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 رهیچندمتغ يآمار يهاباز با استفاده از روش يفضا یفرنگگوجه دیبریارقام ه یبرخ یابیارز

 ينژادبه يهابرنامه ياجرا يبرا
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  دهیچک

 یی. شناسـا شودیمناطق جهان کشت م شتریخانواده سوالناسه است که در ب مهم اهانیاز گ یکی) .Solanum lycopersicum L( یفرنگگوجه

ارقام  نیبهتر ییمنظور شناساهموار کند. به ينژادبه يهابرنامه يتواند راه را برایم آنهااستفاده از  يموجود در کشور برا يدهایبریه نیبهتر

ـ یآزما ،ينژادبه يهاانجام پروژه يبرا آنها یو معرف وهیمربوط به م یتیفیو ک يعملکرد يهایژگیو یاز نظر برخ فرنگیگوجه دیبریه در  یش

با سـه   یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك يتجار دیبریرقم ه 20 يرو 1396مدرس در تهران در سال  تیدانشگاه ترب یقاتیمزرعه تحق

ـ اول يهـا ارتفاع بوته، تعداد شاخه ،یدهوهیشروع م تاتعداد روز  ،گلدهیروز تا تعداد  يهایژگیو قیتحق نی. در اتکرار اجرا شد تعـداد   ه،ی

ـ م وه،یآب م تهیدیاس زانیبرگ، م لیهر بوته، شاخص کلروف وهیدر بوته، عملکرد م وهیتعداد م ه،یاول يهاخوشه ـ یالکتر تیهـدا  زانی آب  یک

ـ بریقـرار گرفتنـد. ه   یابیمورد ارز وهیم کوپنیل يو محتوا کسیصد برمواد جامد محلول، در زانیم وه،یآب م يشور زانیم وه،یم بـا دو   دهای

 کی عنوانبه) Analytical Hierarchy Process; AHP( یسلسله مراتب لیو روند تحل مپتیه یکیهمراه نقشه گرافبه ياخوشه لیروش تحل

ـ شـاخص کلروف  ،گلدهی اتعداد روز ت یژگیچهار و ،یمورد بررس یژگیچهارده و نیشدند. از ب سهیبا هم مقا رهیشاخص چندمتغ بـرگ،   لی

بـا عملکـرد    یکیو ژنت یپیفنوت نییپا یکم و همبستگ يریپذداشتن وراثت لیدلبه وهیآب م يشور زانیو م وهیآب م یکیالکتر تیهدا زانیم

 یژگیدر و بیترتبه ینتییو کو 108 لیپيها يادهیبریقرار گرفتند. ه یابیمورد ارز چندمتغیره هايروشبه هایژگیو ریحذف شده و سا وهیم

در  يفرآور برايمناسب  وهیآب م تهیدیاس يدارا دیبریدو ه نیا نیبرتر بودند و همچن دهایبریه گریاز د وهیو عملکرد م وهیم کوپنیل يمحتوا

 ،یکیژنت يهافاصله نیشتریو ب AHP ریمقاد نیشتریدارا بودن ب لیدلبه 108 لیپيو ها نایآدورا، برل ،ینتییکو يدهایبریبودند. ه ییغذا عیصنا

ارقام  نیترنسل بعد مناسب یاصالح تیجمع لیتشک نیو همچن شیآزما يمشابه با محل اجرا باًیتقر یمیاقل طیشرابا  یکشت در مناطق يبرا

  بودند. گرید يدهایربیطور متوسط برتر از هبه هایژگیو همهبلکه در  وه،یتنها در عملکرد منه دهایبریه نیبودند. ا
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   مقدمه

