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  چکیده

لــب فرنگی گلخانهمختلف هیبرید گوجه ژنوتیپ 15 يارزیابی و مقایسهمنظور به شــی در قا ســتان، آزمای اي در شرایط استان گل

ســتان،  منابع طبیعیو آموزش کشاورزي  و ي مرکز تحقیقات(گلخانه در دو گلخانه تکرار 3هاي کامل تصادفی با كطرح بلو گل

تــه، صفات ع کیلومتري گرگان) اجرا گردید. 7ي بخش خصوصی در و گلخانه گرگان یــوه در بو عــداد م تــه، ت ملکرد میوه در بو

بــرتعداد میوه در خوشه، میانگین وزن میوه، طول و قط ضــخامت فرا ســیدیته،  لــول، ا قــدار ، ر میوه، ارتفاع بوته، مواد جامد مح م

ســی نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنیگیري شد. اندازه و محتواي فالونوئید ترکیبات فنولیک داري در تمامی صفات مورد برر

یــانگین اساسبرهر دو مکان آزمایش نشان داد.  مختلف در هايژنوتیپبین  ســه م هــر دو  نتایج مقای ســی در  مــورد برر صــفات 

شــاهده 10161و اماگنا و پس از آن، ایزمونو،  4129 هايژنوتیپ، بیشترین عملکرد میوه در بوته در گلخانه ســاخیا م یــراد و  ، ه

صــفات  هايژنوتیپ، عملکرد متوسطی داشتند. هاژنوتیپشد. ارقام دافنیس و هیوا نسبت به سایر  یــق در  مورد استفاده در تحق

یــک، pHمیوه شامل ضخامت فرابر، مواد جامد محلول،  کیفیتعداد میوه، ابعاد میوه، ارتفاع بوته، صفات وزن و  و  ترکیبات فنول

یــوه و همبستگی صفت نیز تفاوت بسیار زیادي داشتند.  فالونوئید یــانگین وزن م تــه، م یــوه در بو عملکرد میوه با صفات تعداد م

گــزینش  صفت سهاین از  شودپیشنهاد می ذا. لباال بودقطر میوه در هر دو گلخانه  مــهجهت بهبود عملکرد و انجام  هــاي در برنا

  استفاده کرد.فرنگی گوجه اصالحی تولید بذر و رقم در

  عملکرداصالح،  ،ژنوتیپ ،(Solanum lycopersicum)فرنگی گوجه: کلمات کلیدي

  مقدمه

ســت. ايسبزي میوهترین ن و پرمصرفترییکی از محبوب (.Solanum lycopersicum L)گوجه فرنگی  یــن  در سراسر جهان ا ا

هاي آن به دیگر کشورها، رونق بازار جهانی تولیدات هاي با ارزشی است که با توجه به صدور فرآوردهیکی از سبزي محصول

جــ بــا تو تــه و  یــادي یاف بــه ارزآوري حاصل از این فرآوري و امکانات وسیع تولید و فرآوري آن در کشور اهمیت اقتصادي ز ه 
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  این مقاله نهایی نیست و پس از ویراستاري تغییراتی خواهد داشت.

شـــاورزيبیشتر فزایش جمعیت، نیاز ا ).30(مناسب مورد توجه بسیاري از متولیان کشاورزي قرار گرفته است   و به تولیـدات ک

ســتم هاي گلخانهکه در کشتاي سوق داده است. از آنجاییهاي گلخانهکشت محدودیت منـابع آب، بشـر را بـه سـمت اي سی

فــههاي اجرایی متأثر از پتانسیل ارقام هستند، ادعا شده است رقم یکی از مهمکشت، انرژي و سایر هزینه یــد ترین مؤل هــاي تول

مــدیریت )40، 23، 5(شود اي از فناوري کشت را شامل میدانش محور است و بخش عمده بــا   مــراه  ســب ه . انتخاب رقم منا

مــی که از آنجایی ).17(تند هاي مناسب گلخانه براي موفقیت تولید ضروري هسصحیح تولید و سیستم صــفت ک یــک  عملکرد 

ســیل ). 16( دارند این صفتعوامل محیطی تأثیر زیادي بر  ،شودمیکنترل تعداد زیادي ژن  وسطو ت بوده پیچیده شــخیص پتان ت

کـــاران ). 28، 22(تولید ارقام هیبرید در شرایط اقلیمی خاص جهت پایداري تولید بسیار با اهمیت است  در ) 32(اوالنی و هم

نــیبررسـی عملکـرد و مواد مغذي میوه گوجه یــن فرنگی در هفت ژنوتیپ مختلف، تفـاوت مع یــوه ا کــرد م بــراي عمل داري را 

نــهترین عوامل در افزایش کمیت و کیفیت تولید گوجهیکی از مهم .گزارش نمودنـد هاتیپژنو گــی گلخا قــام فرن فــی ار اي، معر

 عــادت .)24، 14، 4، 3، 1( ندباشهاي نوین و شرایط نامطلوب منطقه ر به تکنولوژياست که سازگا جدید پرعملکرد و هیبرید

