بیشتر عوامل ژنتیکی و باالي وراثت

ت . لـذا صـفا  عوامل محیطی در کنترل این صـفات بـوده اسـت   

عنـوان معیـار انتخـاب    تواننـد بـه  عملکرد میوه و کیفیت میوه می

  مورد توجه قرار گیرند.

) 6(جـدول   عمـومی در فصـل دوم   پـذیري وراثـت  محاسبه

باال در صـفات مـرتبط    پذیري عمومیوراثت مقادیر که داد نشان

 در گـل  تعـداد ت اصف متعلق بهو مورفولوژیک،  یوهبا عملکرد م

 همـه  بـود و  درصـد)  73( گرهمیانطول  و )درصد 80(آذین گل

پـذیري  وراثـت  میـوه و مورفولوژیـک   عملکـرد  با مرتبط صفات

 همکـاران  و صـمدیا د. دنـ درصد را نشان دا 50باالتر از  عمومی

 رقـم  14 روي بـر  را) گـرم  برحسـب ( میـوه  وزن میانگین) 25(

پـذیري  پارامترهـاي وراثـت   و کـرده  گیـري انـدازه  فرنگیگوجه

 ضــریب )،01/58( فنــوتیپی تغییــرات ضــریب ،درصــد) 9/99(

 ايگـرم در دامنـه   6/51( میـانگین  و )04/58( ژنـوتیپی  تغییرات

ــا 4/19از ــرم 4/122 ت ــد. )گ ــرآورد کردن ــع را ب ــتمطابق مدـ  ـ

 ناشی نداتومــی هشد کرذ تمطالعا با تصفا برخی يثتپذیرورا

ــه مقایباشد.  دهستفاا ردمو محیطی یطاشر و نتیکیژ ادمو از ســـ

پذیري وراثتچه در هر دو فصل ج دو فصل نشان داد که اگرنتای

درصـد بـرآورد شـد، امـا      50عمومی در اکثر صـفات بـاالتر از   

پذیري در دو فصل مشابه نبودند صفات با باالترین میزان وراثت

که معرف تأثیر متفاوت محیط بر صـفات مختلـف در دو فصـل    

ــفات مختلــف       ــی ص ــزان کنتــرل ژنتیک ــین می ــت. همچن اس
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  جدول  یاضیر دیاساس امبر کیو مورفولوژ یفرنگگوجه وهیصفات مرتبط با عملکرد م یکیژنت يبرآورد پارامترها .5دول ج

  فصل اول انسیوار هیتجز

 تنوع ضریب

)%( ژنتیکی  

 تنوع ضریب

)%( فنوتیپی  

 پذیريوراثت

)%( عمومی  

 واریانس

 ژنوتیپی

 واریانس

 فنوتیپی
 صفات

6/15  4/17  6/79  1/57  7/71 (گرم) عملکرد کل میوه   

33/8  7/10  8/60  87/0  43/1 (گرم) میوهوزن تک   

6/10  8/14  8/51  44/0  85/0 آذینتعداد گل در گل   

66/8  3/12  50 03/0  06/0 آذینتعداد میوه در گل   

67/9  4/11  7/71  43/0  60/0 متر)ی(میل ضخامت پریکارپ   

1/10  1/13  2/61  82/0  39/1 ر)مت(سانتی گرهطول میان   

80/8  19/9  7/91  11/0  12/0  مواد جامد محلول (بریکس) 

32/2  64/2  9/76  01/0  01/0  pH 

  

   جدول امید ریاضی براساسفرنگی و مورفولوژیک گوجه میوه عملکرد با مرتبط صفات ژنتیکی پارامترهاي برآورد .6جدول 