 تواندیمرتبط با عملکرد م يهایژگیو يبرا یکیتنوع ژنت یبررس

 یکم شیباعث افزا باشد و مؤثرمطلوب  يهاپیدر انتخاب ژنوت

ـ د. پاسخ به انتخاب توسط گشومحصول  یفیو ک بـه   یبسـتگ  اهی

بـه   يریپـذ و شدت انتخاب دارد. وراثت هایژگیو يریپذوراثت

 يریپذوراثت که دشویمطرح م یو خصوص یدو صورت عموم

ـ به وار یکیژنت انسینسبت وار یعموم اسـت. از   یپیفنـوت  انسی

 یشیافزا انسینسبت وار به یخصوص يریپذوراثت گر،یطرف د

کمبود امکانات و  لیدلبه ).10( شودیگفته م یپیفنوت انسیبه وار

نژادگران مجبور هستند که تـا حـد امکـان تعـداد افـراد      منابع، به

 يهـا وجـود روش  نیمنتقل کننـد. بنـابرا   بعدرا به نسل  يکمتر

امـر   تواندیم هایژگیو يریپذمختلف انتخاب با توجه به وراثت

مشخص شده  یباشد. از طرف یاهیگ يهایژگیدر بهبود و یمهم

مورد انتظار همـراه   یکیژنت شرفتیاست که استفاده از شاخص پ

ـ مـؤثرتر از اسـتفاده از وراثـت    توانـد یم يریپذبا وراثت  يریذپ

  ).14باشد ( ییتنهابه

اکثر صـفات   يبرا میکه انتخاب مستق دهدینشان م مطالعات

و  دهنـد ینشـان مـ   ید کـه تنـوع کمـ   از جمله عملکـر  ياقتصاد

کـه هـدف از انتخـاب بهبـود      یاصـالح  يهادر برنامه نیهمچن

برخوردار نخواهد  ییباال کارآییاز  استصفت  نیهمزمان چند

 ياقتصـاد  فتصـ  يبرا میرمستقیانتخاب غ نی). بنابرا6و  4بود (

ــرد) از طر   ــد عملک ــر (مانن ــورد نظ ــم ــفات قی ــه دارا یص  يک

ـ   باالتر  يریپذوراثت  یهمبسـتگ  نیاز عملکـرد هسـتند و همچن

نسـبت بـه انتخـاب     يشـتر یب کـارآیی با عملکـرد دارنـد،    ییباال

ـ ). در ا9خواهد داشت ( میمستق  يهـا صـورت وجـود روش   نی

 ییشناسا يبرا چندمتغیره يهااستفاده از شاخص ایو  رهیچندمتغ

بهبـود   يبـرا  يبعـد  يهـا نسل در هاافراد و استفاده از آن نیبهتر

). 5باشد ( تیاهمحائز  تواندیم یژگیو نیچند زمانو هم داریپا

ــاز ا ــگرانرو  نی ــروه ،پژوهش ــداز روش گ ــیو يبن ــایژگ و  ه

 يهـا در سـال  مـپ تیـ ه یکیگراف شینما نیو همچن هاپیژنوت

ـ  عنـوان بهوفور به ریاخ اسـتفاده   چنـدمتغیره انتخـاب   شرو کی

  ).13و  9 ،7( کنندیم

گیـري  صـورت تصـمیم  بـه  توانـد یچنـدمعیاره مـ   گیـري تصمیم

گیري چندشاخصـه انجـام شـود کـه در     تصمیم ایچندمنظوره و 

 یپژوهشـ  يهـا نـه یهـاي اخیـر توسـط پژوهشـگران در زم    سال

راستا  نی). در ا19و  15مختلف مورد استفاده قرار گرفته است (

ـ ماننـد رونـد تحل   چنـدمتغیره  يهااز شاخص یبرخ  هسلسـل  لی

 يهـا در سـال  )Analytical Hierarchy Process; AHP( یمراتبـ 

روش ساده اسـت و   نی). استفاده از ا22( اندافتهیگذشته توسعه 

ملمـوس   يارهایمع بیبه پژوهشگر کمک کند تا با ترک تواندیم

روش  نیدر ا). 28و  11( ردیرا بگ میتصم نیملموس بهترریو غ

 یدهـ آنهـا نمـره   تیـ شده بر اساس اهم يریگابتدا صفات اندازه

 يریبر اسـاس مقـاد   یابیمورد ارز يهاپیو سپس ژنوت شوندیم

 يو گروهبنـد  يبنـد شده دارند طبقـه  یدهکه در هر صفت نمره

  ).22( شوندیم

و  است رهیچندمتغ یژگیو کیعملکرد  یژگیکه و ییآنجا از

مرتبط با آن مـورد مطالعـه    یژگیو نیچند دیآن با ينژادبه يبرا

ـ بریارقـام ه  نیبهتر ییپژوهش با هدف شناسا نیا رد،یقرار گ  دی

چنـد   نیاز ب یفیو ک یکم يهایژگیو یاز نظر برخ فرنگیگوجه

ـ  معروف مورد کشـت در کشـور   دیبریه اسـتفاده از دو روش   اب

 لیـ و رونـد تحل  مـپ تیـ ه یکـ یبا نقشـه گراف  ايخوشه لیتحل

  انجام شد. یسلسله مراتب

  

  هاو روش مواد

  شیآزما طیو شرا یاهیگ مواد

و بهبـود   فرنگیگوجه دیبریارقام ه نیبهتر ییامنظور شناسبه

در قالـب طـرح    یشـ یآزما ،یژگـ یو نیچند داریپا و همزمان

در  96 یبا سه تکرار در سال زراعـ  یکامل تصادف يهابلوك

 نیانگیـ مدرس انجام شـد (م  تیدانشگاه ترب یمزرعه پژوهش

 در). یلـوم  یو بافت خاك شـن  متریلیم 240منطقه  یبارندگ

نقـاط   شتریمعمول که در ب يتجار دیبریه 20از پژوهش  نیا

 ).1شـد (جـدول   اسـتفاده   رنـد یگیکشور مورد کشت قرار م

انجـام   ياشهیدر گلخانه ش 1395نشا در اسفندماه سال  دیتول

ــس ــده و پ ــ  ش ــار برگ ــه چه ــه ،یاز مرحل ــاها ب ــورتنش  ص



  ...باز با استفاده از يفضا یفرنگگوجه دیبریارقام ه یبرخ یابیارز

  

141  

 یقتحق ینمورداستفاده در ا یبریدارقام ه نام و کد .1جدول 

  نام  کد نام کد  امن  کد نام کد

  ایدن  16 6115پی اس  11 108پیل هاي 6 6پتوپراید  1

  داناي  17 کویینتی 12 برلینا 7 513پیل هاي 2

  آدورا  18 زمان 13 وادیستار 8 آماپوال 3

  سوپرست  19 فیرنزه 14 2پتوپراید  9 303پیل هاي 4

  کومودورو  20 اسپیدي 15 5پتوپراید  10 669تی ام اس جی  5

  

 يمتـر و فاصـله بوتـه رو    5/1 يهافیو پشته با فاصله رد يجو

از کشت ابتدا مزرعه  شیمتر به مزرعه منتقل شدند. پ 5/0 فیرد

 حیتسـط  اتیـ دار شخم خورده و پـس از عمل با گاوآهن برگردان

شـد. پـس از کاشـت     جـاد یشـده ا  گفتهها با ابعاد و پشته يجو

بـه   یم شد تا تنشانجا یزراع تیظرفدرصد  80در زمان  ياریآب

ـ   يهاها وارد نشود و مبارزه با علفبوته  یصـورت دسـت  ههـرز ب

  انجام شد.

  

  يریگو نحوه اندازه یابیمورد ارز يهایژگیو

شـامل   وهیمهم و مرتبط با عملکرد م یژگیو 14پژوهش  نیا در

 یدهوهیم نی)، تعداد روز تا اولDFF( گلدهی نیتعداد روز تا اول

)DFFSه ()، ارتفاع بوتPH  ـ اول يهـا )، تعـداد شـاخه )، PBN( هی

ـ )، تعـداد م PCN( هیاول يهاخوشهتعداد  )، FNPPدر بوتـه (  وهی

)، LCIبـرگ (  لی)، شاخص کلروفFYPPهر بوته ( وهیعملکرد م

 وهیـ آب م یکیالکتر تیهدا زانی)، مJA( وهیآب م تهیدیاس زانیم

)JEC( وهیآب م يشور زانی)، مJSمـواد جامـد محلـول     زانی)، م

)TDS( کسی)، درصد برTSS ( وهیـ م کـوپن یل ي) و محتـواLC (

از هـر واحـد    هایژگیو یابیارز يقرار گرفتند. برا یابیمورد ارز

 يهـا یژگـ یو نیانگیـ تصـادف انتخـاب و م   بهبوته  10 یشیآزما

 درنظـر هر واحد  ةان دادعنوها بهبوته نیا يشده رو يریگاندازه

ــ ــه شــد. همچن ــرا نیگرفت ــس از برداشــت، ب ــدازها يپ ــگن  يری

 یشـ یاز هر واحـد آزما  وهیمربوط به م یکیولوژیزیف يهایژگیو

ـ گانـدازه  يهـا یژگـ یپنج بوته به تصادف انتخاب و و  هشـد  يری

گرفتـه   درنظر یشیعنوان داده هر واحد آزماآن به يهاوهیم يرو

  شد.