 طــول بیرون گلخانه، هواي دماي. )37(باشد می محیطی شرایط از متأثر و متغیر شدت به عالوه بر ژنوتیپفرنگی گوجه رویشی

جــود بــا اســت. تغییر حال در فصل هب فصل و روز به روز ســاعت، به ساعت هوا رطوبت و خورشــید نور شــدت روز،  و

خــل شرایط دلیلهمین، بهنیست ایزوله بیرون محیط از کامالً ولی بوده بسته محیط یک گلخانه کهاین ــــه دا حــت گلخان  تــأثیر ت

جــهنامحرشد کشت ارقام  .)33(دارد  تغییر به تمایل دائماً بیرون هوائــی و آب تغییرات ســتدود گو نــه در ا گــی در گلخا ان فرن

نــه کشت بودن نوپا به توجه باگلستان در چند سال اخیر آغاز شده و رو به توسعه است.  ســتان در ايگلخا ســتان ا جــود و گل  و

هــت مناسب رقم انتخاب زمینه در دارانگلخانه فرنگی،گوجه ايگلخانه هیبرید تجاري ارقام در بسیار تنوع شــت ج  ســردرگم ک

ســب  نمایند ومی رقم کشت به اقدام هاي کشورداران سایر استانگلخانهیکدیگر و  از تبعیت به عمدتاً و بوده قــم منا خــاب ر انت

ظــور داران این استان تبدیل شده است. هاي مهم گلخانهبراي کشت به یکی از چالش مــین من شــت و به ه بــا ک پــروژه  یــن  در ا

نــهاي گوجههیبرید گلخانه ژنوتیپ 15پرورش تعداد  شــرایط گلخا ســتانهــاي افرنگی در  کــرديســتان گل صــیات عمل ، ، خصو

  است.  مورد بررسی قرار گرفته آنهاو تعدادي از صفات کیفی  بازارپسندي

  هامواد و روش

قــرار ) 1(جدول اي مناسب کشت گلخانه نامحدودرشد فرنگی هیبرید گوجه ژنوتیپدر این مطالعه تعداد پانزده  یــابی  مورد ارز

عــی  اینگرفتند.  ســال زرا نــه 1400-1399مطالعه در  شــماره در دو گلخا نــه1( 2و  1ي  مــوزش : گلخا قــات و آ کــز تحقی ي مر
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  این مقاله نهایی نیست و پس از ویراستاري تغییراتی خواهد داشت.

یــایی  50درجه و  36با عرض جغرافیایی  کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گلستان جــه و  54دقیقه شمالی و طول جغراف  26در

یــایی دقیقه شمالی و  50درجه و  36با عرض جغرافیایی  ي بخش خصوصی: گلخانه2و  دقیقه شرقی جــه و  54طول جغراف در

  آورده شده است. 2هاي هواشناسی منطقه در جدول گردید. میانگین داده اجرا دقیقه شرقی) 30

  مورد استفاده در آزمایش و منشأ آنها هايژنوتیپ. 1جدول

  شرکت   ژنوتیپ  ردیف

  رکزوان  ساخیا  1

  رکزوان  اماگنا  2

  سمینس  4129  3

  سینجنتا  نیوتن  4

  جنتاسین  هیراد  5

  سینجنتا  ازمیر  6

  سینجنتا  دافنیس  7

  سینجنتا  ایزمونو  8

  نگین بذر دانش هیوا  9

  نگین بذر دانش  هانا  10

  نگین بذر دانش  هما  11

  دریافت شده از سازمان جهاد کشاورزي گلستان  1ژنوتیپ   12

  دریافت شده از سازمان جهاد کشاورزي گلستان  2ژنوتیپ   13

  ه از سازمان جهاد کشاورزي گلستاندریافت شد  3ژنوتیپ   14

  دریافت شده از شرکت سپاهان رویش  10161  15

  

  در گرگان، گلستان 1400- 1399 فصل زراعی هاي هواشناسی شهر گرگان طی. میانگین داده2جدول 

  ماه
دما حداکثر 

(⁰C)  

حداقل دما 

(⁰C)  

حداکثر رطوبت نسبی 

(%)  

حداقل رطوبت نسبی 

(%)  

ساعات آفتابی 

  )(ساعت

تعداد روزهاي 

  یخبندان

  0  7/222  41  84  5/20  9/30  شهریور

  0  7/226  41  90  8/15  7/28  مهر

  0  5/162  48  93  0/10  6/20  آبان

  4  6/159  53  95  4/5  9/15  آذر

  2  1/156  48  91  2/4  5/15  دي

  6  5/196  41  91  1/3  9/15  بهمن

  0  0/136  55  96  1/6  8/16  اسفند

  1  1/119  58  97  5/8  6/17  فروردین

  0  3/190  49  95  5/13  6/25  اردیبهشت
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  این مقاله نهایی نیست و پس از ویراستاري تغییراتی خواهد داشت.