  فصل دوم واریانس تجزیه

 تنوع ضریب

)%( ژنتیکی  

 تنوع ضریب

)%( فنوتیپی  

 پذیريوراثت

)%(عمومی  

 واریانس

 ژنوتیپی

 واریانس

 فنوتیپی
 صفات

)گرم( میوه کل عملکرد  624583  35259  4/56  7/15  8/11  

)گرم( میوهتک وزن  647  469  5/72  2/19  3/16  

آذینگل در گل تعداد  10/0  08/0  80  6/32  2/29  

آذینگل در میوه تعداد  73/0  39/0  4/53  3/14  4/10  

)مترمیلی( پریکارپ ضخامت  23/0  12/0  1/52  11/6  41/4  

)مترسانتی( گرهمیان طول  33/1  97/0  9/72  1/12  3/10  

  

در دو فصل مشابه نبوده است. لذا در شـرایط محیطـی مختلـف    

معیارهاي انتخاب متفاوتی باید در نظر گرفته شـوند. اگرچـه در   

فصل اول عملکرد میـوه و در فصـل دوم اجـزاي عملکـرد وزن     

پذیري را نشـان  آذین باالترین وراثتو تعداد گل در گل همیوتک

هـاي  لذا در مجمـوع عملکـرد میـوه و اجـزاي آن معیـار      ادند،د

  مناسب گزینش در این مطالعه بودند.

  

  پذیري خصوصیبرآورد وراثت

 ضـرایب  براسـاس  را خصوصـی  پـذیري وراثـت  میزان 7جدول 

و  مـادري نتـاج   والد نتاج، –پدري والد نتاج، –والدین رگرسیون

 بـا  مـرتبط  صـفات  بـراي  نسل دو نتاج –والد همبستگی ضریب

 پـذیري وراثـت . دهـد مـی  نشـان  مورفولوژیـک  میـوه و  عملکرد

 80( مقـدار  باالترین آذینگل در میوه تعداد صفت در خصوصی

 33( مقدار ترینپایین آذینگل در گل تعداد صفت در و) درصد

 بقیـه  یري خصوصـی در پـذ میـزان وراثـت  . داد نشان را) درصد

. بــود درصــد 50 تــر ازپــایین میــوهتــک وزن جــزء بــه صــفات

 صـفت  در نتـاج  –پـدري  والد براساس خصوصی پذیريوراثت

صـفت   در و) درصد 80( مقدار باالترین آذینگل در میوه تعداد

نشـان داد   را )درصـد  5( مقـدار  تـرین پـایین  پریکارپ ضخامت

والـد   طریـق  از ،خصوصـی  پـذیري وراثـت  بررسی. )7(جدول 
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  فرنگی و مورفولوژیکپذیري خصوصی صفات مرتبط با عملکرد میوه گوجه. بررسی میزان وراثت7جدول 

طول 

گرهمیان  

 

ضخامت 

 پریکارپ

 

 تعداد میوه

آذیندر گل  

 تعداد گل

آذیندر گل  

 وزن 

میوهتک  

 عملکرد 

میوه کل  
 روش محاسبه

7/17  40/2  4/63  8/32  5/50  1/44   )%( نتاج - انگین والدینرگرسیون می 

4/45  94/4  2/80  1/17  4/35  8/14 )نتاج (% - رگرسیون والد پدري   

4/77  4/44  9/16  5/33  1/64  7/46 )(% نتاج -رگرسیون والد مادري   

62 00/00  7/29  00/00  00/3  9/33 )(% نتاج دو نسل-همبستگی والد   

  (%) ري خصوصیپذیدامنه تغییرات وراثت  9/31  5/47  5/33  3/63  4/44  9/31

  (%) پذیري عمومی در دو فصلمیانگین وراثت  68  7/66  9/65  7/51  9/61  1/67

  

 77( گـره میـان در صـفت طـول    را مقدار باالترین نتاج –مادري

 آذیـن گل در میوه تعداد صفت در را مقدار ترینپایین ودرصد) 