ــتگاه     ــط دســ ــرگ توســ ــل بــ ــاخص کلروفیــ  SPADشــ

)SPAD-502 Minolta Co., Ltd., Osaka, Japan( ــم  زانی

ـ )، مHANNA HI-2020, USAمتر ( pHتوسط  وهیآب م تهیدیاس  زانی

 ECتوسـط   وهیـ و مواد جامد محلـول آب م  يشور ،یکیالکتر تیهدا

درصـد  ) و Model, CR-30, Colorado, Denver instrumentتـر ( م

ــر ــومتر د کسیب ــالیجیتوســط رفرکت ) GMK-701 AC, Korea( یت

) 2( یعباسـ  و يریـ روش امبـه  نکـوپ یشدند. استخراج ل يریگاندازه

) انجام شد و مقدار 1:2:1کمک محلول استون: هگزان: اتانول (به

) Shimadzu Corp., Kyoto, Japanآن توسـط اسـپکتروفتومتر (  

ـ   503در طول موج   کـوپن یل يوانانومتر قرائت شد. سـپس محت

  :دست آمدبه 1هر نمونه توسط رابطه  يبرا
  

)1(                   1 503

4

A 536.9 V
LC(mg.g )

w 17.2 10 1000

  

  
   

  

عدد جذب فاز غیرقطبی هگزان و لیکوپن در طول  503Aکه در آن 

 g.mol ،(V-1وزن مولکولی لیکوپن ( 9/536نانومتر،  503موج 

 2/17 × 410) و kg 0005/0وزن نمونه ( wحجم فاز غیر قطبی ، 

 ضریب خاموشی لیکوپن هستند.

 

  AHPو شاخص  یکیژنت -يآمار محاسبات

مـورد انتظـار    یکـ یژنت شـرفت یو درصد پ یعموم يریذپوراثت

)Expected Genetic Advance; EGAــرا ــر و ي) ب ــیه  یژگ

 :محاسبه شدند 5تا  2 يهاکمک رابطهبه
  

)2(                                             
2

g
σ MSg MS / r( E) 

   

)3(                                                           
2 2 2

p g e
/ r       
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)4(                                                                 
2 2 2

b g p
h /     

)5(                               
2

b p
EGA% ((i h σ ) / 100X)    

   

2هــا رابطــه نیــدر ا کــه
g ،2

p  2و
e يهــابرآورد بیــترتبــه 

ـ ترتبـه  MSEو  MSgو خطا،  یپیفنوت ،یکیژنت يهاانسیوار  بی

2تعـــداد تکـــرار،  rو خطـــا،  یکـــیمربعـــات ژنت نیانگیـــم
bh 

 X ،یپیفنـوت  اریـ ف معانحـرا  برآورد pσ ،یعموم يریپذوراثت

 iمـورد انتظـار و    یکـ یژنت شـرفت یپ EGA ،یژگیکل و نیانگیم

افراد برابـر بـا   درصد  10گرفتن انتخاب  درنظربا  نشیگز شدت

  ). 10( است 76/1

ــوت یکــیژنت يهــایهمبســتگ ــد ( یپیو فن ــه روش هلن ) 12ب

 شـرفت یو پ يریپـذ که وراثت ییهایژگیمحاسبه شدند. سپس و

 یکـ یژنت یهمبستگ نیداشتند و همچن ییمورد انتظار باال یکیژنت

ـ فیمرتبط با ک يهایژگیو و وهیعملکرد م یژگیآنها با و  وهیـ م تی

 هایژگیو ياخوشه هیتجز يبرا آنهاشدند و از  ییباال بود شناسا

و محاسـبه شـاخص    مپتیه یکینقشه گراف میترس دها،یبریو ه

AHP .استفاده شد  

بــا  يهــایژگــیاســتفاده از و لیــبــه ذکــر اســت کــه دل مالز

بـاال بـا عملکـرد و     یقابـل مالحظـه و همبسـتگ    يریپـذ وراثت

از  هـا یژگـ یو نیـ کـم ا  يریپذتأثیر ت،یفیمرتبط با ک يهایژگیو

بعد  يهانسل يبرا لیتحل نیا جهیاز نت نانیاطم شیو افزا طیمح

ـ بریه يبنـد هـا گـروه  بود. پـس از اسـتاندارد کـردن داده    و  دهای

مربـع فاصـله    بی) و ضـر 25روش وارد و هـوك ( بـه  هایژگیو

. سـپس  دشـ  میمپ مربوطه ترسـ انجام شد و نقشه هت یدسیاقل

  :محاسبه شد ریشرح زدر سه مرحله به AHPشاخص 

اسـاس   ). بـر 1(شکل  دهایبریهو  هایژگیو ینیهم چ ری) زالف

 ریـ زو در  یمـورد بررسـ   يهـا یژگیهدف انجام پژوهش ابتدا و

کـه   یی. از آنجاشوندیقرار داده م سهیمورد مقا يهاپیژنوت آنها

 نیاند بنـابرا شده يریگاندازه هاپیهمه ژنوت يرو هایژگیهمه و

  .شودیرسم م پیوتبه هر ژن یژگیخط از هر و کی

بر اسـاس   دهایبریه يدو به دو سهیمقا يهاسیماتر لی) تشکب

 ژهیـ و محاسـبه بـردار و  اسـتاندارد شـده    يهایژگیهر کدام از و

ـ بـردار و  يهـا هیـ حاصل. هـر کـدام از درا   يهاسیماتر ـ ا ژهی  نی

ـ متناظر بـا آن درا  پیوزن مربوط به ژنوت سیماتر  یژگـ یدر و هی

  مورد نظر است.