نــا و   هايژنوتیپرفتن نشاهاي  دلیل از بینبه 2ي کشت شدند اما در گلخانه 1ي در گلخانه فرنگیگوجه ژنوتیپ 15 تمامی ها

ســازه 170با مساحت  1ي گلخانه .دگردیباقیمانده کشت  ژنوتیپ 13، تعداد 4129 بــا  بــع  لــ Aي متر مر شــش پ بــا پو ی شــکل 

متر مربع با طرح گاتیک با پوشش  3000با مساحت  2ي گلخانه متر تا رأس) و 5/5متر تا ناودان و  5/4کربنات و ارتفاع بلند (

جــام  .بودمتر تا رأس کمان)  6متر تا ناودان و  5/4اتیلن و ارتفاع بلند (پالستیک پلی خــاك ان ســتر  کشت در هر دو گلخانه در ب

مــراه به کشت هايردیف در دامی کود مناسب، کشت بستر يتهیه در هر دو گلخانه براي .شد ســیم و کود ه ســولفات پتا هــاي 

 از پــس. شدند کشت نشا سینی در اواخر مرداد در کشت، بذرها شروع براي .شد استفاده پایه سوپرفسفات تریپل به عنوان کود

صــلی بستر به) 2ي شهریور در گلخانه 25و  1ي نهمهر در گلخا 7( کردند تولید حقیقی برگ 6 تا 4 نشاءها که روز 40 حدود  ا

 دو بــین و ســانتیمتر 120 اصلی هايردیف بین فاصله با ردیفه دو صورت کشت بهدر هر دو گلخانه  .شدند داده انتقال گلخانه

شــت یــاتعمل .شــد گرفته نظر در مترسانتی 40 ردیف ي رويبا فاصله )مترسانتی 120:40:120( مترسانتی 40 کشت ردیف  دا

مــاري هايعلف کنترل ها،بوته کشیپایین و کشینخ ها،بوته هرستغذیه،  مانند شــد  هــاهرز، کنترل آفات و بی صــل ر طــی ف در 

  شد.  انجام

شــی هــر در ژنوتیپ هر تکرار انجام شد. از 3آزمایش در هر دو گلخانه در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در  حــد آزمای  در وا

شــدند.بوته .گردید کشت بوته 12 ،2ي شماره يگلخانه در و بوته  6 ،1ي ي شمارهگلخانه هــداري  فــروردین نگ ســط   ها تا اوا

نــهآزمایشی بدون در نظر گرفتن دو بوته واحد هر در صفات برداريیادداشت یــف (گلخا هــاي رد تــدا و انت تــه و  4: 1ي ي اب بو

یــوه بوته در میوه میوه در بوته، تعداد شامل عملکرد مورد ارزیابیکمی  صفات .گرفت بوته) انجام 10: 2ي گلخانه مــامی م -(ت

شــه هر در شدهبرداشت میوه تعداد میانگین( خوشه در میوه ، تعداد)شدهبرداشتي رسیدههاي  یــانگین)خو یــوه،  تــک وزن ، م م

مــد ضخامت پریکارپ،  و صفات کیفی شامل میوه میوه، طول قطر لــول، مواد جا یــزانpHمح بــات فنو ، م یــکترکی تــواي  ل و مح

کـــولیس  فالونوئید میوه بودند. لــه  ســـ ی بـــه و یـــوه  ضــی از م طـــع عر نـــی در مق کـــارپ بیرو ضخامت پریکـارپ ( قطـر پری

یــوه  pH و توسط دسـتگاه رفراکتـومتر )مواد جامد محلول (بریکس )،متـربرحسـب میلـی ســطآب م تــر pH تو نــدازه م یــريا  گ

  .شدند

شــد.  )12(زاده و همکــارانبـه روش ابــراهیم در دو برداشت اول میزان فالونوئید میوه وترکیبات فنولیک گیري دازهان جــام  ان

یــد و  10به  1سی فولین سیوکالتیو (سی 5سی عصاره بدست آمده بـا سی نیم ســی ســی 4رقیق شده با آب مقطر) مخلوط گرد

ــــانومتر  765قــرار داده شــد و در طــول مــوج دقیقه در تـاریکی  15موالر اضافه شد. محلول حاصل  کربنات سدیم یک ن
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  این مقاله نهایی نیست و پس از ویراستاري تغییراتی خواهد داشت.

ــــده )سـاخت کشـور آلمـانUNIC VIS/UV 2800 (اســپکتروفتومتر دستگاه در  ــــد خوان نــوان . ش بــه ع ســید  یــک ا از گال

زارش گوزن خشک گرم گالیک اسید در گرم بر اساس میزان معادل میلیو  استاندارد براي رسم منحنی کالیبراسیون استفاده شد

  .شد

 5/1سی از عصاره متانولی، سی 5/0 مقدار کلرید استفاده شد.سنجی آلومینیوماز روش رنگ گیري محتواي فالونوئیداندازهبراي 

مــوالر و اسـتاتسـی سـی 1/0درصد در اتانول،  10کلریـد سی آلومنیـومسی 1/0سی متانول، سی ســی ســی 8/2پتاسـیم یـک 