ــد 17( ــان) درص ــت نش ــذیريداد. وراث ــ پ ــاس یخصوص  براس

 گـره میـان  نشـان داد کـه طـول   تـاج دو نسـل   ن –والدهمبستگی 

 پریکارپ و تعداد ضخامت صفت و) درصد 62( مقدار باالترین

   .داشتند را) درصد صفر( مقدار کمترین آذینگل در گل

 نتاج –والدین میانگینروش ، 7جدول نتایج  ی و مقایسهبررس با

پـذیري  وراثـت  صـفات  تعـدادي از  نظر از نتاج –مادري والد و

دادنـد،   اختصـاص  خـود  بـه  را درصـد  50 از االتربـ  خصوصی

 تعـداد  جزبه صفات اکثر در نتاج –مادري والد که روشطوريهب

 هـاي روش بـه  نسـبت  را باالتري پذیريآذین وراثتگل در میوه

تواند نشانه انتقال صـفات از والـد   داد که احتماالً می نشان دیگر

 دلیـل بـه  آذین،گل در میوه تعداد صفات در .مادري به نتاج باشد

 رگرسـیون  روش در خصوصـی  پذیريوراثت مقدار بودن باالتر

 سـایر  بـه  نسـبت  نتـاج  –والـدین  میـانگین  و نتـاج  –پدري والد

هاي کنتـرل کننـده   ژن احتماالً که گرفت نتیجه توانمی ها،روش

 منتقـل  نتـاج  بـه  والـد  دو هـر  از یـا  و پدري والد از این صفات

 در پـذیري وراثت میزان اینکه به توجه با دیگر طرف از. اندشده

 بـا  زیـادي  اخـتالف  شده در برخی صـفات  محاسبه روش چهار

 محیط اثرات که گرفت نتیجه توانمی است، داده نشان دیگریک

 برخـی  از طرفـی در . اسـت  متغیـر  صـفات  این روي ژنوتیپ و

خصوصـی   پـذیري وراثـت  مقدار محیط، باالي اثر دلیلصفات به

 بـاال  دلیـل بـه  اسـت  ممکـن  همچنین. است شده زده تخمین کم

 مقـدار  افزایشـی،  اثـرات  بـه  نسـبت  ژنهـا  غالبیـت  اثـرات  بودن

 بنـابراین بسـته بـه    .باشـد  یافتـه  کاهش خصوصی پذیريوراثت

پـذیري، انتخـاب صـفات مطلـوب جهـت      روش محاسبه وراثت

معیــار گــزینش متفــاوت اســت، اگرچــه در ایــن مطالعــه روش 

 نمحققاپـذیري بـاالتري را نشـان داد.    ثـت نتاج ورا -والدمادري

 در خیلد تصفا کثرا در ژن یشیافزا عمل رزبا سهم به ديیاز

 رانهمکا و گوکسی ).26 و 23 ،22ند (ا دهنمو رهاــــشا دعملکر

ــسربر در) 8( ــص یـ  ،نهارداهز وزن ،طبق قطر ،بوته عتفاار تفاـ

 هـاي نـالی در رهکتا در نهدا دعملکر و بوتهکـه تـندا درـعملک

 ناـــ نش در آفتـابگردان ا ـــ نهآ 1Fهـاي  هیبرید و يدـلوا درـینبا

 تــ غالبی و یشیافزا انســـ یوار دو رـــ هاثـرات   هـــ ک دــنداد

  .تندـهس داریـمعن تفاـص هـهم ايرـب

 بـه تعـداد   طمربو خصوصی يثتپذیرورا انزـــمی ینبیشتر

 دست آمـد به )نتاج –پدري والد در درصد 80( آذینگل در میوه

هایی با تعداد میـوه  پذیري باال، شانس گزینش الینو این وراثت

 تـوان هاي در حـال تفکیـک بـاال بـرد و مـی     باال را در نتاج نسل

ـــت جنتا در بمطلو ارمقد به صفت ینا که شتدا رنتظاا  اهرظـــ

 مؤثر آن دبهبو ايبر، فنوتیپ ياــ مبن رــ ب باــ نتخا و دهرـکپیدا

 هدــ مآ تـسدهبمتوسط  یخصوص يثتپذیر). ورا7( شود قعوا

و عملکـرد میـوه    آذیـن، عـرض میـوه   گل در گـل  اددـتع ايرـب

ــمتوس گزینش شانس ــل و  با ينوتیپهاژ ايبر را طیـ ــداد گ تع

آورد یــ م همارــ ف االترــ ب درــ عملک جدوا و بیشتر عرض میوه

 تصفا بین در خصوصــــی يپذیرثتورا انمیز ). پایینترین4(
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ضـخامت   آذیـن و گـل  در گل تعداد صفات به یــسربر ردوــم