ـ بریهـر ه  يبــرا AHP) محاسـبه شـاخص   ج  ینــیبــا کنـار هـم چ   دی

  متناظر در هر بردار.   يهاهیجمع دراو محاسبه حاصل ژهیو يبردارها

 یسـ یدو بـه دو ماتر  سـه یمقا سیبه ذکر است که مـاتر  زمال

ـ بریآن برابـر بـا تعـداد ه    يهـا فیاست که تعداد رد یمربع  دهای

 لیدو به دو تشک سهیمقا سیماتر کی یژگیهر و يازاو به است

  )؛6برقرار است (رابطه  ریرابطه ز هاسیماتر نی. در اشودیم
  

 )6(                                                       
ij jiA 1/ A   

  

هـا  از خـود داده  9تـا   1 حیاسـتفاده از اعـداد صـح    يجـا به اگر

ـ بریه سـه یمقا براي یژگیهر و در دیبریارزش هر ه عنوانبه  دهای

هـر   يدو به دو برا سهیمقا سیصورت ماتر نیاستفاده شود در ا

). 21و  1( کــامالً ســازگار خواهــد بــود سیمــاتر کیــ یژگــیو

در آن صادق باشد  ریاست که رابطه ز یسیسازگار ماتر سیماتر

  )؛7(رابطه 
  

)7(                                       
ij jk iki, j, k; A A A     

  

اعداد  نی(هر سه ا kو  i ،j يدلخواه برا يهر مقدار عدد يزااه(ب

ـ با تعداد سطر  يمساو ایتر کوچک سـتند)؛  ه سیسـتون مـاتر   ای

و ستون  jبا سطر  ۀیو درا jو ستون  iبا سطر  ۀیضرب دراحاصل

k با سطر  ۀیبرابر با دراi  و ستونk شودیم(.  

 يریپــذوراثـت  يهــابرآورد انس،یـ وار هیــانجـام تجز  يبـرا 

 يهـا یمـورد انتظـار، همبسـتگ    یکیژنت شرفتیدرصد پ ،یعموم

ــیژنت ــوت یک ــاخص   یپیو فن ــبه ش ــرماز  AHPو محاس ــزار ن اف

MATLAB ver. R2016a )26     اسـتفاده شـد. همچنـین بـراي (

مـپ از  اي و ترسیم نقشه گرافیکی هیـت هاي خوشهانجام تجزیه

  د.ش) استفاده metaboanalyst 3.0  )27افزارنرم

 

  و بحث جینتا

 شـرفت یو درصد پ یعموم يریپذوراثت برآوردو  انسیوار هیتجز

  تیفیا عملکرد و کمرتبط ب يهایژگیو يمورد انتظار برا یکیژنت

ـ گانـدازه  يهایژگیو انسیوار هیتوجه به تجز با  يشـده رو  يری
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  AHPدست آوردن شاخص ها و هیبریدها براي بهزیرهم چینی ویژگی .1شکل 

DTFSدهی؛ یوه، تعداد روز تا شروع مPHارتفاع بوته؛ ، PBNیه؛ اول يها، تعداد شاخهPCN ؛ یهاول يهاگروه، تعداد FNPPدر  یوهد م، تعدا

، LC و یکس، درصد برTSSیوه؛ آب م یکیالکتر یتهدا یزان، مJECیوه؛ آب م یدیتهاس یزان، مJA هر بوته؛ یوه، عملکرد مFYPP بوته؛

  )ند.هستهیبریدهاي مورد بررسی  1-20اعداد (یوه م یکوپنل يمحتوا

 
گیري شده در هاي اندازهژنتیکی مورد انتظار براي ویژگی پذیري عمومی و درصد پیشرفتوراثت برآوردتجزیه واریانس و نتایج  .2جدول 

  ارقام هیبرید مورد بررسی

  درجه آزادي  منابع تغییر
MS 

DFF DFFS PH PBN PCN FNPP FYPP 

 0/1 63/65 27/95 1/27 13/95 15/05 2/82 2 تکرار

 0/86* 296/75** 677/14** 9/38** 116/35** 147/07** 122/75** 19 ژنوتیپ

 0/48 38/47 79/39 2/16 19/42 14/56 12/54 38 اخط

2
bh 0/9 0/9 0/83 0/77 0/88 0/87 0/45 

EGA% 13/16 12/18 16/23 18/61 49/14 65/3 31/45 

  

  .2ادامه جدول 

  آزادي درجه  منابع تغییر
MS 

LCI JA JEC TDS JS TSS LC 

 0/24 0/23 0/71 1/25 0/89 0/12 13/96 2 تکرار

 1/40** 8/13** 1/14 0/92 3/39** 1/13** 79/83* 19 ژنوتیپ

 0/29 1/39 0/63 0/47 0/95 0/41 11/54 38 خطا

2
bh 0/86 0/64 0/72 0/49 0/44 0/83 0/79 

EGA% 13/26 14/63 22/95 15/49 14/57 40/04 102/57 

   پنج و یک درصد طح احتمالدار در سبه ترتیب معنی **و  *

DFF ؛ گلدهی، تعداد روز تاDFFSدهی؛ ، تعداد روز تا شروع میوهPH ارتفاع بوته؛ ،PBNهاي اولیه؛ ، تعداد شاخهPCNهاي اولیه؛ ، تعداد گروه

FNPP تعداد میوه در بوته؛ ،FYPP عملکرد میوه هر بوته؛ ،LCI شاخص کلروفیل برگ؛ ،JA؛ ، میزان اسیدیته آب میوهJEC میزان هدایت الکتریکی ،

2، محتواي لیکوپن میوه؛ LC، درصد بریکس، TSS، میزان مواد جامد محلول؛ TDS، میزان شوري آب میوه؛ JSآب میوه؛ 
bhپذیري عمومی ، وراثت

  ، درصد پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار%EGAو 

 
 ).2بود (جـدول   داریدرصد معن کیدر سطح احتمال  هایژگیو شـتر یبـر اسـاس ب   هـا پیـ اختالف ژنوت یمورد بررس يدهایبریه
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ـ  یکـ یوجـود تنـوع ژنت   انگریـ اخـتالف ب  نیوجود ا نیبنابرا  نیب