مــوج آب مقطر مخلوط شدند. مح بــا  415لول حاصل نیم ساعت در تاریکی قرار گرفتـه و در طـول  شــده و  نــده  نــانومتر خوا

  .گـرم کوئرسـتین در یک گرم عصاره خشک گزارش گردیداسـتفاده از منحنـی استاندارد محاسبه و برحسب میلی

نــهانجام شد. مقایسه میانگی 3.5.1ورژن  Rها با نرم افزار آماري تجزیه و تحلیل داده کــن ن صفات با آزمون چند دام و در اي دان

شــد.  Rافزار ي بین صفات با استفاده از نرمانجام شد. ضریب همبستگی صفات براي تعیین رابطه% 95سطح اطمینان  ســبه  محا

  .ندافزاري اکسل ترسیم گردیدنمودارها در محیط نرم

  و بحث نتایج

دار ي صفات معنیگلخانه در عمده × ژنوتیپو اثر متقابل  ژنوتیپخانه، طبق نتایج تجزیه واریانس مرکب در دو مکان عامل گل

فرنگی در دو گلخانه هاي گوجهژنوتیپگلخانه، و با توجه به اینکه تعداد  × ژنوتیپدار شدن اثر متقابل شدند. با توجه به معنی

جــدول یــه). 3 مساوي نبود، تجزیه واریانس صفات در دو  گلخانه به طور مجزا انجام شد ( تــایج تجز یــانس ن شــان داد ي وار ن

بــر  1ي در گلخانه ضخامت فرابرو  طول ساقهطول میوه،  صفات تفاوت عامل بلوك براي ضــخامت فرا و صفات ارتفاع بوته و 

یــه طبق  ).3 بندي صحیح آزمایش در هر دو گلخانه است (جدولي بلوكدهندهکه نشان دار شدمعنی 2ي در گلخانه نتایج تجز

  مورد بررسی مشاهده شد. هايژنوتیپدر  داريتفاوت معنیهر دو گلخانه براي تمامی صفات آزمایش یانس در وار
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  این مقاله نهایی نیست و پس از ویراستاري تغییراتی خواهد داشت.

  2و  1ي ي شمارهاي در دو گلخانهفرنگی گلخانهمختلف هیبرید گوجه هايژنوتیپصفات مورد مطالعه در  میانگین مربعات. 4جدول 
  

  درجه آزادي  منابع تغییرات  گلخانه
میوه در عملکرد 

  بوته

تعداد میوه در 

 بوته

تعداد میوه در 

 خوشه

میانگین وزن 

 میوه
  ضخامت فرابر pH  مواد جامد محلول ارتفاع بوته طول میوه قطر میوه

  ترکیبات فنولیک 

  گرم در گرم)(میلی

گرم فالونوئید (میلی

  در گرم)

  

1  

 بلوك

2  8/13412  81/10   71/0  4/284  91/28  84/12  17872  19/0 005/0 02/0 86/9  96/0 
 

2  
2  11991 15/52  98/0  51 41/4  72/0  12127 0/17 002/0  0/013  34/6  2/31  

 

1  

  ژنوتیپ

14  **2/29380  **05/230  **56/1  **2/1001  *3/54  **54/12  **16207  *84/0  **044/0 **019/0 **72/14  * 91/4 
 

2  
12  1/17187  ** 55/77  ** 39/5 ** 3212** 7/138 ** 24/15 ** 4187 * 33/0 ** 039/0 ** 0/008** *52/9  1/96 * 

 

1  

  خطا

28 6387 76/12  27/0  9/228  25/21  61/2 4788  30/0 012/0 002/0 01/5 22/2 
  

2  
24  3997  1/14  34/1  103 04/5  52/2  3572 06/0  01/0  002/0  33/4  79/0  

 

1  

  ضریب تغییرات

  5/7 38/11  43/10  38/13  7/7  3/3 43/13  76/13  51/2  7/8 32/6  24/5 
  

2    54/13  02/8  42/26  2/11  7/3  09/3  3/12  26/6  42/2  96/7  96/9  03/8  
 

%1% و 5دار در سطح آماري *و ** به ترنیب معنی  
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  این مقاله نهایی نیست و پس از ویراستاري تغییراتی خواهد داشت.

   عملکرد میوه

شــان . الف)1شکل ( 1ي گلخانهاي دانکن در فرنگی در بوته بر اساس آزمون چند دامنهي گوجهمقایسه میانگین عملکرد میوه  ن

حــدود  4129 ژنوتیپد که باالترین مقدار عملکرد متعلق به دو دهمی تــه)  4200و  4300واماگنا (به ترتیب  بــود و گــرم در بو

یــپ 13در بین  2ي و ساخیا داراي بیشترین عملکرد میوه بودند. در گلخانه 10161ایزمونو، هیراد،  هايژنوتیپپس از آن   ژنوت

، ایزمونو و هیراد مشاهده شد که با 10161اماگنا،  هايژنوتیپگرم در بوته) در  3500 مورد بررسی، باالترین عملکرد (بیشتر از