یافت  اختصاص) نسل دو نتاج –در والد درصد صفر( یکارپپر

 قابلیت دنبو پائین لیلدبه تصفا باقی ايبر گزینش .)7(جدول 

  اهد بود. نخو میزآموفقیت اندـچن اـنهآ صوصیـخ ارثتو

ــین  ــاراز ب ــاوت  چه ــهروش متف ــارب ــبه   ک ــه در محاس رفت

نتـاج در دو   -گی والـد پذیري خصوصـی، روش همبسـت  وراثت

نســل، بیشــترین تفــاوت را بــا ســه روش دیگــر از نظــر مقــدار 

تواند به اثـرات شـدید و متفـاوت    پذیري نشان داد که میوراثت

محیطی در طی دو فصل نسبت داده شود. در برخی از صفات از 

روش بـا   چهـار پذیري در هر آذین، مقدار وراثتقبیل تعداد گل

ــرآورد شــد  ــه تغییــرات وراثــتاخــتالف کمــی ب ــذیري (دامن پ

). اما در مقابل در صفات ضـخامت  7خصوصی پایین در جدول 

آذین ایـن اخـتالف   و تعداد میوه در گل میوهتکپریکارپ، وزن 

بسیار زیاد برآورد شد (دامنه تغییرات بـاال) کـه دلیـل اصـلی آن     

نتـاج بـا سـایر     –مجدداً به اختالف زیاد روش همبسـتگی والـد  

رسـد در اکثـر صـفات روش    گردد. لذا به نظر مـی میها برروش

 دلیـل بـه نتـاج   –نتـاج و روش والـد مـادري    –میانگین والـدین 

 تـوان بتر باشـند و  تر بودن اعداد آنها به یکدیگر کاربردينزدیک

براساس این دو روش بهتـرین معیارهـاي انتخـاب را مشـخص     

، 5(جـداول  عمومی  و صوصیـخ يثتپذیرورا دنبو باال نمود.

 ،گـره میـان  طـول  و آذینگل در میوه ادتعد تصفا ايبر ) 7 و 6

در کنتـرل  یشی افزا غیر و یشیافزا ثرا أمتو همیتا هدــهندنشان

 خصوصـی  پـذیري وراثت بودن باال همچنین و ستا این صفات

 صـفات  ایـن  بـراي  ژنتیکـی  پیشـرفت  کـه  است این دهندهنشان

 به نسبت واکنش یبینپیش براي آن از توانمی و است پذیرامکان

یري پـذ وراثـت  ،صـفات  بیشتردر  از طرفی کرد. استفاده انتخاب

 رودمی رنتظاا لـذا  .بود پذیري خصوصی باالتراز وراثتعمومی 

 لکنتر بیشترتحت ،باال خصوصی يپذیرارثتو قابلیت با تصفا

ــیافزا اتثرا ــهژن شیــــ  کم ارمقد یگرد فطر از و باشند اــــ

 شیــ یافزا اثرات کم نقش نگربیا تصفا برخی در يثتپذیرورا

 پایین به توجه با .اســـــت صفت آن فنوتیپی يپذیرفنعطاا یا و

ضـخامت پریکـارپ و    صفات خصوصی دروراثتپذیري  بودن

 نسلهاي در انتخاب که میرسد نظربه آذیـن، تعداد گـل در گـل  

 است بهتر و نیسـت  ؤثرــ م چندان خصوصیات این براي ییابتدا

 به ترپیشرفته ايــ سلهــ ن اـت را فتـص نـای رايـب بـاانتخ که

ــالی بیشتر خلوص با تا انداخت تعویق ــنهـ  امکان ،حاصله ايـ

. شـود  امکانپذیر نــ الی رــ ه رايـب فتـص از دقیقتري برآورد

 میـوه  تعداد قبیل از صفاتی براي ) انتخاب13( همکاران و قوش

 بهبـود  بـراي  داشـتند  بـاالیی  پذیريوراثت که را میوهتک وزن و

 حیدر توسط مشابهی نتایج. نمودند توصیه فرنگیگوجه کردعمل

و همکـاران   ی) و بـارت 15و همکاران ( یان)، مار10( همکاران و

  .ه استشد گزارش) 2(

  