  .است دهایبریه

مـورد انتظـار    یکیژنت شرفتیو درصد پ يریپذوراثت ریمقاد

درج شـده   2در جـدول  درصد  10نسل انتخاب با شدت  کیبا 

تعـداد روز تـا شـروع     ،گلـدهی د روز تا تعدا يهایژگیاست. و

در بوتـه، شـاخص    هیاول يهاارتفاع بوته، تعداد شاخه ،یدهوهیم

باال  يریپذوراثت يدارا وهیآب م تهیدیاس زانیبرگ و م لیکلروف

بودنـد.   ینییپـا  نسـبت بـه مورد انتظار  یکیژنت شرفتیو درصد پ

 یکیورت ژنتصبه شتریب هایژگیو نینشان داد که احتماالً ا جینتا

  ).16( شوندیکنترل م تیبا اثر غالب يهاکمک ژنو به

ـ تعداد گروه، تعداد م يهایژگیو درصـد   وه،یـ آب م EC وه،ی

و درصـد   يریپـذ وراثـت  يدارا وهیم کوپنیل يو محتوا کسیبر

 نی). بنـابرا 2مورد انتظـار بـاال بودنـد (جـدول      یکیژنت شرفتیپ

ـ کنتـرل ا  مسـئول  یشـ یبا اثر افزا يهااحتماالً ژن  هـا یژگـ یو نی

 يهـا ژن شیهم باعـث افـزا   تواندیانتخاب م جهیهستند که درنت

شـوند.   هایژگیو نیبعد و هم باعث بهبود ا يهامناسب در نسل

ـ ا جینتا  شـرفت یو درصـد پ  يریپـذ از نظـر وراثـت   شیآزمـا  نی

ارتفـاع بوتـه، عملکـرد و تعـداد      هـا یژگیمورد انتظار و یکیژنت

و  20 ،3مطابقـت داشـت (   نیشـ یپ قـات یحقبا ت هیاول يهاشاخه

 زانیـ و م کسیدرصد بر ي) برا24( مایو ش نکیس نی). همچن23

 قیمشاهده کردند. در تحق ییباال يریپذوراثت وهیآب م تهیدیاس

مشـاهده   وهیم کوپنیل يمحتوا يبرا ییباال يریپذوراثت يگرید

  ).18شد (

مـورد   یکیژنت شرفتیو درصد پ يریپذوراثت ،وهیم عملکرد

در  يتـا حـد   تواندیانتخاب م داشت که احتماالً یانتظار متوسط

) 17باشد. در پژوهش کومار و همکاران ( مؤثر یژگیو نیبهبود ا

 24/43عملکــرد  يمــورد انتظــار بــرا یکــیژنت شــرفتیدرصــد پ

ـ ا يبـرا  يریپذکه وراثت یمحاسبه شد درحال  97/0 یژگـ یو نی

مـورد انتظـار    یکینتژ شرفتیدرصد پ يمحاسبه شده بود که برا

از  شـتر یب يریپذحاضر داشت اما وراثت قیبا تحق یمشابه جینتا

ـ دلبـه  توانـد یشده بود که م برآوردحاضر  قیتحق تفـاوت در   لی

و مواد جامد  يشور يهایژگیمورد مطالعه باشد. و يهاپیژنوت

 شرفتیدرصد پ جهیو درنت يریپذوراثت يدارا وهیمحلول آب م

 يبـاال  تـأثیر دهنـده  بودنـد کـه نشـان    ینییار پامورد انتظ یکیژنت

ـ ا نی. همچناست هایژگیو نیبر ا یطیعوامل مح  هـا یژگـ یو نی

ـ  ياتنوع قابل مالحظه ـ بریه نیدر ب نشـان   یمـورد بررسـ   يدهای

  نبود. داریمعن پیاثر ژنوت انسیوار هیندادند و در تجز

  

 مرتبط هایژگیو يبرا یپیو فنوت یکیژنت يهایهمبستگ برآورد

  وهیم تیفیبا عملکرد و ک

تـوارث   يعملکـرد دارا  ریـ نظ یصـفات زراعـ   نکهیتوجه به ا با

 تـأثیر ژن کنتـرل و تحـت    يادیهستند، توسط تعداد ز يادهیچیپ

 یعنی میمستقریرو انتخاب غنی. از ارندیگیقرار م یطیعوامل مح

باال و  يریپذوراثت يصفات دارا گر،یصفات د قیاز طر نشیگز

 يشـتر یب کـارآیی  ،يدبا عملکـرد اقتصـا   يقو یکیژنت یهمبستگ

 يهـا یهمبسـتگ  برآوردخواهد داشت.  مینسبت به انتخاب مستق

 مشـاهده  3در جـدول   هـا یژگـ یهمـه و  يبرا یپیو فنوت یکیژنت

آب  تهیدیاسـ  ،گلـدهی تعـداد روز تـا    يهایژگیجز و. بهشودیم

 ریسـا  وهیـ م کـوپن یل يبـرگ و محتـوا   لیـ شاخص کلروف وه،یم

نسـبت  بـه  یپیفنوت یهمبستگ ایو  یکیژنت یهمبستگ ای هایژگیو

تعـداد روز   يهـا یژگیو یداشتند؛ از طرف وهیبا عملکرد م ییباال

 یبرگ همبستگ لیو شاخص کلروف وهیآب م تهیدیاس ،گلدهیتا 

هـم نداشـتند    وهیـ م کـوپن یل يو محتوا کسیبا درصد بر ییباال

ـ  کیبرابر با  ری). مقاد3(جدول  در واقـع   یاصـل جـز در قطـر   هب

صورت گرد هافزار بهستند که در نرم کیبه  کینزد اریبس ریمقاد

 اریصفات بسـ  یکیژنت انسیموارد کووار نیشده آمده است. در ا

ـ بـوده و ا  آنهـا  یکیژنت اریضرب انحراف معبه حاصل کینزد  نی

ـ تغ یمورد بررسـ  يهاپیبدان معنا است که در ژنوت ـ ا راتیی  نی

 يبرا یمناسب اریمع توانندیهم بوده و مهماهنگ با  اریصفات بس

  باشند. میرمستقیغ نشیگز

) 17(و کومـار و همکـاران   ) 8(دسـوزا و همکـاران    قیتحق در

ـ تعداد م نیب ییباال یکیژنت یهمبستگ ،یفرنگگوجه اهیگ يرو در  وهی

ـ   وهیدر بوته با عملکرد م بوته و تعداد گروه  نیمشاهده شـد و همچن

در بوتـه،   وهیـ صفات تعداد م نیب ییباال یهمبستگ گرید یقیدر تحق
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  دهی؛یوه، تعداد روز تا شروع مDTFS، مپها، هیبریدها و نقشه گرافیکی هیتاي ویژگیتجزیه خوشه .2شکل 

 PHارتفاع بوته؛ ، PBNیه؛ اول يها، تعداد شاخهPCN؛ یهاول يها، تعداد گروه FNPPدر بوته؛ یوه، تعداد م FYPP ،

 و یکس، درصد برTSSیوه؛ آب م یکیالکتر یتهدا یزان، مJECیوه؛ آب م یدیتهاس یزان، مJA هر بوته؛ یوهعملکرد م

LCند.هستهیبریدهاي مورد بررسی  1-20اعداد (یوه م یکوپنل ي، محتوا(  

  

با عملکرد  هیتعداد شاخه اول وارتفاع بوته  وه،یم کوپنیل يمحتوا

  گزارش شد.