نــد. اختالف معنی هاژنوتیپسایر  دار داشتند و پس از آن ارقام ساخیا، دافنیس و هیوا به ترتیب بیشترین عملکرد را حاصل کرد

مــیفرنگی به علت تفاوت در ساختار ژنتیکی ارقاتفاوت در عملکرد گوجه مــالی م مختلف رخ  یــل احت یــک دل نــین  هــد. همچ د

 تفاوت عملکرد این است که هر رقم نیازمند شرایط محیطی متفاوتی جهت رشد و نمو مطلوب براي تولید عملکرد بهینه است

)8.(   

  تعداد کل میوه در بوته

یــپمیوه) بود. بعد از آن  9/32به رقم هیراد (حدود  متعلق 1ي بیشترین میانگین تعداد میوه در بوته در گلخانه  4129 هــايژنوت

باالترین تعداد  2ي در گلخانه ) به ترتیب داراي بیشترین تعداد میوه بودند.عدد 2/24) و هما (عدد 6/27)، ایزمونو (عدد 2/28(

. 1(شکل  دعدد) حاصل ش 8/24( 10161عدد) و  5/26و  28هیراد، ایزمونو (به ترتیب  هايژنوتیپمیوه در بوته به ترتیب در 

دهد که تعداد میوه در بوته فرنگی توسط محققین انجام گرفته نشان میدر مجموع مطالعات مختلفی که روي ارقام گوجه الف).

جــه). 38، 31، 18، 13( باشدصفت مهم در عملکرد می لــف گو -در بررسی روابط بین عملکرد میوه و اجزاي آن در ارقام مخت

جــاري ) در مطالعه37خیز و همکاران (سبک ).16( گزارش گردیدمترین جزء عملکرد تعداد میوه در بوته مهفرنگی،  قــام ت ي ار

یــوهگوجه عــداد م بــا ت قــام  کــه ار کــرد فرنگی فضاي باز در استان خراسان رضوي تحت آبیاري شور نشان دادند  شــتر، عمل ي بی

  عداد میوه گزارش گردید.باالتري تولید کردند. در این مطالعه همبستگی باال بین عملکرد و وزن و ت

  تعداد میوه در خوشه

یــوا  1 يدر گلخانهتعداد میوه در خوشه بیشترین میانگین  نــه) و 2/6(در رقم ه یــپدر  2ي در گلخا نــو هــايژنوت ، )8/5( ایزمو

گــیفرگوجه عملکرد ) گزارش کردند که42همکاران ( و زراوکویک. . الف)1(شکل  ) مشاهده شد4/5(هیراد  ) و6/5(10161  ن

 عوامل از تعدادي توسط دو هر و هستند کمی صفات این. گل يخوشه هر در میوه تعداد و میوه وزن دارد؛ بستگی عامل دو به
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  این مقاله نهایی نیست و پس از ویراستاري تغییراتی خواهد داشت.

ســتگی رقم گوجه 26با بررسی  )26(کومار و همکاران  .)42( شوندمی تعیین محیطی و ژنتیکی فرنگی دریافتند که عملکرد همب

  . خوشه داردر هر بوته و تعداد میوه در هر داري با تعداد میوه دمثبت و معنی

  (گرم) میانگین وزن میوه

شــماره در گلخانهباالترین وزن میوه فرنگی بسیار متفاوت بود. گوجه هايژنوتیپمیانگین وزن تک میوه در  یــپدر  1ي  -ژنوت

گرم) و پس از آن به ترتیب  175( رقم اماگنا 2ي شماره مشاهده شد. در گلخانهگرم)  170(حدود  4129ساخیا، اماگنا و  هاي

نــی 135( 10161گرم) و  145گرم)، دافنیس ( 155ساخیا ( هايژنوتیپ ســایر گرم) با اختالف مع بــا  هــم و  بــا  یــپدار   هــاژنوت

  . . الف)1(شکل  بیشترین وزن میوه را داشتند

 متر)(میلی میانگین قطر میوه

در آزمایش دار داشتند. را دارا بودند و با بقیه اختالف معنیمتر) میلی 72(وه رقم اماگنا و ساخیا بیشترین قطر می 1ي در گلخانه

تــر) میلی 5/74(و پس از آن رقم اماگنا و ساخیا متر) میلی 78(بیشترین قطر میوه در رقم دافنیس  2ي شماره گلخانه شــاهده م م

  فرنگی گزارش کردند.رقم هیبرید گوجهي چند نتایج مشابهی در مطالعه) 34پارمار و همکاران (. . ب)1(شکل  شد

 متر)(میلی میانگین طول میوه

بیشترین طول میوه را تولید کردند.  متر)میلی 57( و پس از آن هانا و ساخیامتر) میلی 58( 4129م ارق، ا1ي ي شمارهدر گلخانه

لــی 59(اماگنا  رقمآن و پس از متر) میلی 62(بیشترین طول میوه در رقم دافنیس  2ي در آزمایش گلخانه تــر)می شــد م شــاهده   م