   گیرينتیجه

 قابل نتیکیژ عتنو که داد ننشا مطالعه ینا نتایج کلیطــــوربـــه 

ــمه تصفا نظر از توجهی ــعزرا مــــ  بین در ديقتصاا و یــــ

دارد کـه بخشـی    دجوو تحقیق ینا در سیربر ردمو هايژنوتیپ

هـاي مـورد   دلیـل هتـروزیس متفـاوت در تالقـی    از این تنوع به

هـاي مـورد   مقایسـه تالقـی  هش وپژ ینا از ف. هداستبررسی 

بررسی از نظر عملکـرد میـوه و اجـزاي آن و همچنـین صـفات      

 خصوصی و عمومیي پذیرثتورا آوردبر کیفیـــــت میـــــوه و

ــاس  در دهستفاا رمنظوبه ،برتر لدوا و لدینوا میانگین براســــــ

 ،صالحیا يبرنامهها فدـه به بسته الذ. بود اديبه نژ يبرنامهها

ــنتخا جهت را مناسبی نتیکیژ مینهز مطالعه ردمو جمعیت  باـــ

 با میـوه  کـل  عملکرد میکند. صفت همافر رــ برت ياـهـپنوتیژ

 بسـیار  توارثپذیري داراي یعمـوم  ذیريــ تپـوراث درصد 80

 پــذیريوراثــت میــوه کــل عملکــرد دوم فصــل در .بود بیمطلو

 در یشـتر ب یطـی اثر محدلیل به که داد نشان را درصد 56 یعموم

 براسـاس لذا انتخـاب  است. بوده فصل اول  نسبت بهفصل دوم 

تواند پاسـخ بـه   می ،عملکرد کل میوه در شرایط مختلف محیطی

 ی بـه وصخص پذیريوراثت انتخاب متفاوتی داشته باشد. برآورد

صفات نسبت بـه   بیشترنتاج دو نسل در  –والد همبستگی روش

 دلیـل بـه  میـوه  کل عملکرد صفت در. بود کمتر دیگر هايروش

 رگرسـیون  روش در خصوصـی  پذیريوراثت مقدار بودن بیشتر
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Abstract 
 

This study was done to investigate and compare fruit yield, yield components, morphological traits and fruit quality of 
greenhouse tomato genotypes in order to use them as selection criteria. Progenies of 49 crosses of greenhouse tomato 
together with their 13 parents were evaluated using Randomized Complete Block Design with three replications. The 
highest amount of fruit yield was observed in the  progenies of the crosses 20, 25 and 46. On the other hand, the progenies 
of the  crosses 17 and 18, which showed the highest amount of fruit quality, also had a suitable fruit yield. The highest 
number of fruits was observed in the progenies of the crosses 18, 16 and 19. In order to selecte the most effective traits 
as the selection criteria, broad and narrow sense heritabilities were estimated under two growing seasons by uniparental-
perogeny, biparental-perogeny regression, and parental-perogeny correlation. The amount of broad sense heritability 
ranged from 45 to 92% in the  first season and from 43 to 80% in the second one. Therefore, the traits including the total 
fruit yield, fruit weight, pericarp thickness, Brix, and PH were suggested for selecting the best genotypes, because of the 
higher level of heritability in these traits. Higher amounts of narrow-sense heritability in number of fruit per cluster and 
internode length suggested that these traits are appropriate as selection criteria. But the results showed that selection 
criteria varied in different environmental conditions. 
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