مربـوط   یژگـ یو کی وهیآب م تهیدیاس یژگیکه و ییآنجا از

بـاال امکـان    يریپـذ و با توجـه بـه وراثـت    است وهیم تیفیبه ک

ـ بهبـود ا  يانتخاب بـرا   يبـرا  نیوجـود دارد، بنـابرا   یژگـ یو نی

و مـواد   يشـور  يهـا یژگـ ی. وشـد حفظ  رهیچندمتغ يهاهیتجز

 شـرفت یپ رصـد و د يریپذوراثت لیدلبه وهیجامد محلول آب م

بـرگ   لیـ شاخص کلروف يهایژگیو و نییمورد انتظار پا یکیژنت

ـ دلبـه  گلـدهی و تعداد روز تا  بـا   داریمعنـ  یهمبسـتگ  نبـود  لی

ــیفیو ک يعملکــرد يهــایژگــیو ــرا یت ــانجــام تجز يب  يهــاهی

 میرمستقیمنظور انتخاب غبه AHPشاخص  لیو تشک رهیچندمتغ

  حذف شدند.

  

ـ یگراف نقشه ـ ه یک ـ و تجز مـپ تی ـ بریه ياخوشـه  هی و  دهای

  وهیم تیفیمرتبط با عملکرد و ک يهایژگیو

 هیشامل تجز رهیچندمتغ لیها سه تحلداده ياز استانداردساز پس

 یکـ یو نقشه گراف دهایبریه ياخوشه هیتجز ها،یژگیو ياخوشه

در سـه   هـا یژگـ یشـکل و  نیا ). در2انجام شد (شکل  مپتیه

ـ بریگروه و ارقام ه ـ    6در  دی ـ برید. چهـار ه گـروه قـرار گرفتن  دی

ــپیها ــد  108 لی ــو6(ک ــد  ینتیی)، ک ــا)، 12(ک ــد  دنی ) و 16(ک

دادنـد.   لیگروه تشـک  کی ییتنها) هر کدام به19سوپرست (کد 

دهنـده  نشـان  مپتیه يهاخانه يهاتنوع مشاهده شده در رنگ

ـ بری. هاسـت اختالف  نیا ـ پیها دی مقـدار   ي) دارا6(کـد   108 لی

 نیـ موضوع با توجـه بـه نـام ا    نیبود و ا وهیدر م کوپنیل ییباال

اصـالح شـده    یکنـ و پوسـت  يفـرآور  فمصار يکه برا دیبریه

ـ ن کوپنیمقدار ل نیشتریبوده و ب یمیپوست ضخ ياست، دارا  زی

ـ بریوجود دارد. ه وهیدر پوست م ) از نظـر  12(کـد   ینتییکـو  دی

 دهایبریه گرینسبت به د يدر سطح باالتر وهیعملکرد و تعداد م

داشتند کـه   يشتریب تهیدیاس نیهمچن دیبریدو ه نیقرار داشت. ا

ـ دارند  یکه مصرف صنعت ییهایفرنگگوجه ظراز ن  یژگـ یو کی

ـ بری. هشـود یمهم محسوب مـ  ـ پیها دی ) از نظـر  6(کـد   108 لی

 کوپنیل ي) از نظر محتوا12(کد  ینتییکو دیبریو ه وهیعملکرد م
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 دنیا يدهایبریه یبودند. از طرف یکامالً متوسط يدهایبریه وهیم

 هـا یژگـ یو شـتر یب ينظـر بـرا  ) بـه 19) و سوپرست (کد 16(کد 

ـ بودند و از ا يترنییپا ریمقاد يدارا ـ بریه رینظـر از سـا   نی  دهای

ـ بریشدند. گروه اول شامل ه زیمتما ـ پتوپرا يدهای )، 1(کـد   6 دی

 ی)، ت4(کد  303 لیپي)، ها3)، آماپوال (کد 2(کد  513 لیپيها

ـ پرا)، پتو5(کد  669 یام اس ج ـ )، پتوپرا9(کـد   2 دی (کـد   5 دی

) کـه  15(کـد   يدی) و اسـپ 14(کـد   رنزهی)، ف13)، زمان (کد 10

رو متوسـط   يهاپیژنوت یفیو ک ياغلب از نظر صفات عملکرد

رس ریـ دهم اغلـب   یکیبودند و از نظر صفات فنولوژ ینییبه پا

ـ مناسـب از ا  پیـ ژنوت نشیاحتمال گـز  نیبودند. بنابرا گـروه   نی

 سـتار ی)، واد7(کد  نایبرل يدهایبریگروه ششم شامل هبود.  نییپا

) 18)، آدورا (کد 17(کد  ي)، دانا11(کد  6115اس  ی)، پ8(کد 

و  ي) بـود کـه در مـورد صـفات عملکـرد     20و کومودورو (کد 

نسبت به گـروه اول قـرار داشـته و     يبهتر طیدر شرا وهیم یفتیک

ـ ن دهایبریه نیحال اغلب ا نیدر ع  انیـ در مبودنـد.   دیـررس  زی

ـ بریگفـت کـه ه   توانیگروه م نیموجود در ا يدهایبریه  يدهای

مـورد   يهـا یژگـ ی) بـر اسـاس و  17(کـد   ي) و دانا7(کد  نایبرل

  داشتند. نیرینسبت به سا يبهتر تیموقع یبررس

بــر اســاس همــه  دهایــبریه نیمشــخص کــردن بهتــر يبــرا

مشـخص   نیو همچنـ  یصورت کمـ به یمورد بررس يهایژگیو

 AHPاز روش  هـا یژگیو نیبر اساس ا آنها یکیژنت کردن فاصله

  استفاده شد. رهیشاخص چندمتغ کی عنوانبه

  