  .. ب)1(شکل 

  میانگین ارتفاع بوته

و  1ي متر) در گلخانه 5/6مورد بررسی بسیار متفاوت بود. باالترین ارتفاع بوته در رقم هانا (بیش از  هايژنوتیپطول بوته در 

شــد2و  1ي متر در گلخانه 5/5و  6 در هر دو گلخانه (به ترتیب 10161 ژنوتیپسپس در  یــپ ) مشاهده  تــرین  2و 1. ژنوت کم

   .. ب)1(شکل ارتفاع بوته را دارا بودند

نــد  گزارش کردیدبا استفاده از هجده شاخص کمی  فرنگینوزده ژنوتیپ گوجهمشابهی با بررسی ي در مطالعه صــفاتی مان کــه 

  ). 25( فرنگی بوده استپالسم گوجهوزن میوه، تعداد میوه در هر بوته و ارتفاع بوته از عوامل مهم در افتراق ژرم

  (پریکارپ) ضخامت فرابر
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  این مقاله نهایی نیست و پس از ویراستاري تغییراتی خواهد داشت.

یــب در رقم هما (به ترین فرابر، ضخیمدر هر دو گلخانه هاژنوتیپبر اساس مقایسه میانگین در بررسی  لــی 67/0و  7/0ترت -می

  . . ب)1(شکل  متر) مشاهده شد

  مواد جامد محلول

قــمبیشترین مقدار مواد جامد محلول در هر دو گلخا نــا ا نــه در ر یــب ماگ بــه ترت شــد69/4و  75/4( شــاهده  شــکل  ) م . . ج)1(

ســید. از عوامل بهبود کیفیت آنهـا اسـتها یکی افـزایش میـزان مـاده خشک در میوه لــول و ا مــد مح مــواد جا قــش یته میزان  ن

جــه مواد جامد محلول یکی از فاکتورهاي مهم کیفیهمچنین  .)9، 2( مهمی در ایجاد طعم و مزه دارد کــه در گو ســت  گــی ا فرن

گــی هاي مختلف گوجهنوع در مقدار مواد جامد محلول در ژنوتیپت). 37نقش مهمی دارد ( فرنگیهاي گوجهتولید فرآورده فرن

  ).41( قبالً گزارش گردید

  (pH)اسیدیته

ســیدیتهفرنگی با کیفیت میزان اسیدیهاي گوجهیکی دیگر از فاکتورهاي مهم تأثیرگذار در تولید فرآورده ســت. ا صــول ا ي ته مح

کــان . )34( دگردهاي میکروبی در محصول فرآوري شده میاز فعالیتمانع  باال هــر دو م کــه در  یــد  شــاهده گرد تــایج م بــق ن ط

نــه  11/4و  2/4ترتیب (به pHهیوا و ازمیر در هر دو گلخانه کمترین مقدار ارقام آزمایش  نــه  2/4و  16/4 و 1در گلخا در گلخا

ســـیدیته. . ج)1(شکل  ودندرا دارا ب) 2 ســم (pH) ا ــــرل میکروارگانی ــــم در کنتـ ــــی مهـ ــــواص کیفـ ــــوه از خـ هـــاي میـ

هــا مؤثر بر درصد و خواص پکتین (اسـتریفیه شدن پکتین) و در نتیجه مؤثر در قوام فرآورده، )4/4کمتـر از  pH ترموفیـل (در

شــود) باالتر باعث افـزایش زمـان تغلـیظ وکاهش کیفیت می  pH( رآوريو همچنــین مــؤثر در زمــان ف) pHش بــا کــاه(

  ). 21( است

  ترکیبات فنولیک 

لــی 12/46(به ترتیب در هر دو گلخانه  در رقم اماگناانگین ي میبر اساس نتایج مقایسه گــرم می نــه گــرم در   84/45و  1در گلخا

هــا هما رقم و  1در گلخانه تنها  2ژنوتیپ، 4129یزمونو، ساخیا، ا هايژنوتیپ در همچنین، )2در گلخانه گرم در گرم میلی در تن

  .. ج)1(شکل  گردیدمشاهده ترکیبات فنولیک باالترین مقدار  2گلخانه 

  محتواي فالونوئید
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  این مقاله نهایی نیست و پس از ویراستاري تغییراتی خواهد داشت.

. این ددخالت دارن ندهیرزغو  ندهزهاي شه و در مقابله با تنتند کفنلی هس تاي ترکیباهزیرگروه ناز بزرگترییکی فالونوئیدها 

یــراد  هايژنوتیپمحتواي فالونوئید در ). 15( شوندهاي آزاد میاکسیدانی و جاروکنندگی رادیکالسبب فعالیت آنتی ترکیبات ه

   .. ج)1(شکل  باالترین مقدار بود 2و دافنیس و هما در گلخانه  1در هر دو گلخانه و ارقام ایزمونو تنها در گلخانه  10161و 
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اي با فرنگی گلخانهمختلف هیبرید گوجه ژنوتیپ 15در  ارتفاع بوتهمیوه و  طول میوه، ضخامت فرابرمیوه،  قطر: مقایسه میانگین صفات . ب1شکل 

در سطح (اي دانکن داري بر اساس آزمون چند دامنههاي صفات با حروف مقایسه میانگین مشابه اختالف معنیانکن. میانگیناي دآزمون چند دامنه

  با هم ندارند. )%5احتمال 
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فرنگی مختلف هیبرید گوجه ژنوتیپ 15در و محتواي فالونوئید  ترکیبات فنولیکمقدار ، pH، مواد جامد محلول: مقایسه میانگین صفات ج. 1شکل 

اي دانکن داري بر اساس آزمون چند دامنهمعنی هاي صفات با حروف مقایسه میانگین مشابه اختالفاي دانکن. میانگیناي با آزمون چند دامنهگلخانه

  با هم ندارند. )%5در سطح احتمال (

  

  ضرایب همبستگی صفات مورد بررسی

ها داراي مقادیر تجزیه همبستگی نشان داد بین صفات مطالعه شده همبستگی مثبت و منفی وجود دارد که تعدادي از همبستگی

داري دهد عملکرد میوه در بوته همبستگی مثبت و بسیار معنیجدول نشان می یجانت ).4هستند (جدول دار باال و اختالف معنی

نــه 53/0**و  64/0**، 68/0**ترتیب با تعداد میوه در گیاه، میانگین وزن میوه و قطر میوه (به  78/0**، 81/0**و  1ي در گلخا

عــات وزن میوه و قطر میوه در گوجههمبستگی عملکرد با صفات تعداد میوه، ) داشت. 2ي در گلخانه 57/0**و  فرنگی در مطال

 کــه دادند نشان )19( همکاران و سالمیا تحقیق این نتایج با تطابق در). 38، 37،  29، 27، 26، 19، 10( مختلف گزارش گردید

 دریافتند فرنگیوجهگ رقم 26 بررسی با )26(همکاران  و کومار .است داشته عملکرد بر مثبتاثر  بیشترین گیاه هر در میوه تعداد

شــه در میوه تعداد و میوه قطر بوته، هر در میوه تعداد آن پی سپس در و میوه وزن ابتدا در که شــترین هــر خو ثــر بی بــت ا  بــر را مث
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عــداد سپسو  میوه وزن میانگین که کردند گزارش )38( همکاران و سریواستاوا همچنین .فرنگی دارندگوجه عملکرد یــوه ت  در م

شــاهده  که داشتند عملکرد روي مثبت اثر بیشترین بررسی مورد فرنگیگوجه هاينوتیپژدر  بوته هر یــن  همبستگی م شــده در ا

لــوك یــا هاژن گرفتن قرار از تواند ناشی می صفت دو بین همبستگی وجود دالیل از یکی کند.توجیه میتحقیق را  نــی  هــايب ژ

 متقابل اثرهاي ها،بین ژن لینکاژ)( پیوستگی وسیلۀبه همبستگی رکلیطو باشد، به کروموزوم یک روي صفت دو آن کنندة کنترل

 بر پایۀ گزینش امر در ویژه به اصالحی کارهاي در زوج صفات بین همبستگی داشتن آید لذا می دست به پلیوتروپی و غیرآللی

فــزایش همبستگی بین دو صفت زیاد باشد انتخاب در جهت یک ). وقتی 39است ( ضروري صفات از شماري عــث ا صــفت با

  ). 11، 6( شودصفت دیگر می

یــب  pHعملکرد میوه با صفات دیگر مانند ارتفاع بوته، طول میوه،  بــه ترت  13/0*و  37/0*، 38/0**آب میوه در هر دو گلخانه (

یــک و  پریکارپ) و ضخامت 2ي در گلخانه 43/0*و  35/0*، 48/0**و به ترتیب  1ي در گلخانه نــهترکیبات فنول  1ي در گلخا

شــت) 37/0*( 2ي و تعداد میوه در خوشه در گلخانه) 43/0*و  35/0*به ترتیب ( نــی دار دا بــت مع ســالم و یا .نیز همبستگی مث

نــیرقم گوجه 39با بررسی ضریب همبستگی ) 19(همکاران  بــت و مع ســتگی مث بــا فرنگی دریافتند که عملکرد بوته همب داري 

یــوه دارد. در  تعداد گل و میوه در بوته، طول یــوه و وزن م لــف پــژوهش دو و قطر م نــیمخت بــت و مع ســتگی مث بــین همب داري 

  ). 27، 20( گردیدفرنگی گزارش گوجهضخامت پریکارپ با عملکرد میوه 

در  73/0**و  1ي در گلخانه 72/0**( با قطر میوه داريوزن میوه همبستگی مثبت بسیار باال و معنی ، میانگین4جدول بر اساس 

نــه 45/0*(ترکیبات فنولیک و ) 2ي در گلخانه 59/0**و  1ي / در گلخانه55**(طول میوه  ) و2ي لخانهگ  32/0*و  1ي در گلخا