 يهـا یژگیاز نظر عملکرد و و یمورد بررس يدهایبریه یابیارزش

  AHPکمک شاخص به وهیم تیفیمرتبط با عملکرد و ک

مانند تعداد  هایژگیاز و یبرخ يبرا نییپا ریاست که مقاد گفتنی

 هـا پیـ ژنوت يبـرا  وهیآب م تهیدیاس زانیو م وهیم لیروز تا تشک

ـ از نظـر ا  نیاسـت. بنـابرا   تیحائز اهم  يجـا بـه  هـا یژگـ یو نی

داده مربـوط   نیشـتر یهر رقم از ب ةاز انحراف داد یاصل يهاداده

همـه   يکار هدف انتخاب برا نیبا ا کهاستفاده شد  یژگیبه آن و

  باشد. آنها شیو در جهت افزا کسانی هایژگیو

بـردار   يهاهی(درا یژگیدر هر و دهایبریمربوط به ه يهاوزن

ــو ــاتر ژهی ــدار  ســهیمقا سیهــر م ــه دو) و مق ــرا AHPدو ب  يب

 يهـا دیبریه بیترتمشخص شده است. به 4در جدول  دهایبریه

 108 لیـ پي) و ها7(کد  نای)، برل18)، آدورا (کد 12(کد  ینتییکو

 هـا یژگـ یو عیـ جم ظـر را داشـته و از ن  ازهایامت نیشتری) ب6(کد 

ـ بریکه دو ه شودیمالحظه م نیبودند. همچن دهایبریه نیبهتر  دی

 ياخوشـه  هیـ تجز 6) که در گروه 17(کد  ي) و دانا7(کد  نایبرل

گذاشـته و   شیخود را به نمـا  لیروش پتانس نیقرار داشتند در ا

ـ بریقرار گرفتنـد. دو ه  گرید يدهایبریه یباالتر از برخ ـ ا دی  دنی

در  ياخوشــه هیــ) کــه در تجز19(کــد  وپرســت) و س16(کــد 

را  AHP ریمقـاد  نیجداگانه قرار گرفتـه بودنـد کمتـر    يهاگروه

 یی. از آنجاآمدندیشمار مبه دهایبریه نیترفیداشته و جزء ضع

شاخص بر اساس  نیمحاسبه ا ياستفاده شده برا يهایژگیکه و

 ن،یراانـد بنـاب  انتخاب شده يریپذبا عملکرد و وراثت یهمبستگ

 تـأثیر  يشاخص هم دارا نیگفت که انتخاب بر اساس ا توانیم

ـ از طر میرمسـتق یغ طـور بهعملکرد است و هم  يرو میمستق  قی

  . تأثیر دارد وهیعملکرد م يرو هایژگیو ریسا

ـ بریه توانیم 4توجه به جدول  با فاصـله   نیشـتر یکـه ب  ییدهای

شخص کـرد.  داشتند م یمورد بررس يهایژگیرا بر اساس و یکیژنت

 دهایبریه نیب شتریب یکیدر واقع فاصله ژنت AHP ریاختالف در مقاد

ـ . در ادهدیرا نشان م ـ بریپـژوهش ه  نی )، 12(کـد   ینتییکـو  يدهای

 نیعنوان بهتر) به6(کد  108 لیپي) و ها7(کد  نای)، برل18آدورا (کد

ـ بریرا با ه یکیفاصله ژنت نیشتریب دها،یبریه سوپرسـت (کـد    يدهای

انجـام   يبـرا  نی) داشتند. بنـابرا 13) و زمان (کد 14(کد  رنزهی)، ف19

) و 12(کـد   ینتییکـو  يدهایبریه ،یکیمطالعات مربوط به فاصله ژنت

بـر   یکـ یاز نظـر ژنت  دهایبریه نیعنوان دورتر) به19سوپوست (کد 

. بـا توجـه بـه    شـوند یم یشده معرف يریگاندازه يهایژگیاساس و

بوتـه در  انتخاب تک يبرا توانیم AHPاز روش  گفته شدهمطالب 

را  نیـ هـر ال  يهابوته نید و بهترکردر حال تفرق استفاده  يهانسل

 يریگاندازه يهایژگیو نیانگیبا استفاده از م نیکرد. همچن ییشناسا

ـ را ن نیـ ال نیبهتر توانیم نیهر ال يهاشده در بوته و  ییشناسـا  زی

  د.کراستفاده از آن  ينسل بعد یاصالح تیجمع لیتشک يبرا
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هیبریدهاي مورد بررسی بر اساس  AHPهاي اولیه مربوط به هر ویژگی و مقدار شاخص نتایج وزن .4جدول 

  گیري شدههاي اندازهویژگی

 AHPمقادیر  DTFS H PBN PCN FN Yld pH EC TSS LC کد  هیبریدها

 1/16- 0/01- 0/26- 0/19- 0/04- 0/22- 0/2 0/02- 0/2- 0/27- 0/15- 1 6پتوپراید 

 0/02- 0/01 0/21- 0/07- 0/1 0/02- 0/02- 0/43 0/21- 0/04- 0/01 2 513هایپیل 

 0/64- 0/07- 0/34- 0/34- 0/04 0/03- 0/02- 0/09 0/18- 0/3 0/09- 3 آماپوال

 0/84 0/2 0/12- 0/04- 0/08- 0/01- 0 0/4 0/21 0/18 0/09 4 303هایپیل 

 0/58- 0/05- 0/04- 0/03- 0 0/42- 0/41- 0/26- 0/19 0/07 0/37 5 669تی ام اس جی 

 1/07 0/85 0/04- 0/57 0/31- 0/07 0/23- 0/01 0/07 0/35 0/26- 6 108هایپیل 

 1/41 0/01- 0/26 0/07 0/07 0/24 0/26 0/13 0 0/11- 0/5 7 برلینا

 0/25 0/1- 0/22 0/21 0/08 0/09 0/25- 0/01 0/22 0/12- 0/11- 8 وادیستار

 0/32- 0/01- 0/12- 0/12 0/18- 0/09 0/07 0 0/1 0/25- 0/14- 9 2پتوپراید 

 0/31 0/17- 0/17 0/04- 0/08- 0/18 0/25 0/2 0/04 0/1- 0/12- 10 5پتوپراید 

 0/48 0/03- 0/21 0/08- 0/14 0/03- 0 0/09 0/12 0/06 0 11 6115پی اس 

 2/8 0/13 0/44 0/34 0/05 0/63 0/6 0/06 0/3 0/18 0/07 12 کویینتی

 1/5- 0/01 0/22- 0/02- 0/22- 0/14- 0/13- 0/28- 0/17- 0/03- 0/3- 13 زمان

 1/59- 0/05- 0/3- 0/48- 0/18- 0/29- 0/27- 0/07 0/24 0/09- 0/25- 14 فیرنزه

 0/99- 0/19- 0/14- 0/14 0/3- 0/12- 0/12- 0/07 0/25- 0/2- 0/12 15 اسپیدي

 0/26- 0/07- 0/17- 0 0/78 0/2- 0/19- 0/35- 0/17 0/13 0/37- 16 ایدن

 0/51 0/01 0/01- 0/08- 0/05 0/22 0/12 0/01- 0/09- 0/01 0/29 17 داناي

 1/82 0/06 0/35 0/19 0/15 0/09 0/08 0/1 0/23 0/33 0/24 18 آدورا

 2/17- 0/22- 0/18 0/16- 0/02- 0/21- 0/07- 0/47- 0/6- 0/57- 0/03- 19 سوپرست

 0/24- 0/27- 0/12 0/12- 0/06- 0/1 0/11 0/27- 0/19- 0/2 0/14 20 کومودورو

DTFSدهی؛ ، تعداد روز تا شروع میوهH ارتفاع بوته؛ ،PBNهاي اولیه؛ ، تعداد شاخهPCNهاي اولیه ؛ ، تعداد گروهFNتعداد میوه در بوته؛ ، 

 Yld عملکرد میوه هر بوته؛ ،pH میزان اسیدیته آب میوه؛ ،EC میزان هدایت الکتریکی آب میوه؛ ،TSS درصد بریکس و ،LCمحتواي لیکوپن میوه ، 

  

  یکل يریگجهینت

و  یعمـوم  يریپـذ وراثـت  يهـا برآوردو  انسیـ وار هیتجز جینتا

ـ  هـا یژگیهمه و يمورد انتظار برا یکیژنت شرفتیدرصد پ جـز  هب

نشان داد که انتخاب  وهیو مواد جامد محلول آب م يشور زانیم

ــدیمــ ــه مــؤثر آنهــادر بهبــود  توان ــدلباشــد. ب ــا لی ــودن  نییپ ب

بـر اسـاس    میرمسـتق یعملکـرد، انتخـاب غ   یژگیو يریپذوراثت

 لیدلشد. به شنهادیپ وهیو عملکرد م تیفیوابسته به ک يهایژگیو

برگ و تعداد  لیشاخص کلروف یژگیدو و یبودن همبستگ نییپا

 آنهااز  تیفیو ک مربوط به عملکرد يهایژگیبا و گلدهیروز تا 

بـا   یژگـ یو 10از  نیاستفاده نشد. بنابرا میرمستقیانتخاب غ يبرا

 يبـرا  وهیـ و عملکـرد م  تیفیباال با ک یهمبستگو  يریپذوراثت

اسـتفاده شـد.    AHPشـاخص   لیو تشـک  رهیچندمتغ يهاهیتجز

ـ  یمشـابه  نسـبت به جینتا از نظـر   چنـدمتغیره هـر دو روش   نیب

نشان  لیدلبه AHPروش  یست آمد ولدبه هاپیژنوت يبندگروه

 يبـا دقـت بـاالتر    ،يعـدد  بیصورت ضـر دادن ارزش ارقام به

مشـخص شـد    تیآنها را نشان دهد. درنها نیب اختالفتوانست 

 نـا ی)، برل18)، آدورا (کد12(کد  ینتییکو يدهایبریه بیترتکه به

شـاخص   ریمقـاد  نیشتریب ي) دارا6(کد  108 لیپي) و ها7(کد 

AHP ند.بود  

مـورد   پیدهنده مناسب بودن ژنوتشاخص نشان نیا یبزرگ



  ...باز با استفاده از يفضا یفرنگگوجه دیبریارقام ه یبرخ یابیارز

  

149  

 نی. بنـابرا اسـت  وهیـ عملکـرد م  شیافزا برايانتخاب  در یبررس

نسل بعد  یاصالح يهاتیجمع لیتشک يکه برا شودیم شنهادیپ

از  وهیعملکرد م یژگیو ژهیوهمطلوب ب يهایژگیتجمع و لیدلبه

ـ استفاده شود. ا دیبریچهار ه نیا ـ بریه نی فاصـله   نیشـتر یب دهای

را  وهیـ م تیفیمرتبط با عملکرد و ک يهایژگیاز لحاظ و یکیژنت

) و زمـان (کـد   14(کد  رنزهی)، ف19سوپرست (کد  يدهایبریبا ه

 يبـرا  نی) داشـتند. بنـابرا  AHPشاخص  ریمقاد نی) (با کمتر13

(کد  ینتییکو يدهایبریه یکیانجام مطالعات مربوط به فاصله ژنت

ـ بریه نیعنوان دورتـر ) به19 کد() و سوپرست 12 از نظـر   دهای

  .شوندیم یشده معرف يریگاندازه يهایژگیبر اساس و یکیژنت
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Abstract 

Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the important horticultural crop species world-wide. Identifying superior 
genotypes with a high yield and acceptable fruit quality can pave the way for breeding programs. In order to identify the 
best tomato cultivars for some of fruit quality and yield related traits, a 3-replicate experiment with 20 commercial 
tomato hybrids in randomized complete block design was conducted in research field of Tarbiat Modares University in 
Tehran, in 2017. The examined traits included number of days to flowering, number of days to first fruit-set, plant 
height, number of primary branches, number of primary clusters, number of fruits per plant, fruit yield per plant, leaf 
chlorophyll index, fruit juice acidity, fruit electrical conductivity, water salinity, total dissolved solids, percentage of 
brix and fruit lycopene content. Hybrids were compared by two methods of the heatmap clustering and the analytical 
hierarchy process as a multivariate indicator. Among the 14 tested traits, four traits including number of days to 
flowering, leaf chlorophyll index, water salinity, and total dissolved solids, indicated low heritability and 
genotypic/phenotypic correlation with fruit yield and hence were denied for multivariate analysis. Hybrids Hypeel 108 
and Queenty were superior to the other hybrids in fruit lycopene content and fruit yield, respectively, and both hybrids 
had an acceptable fruit juice acidity for processing in the food industry. Hybrids Queenty, Adora, Berlina, and Hypeel 
108 indicated the highest AHP values and the highest genetic distances. Thus, they were found to be the most suitable 
genotypes for cultivating in areas with similar climatic conditions and formation of next breeding generation. These 
hybrids were superior to other hybrids, not only in fruit yield but also in a great majority of the traits. 
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