یــوه و  ).36( قبالً گزارش گردیدترکیبات فنولیک همبستگی باال بین وزن میوه و مقدار . داشت) 2ي در گلخانه طــر م صــفات ق

  ) داشتند. 79/0**و  52/0**دار (به ترتیبهمبستگی مثبت معنیگلخانه هر دو پژوهش طول میوه در 

در  38/0**دار (همبستگی مثبت معنی pHدهد صفت ارتفاع بوته با میزان بررسی ضرایب همبستگی بین سایر صفات، نشان می

یــزان با طول کمتر فرنگیگوجه هايژنوتیپ) داشت. بدین معنی که در 2ي در گلخانه 49/0**و  1ي گلخانه یــوه  pH م تــر م کم

نــیترکیبات فنولیک همچنین بین صفات مواد جامد محلول و میزان است.  نــه (همبستگی مثبت مع هــر دو گلخا  49/0*داري در 

عــرف  ) مشاهده شد.2ي در گلخانه 35/0*و  1ي در گلخانه بــا م هــا  کــنش آن -فــولینافـزایش غلظـت قنـدهاي احیاکننده و وا

  ). 35( این پدیده باشد تواند علتو میتیسیوکال

  گیري کلینتیجه



 نشریه تولید و فراوري محصوالت زراعی و باغی

  این مقاله نهایی نیست و پس از ویراستاري تغییراتی خواهد داشت.

اماگنا،  هايژنوتیپسی مورد برر ژنوتیپ 15در دو گلخانه، مشخص گردید در بین  هاژنوتیپبا توجه به نتایج آزمایش بررسی 

ي کشت در ، هیراد، ساخیا، دافنیس و هیوا از نظر عملکرد در استان گلستان برتر بوده و برا10161و پس از آن، ایزمونو،  4129

نــدازه هاژنوتیپشوند. در بین این این استان پیشنهاد می نــد وزن و ا فــی مان مــی و کی هــت توجه به برخی صفات ک یــوه (ج ي م

تــازه ترکیبات فنولیکصادرات و یا بازارهاي داخلی)، مقدار مواد جامد محلول و یا میزان  یــا بر اساس هدف تولید ( خــوري و 

جــه میوه ر اساس نتیجه همبستگی، رابطه قوي بین عملکرد. بگیردقرار فرآوري) باید مورد توجه  صــفگو گــی و  عــدادافرن ، ت ت

یــد در برنامهتوان جهت بهبود عملکرد و انجام گزینش می صفت سهاین از  لذاوجود دارد. وزن و قطر میوه  صــالحی تول هاي ا

  استفاده کرد. فرنگی گوجه بذر و رقم در

  سپاسگزاري

جــه "تحت عنوان ي تحقیقاتینهایی پروژه این مقاله از گزارش نــهارزیابی و مقایسه ارقام هیبرید گو گــی گلخا ســتان فرن اي در ا

بــانی و  "24-57-33-161-991454با شماره مصوب  "گلستان لــوم باغ استخراج شده است. نویسندگان از موسسه تحقیقات ع

بــه ســتان  گــان، گل عــی گر یــق  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبی یــن تحق جــراي ا شــرایط ا کــردن  فــراهم  خــاطر 

ســنگدوینی ننمایسپاسگزاري می د. همچنین از همکاري صمیمانه سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان و جناب آقاي مهندس 

  .گردد(گلخانه بخش خصوصی) در اجراي پروژه تشکر و قدردانی می
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      1    ايگلخانه فرنگیمختلف گوجه هايژتونیپدر  گیري شده. ضرایب همبستگی ساده بین صفات اندازه4جدول 

  صفات
عملکرد میوه در 

  بوته

تعداد میوه در 

  بوته

تعداد میوه در 

  خوشه

میانگین وزن 

  میوه
  ارتفاع بوته  طول میوه  قطر میوه

مواد جامد 

  محلول
pH 

ضخامت 

  فرابر

ترکیبات 

  فنولیک

محتواي 

  فالونوئید

  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1 2  1  2  1  2  1  2  1  گلخانه

                                          1  1  عملکرد میوه 

                                          1 1 **0/81 **0/68  تعداد میوه در بوته

تعداد میوه در 

  خوشه
14/0  0/37* 0/39** 0/41* 1 1                                     

                                 1  1 0/32 0/12- 0/31 0/20 **0/78 **0/64  میانگین وزن میوه

                              1 1 **0/73 **0/72 *0/31 0/14- *0/42 0/20 **0/57 **0/53  قطر میوه

                          1 1 **0/79 **0/52 **0/59 **0/55 0/18 *0/30- 0/23 0/10 *0/35 *0/37  طول میوه

26/0 0/22 0/21 *0/34 0/28 *0/38 0/05- *0/48 0/25 **0/48 **0/38  ارتفاع بوته  04/0  1 1                      

-  مواد جامد محلول 13/0  15/0  26/0-  02/0  -0/32* - 19/0  0/07 0/12 - 12/0  - 06/0  
-

21/0  
03/0  -0/09 

-

0/003 1 1                  

pH  0/31* 0/43* 0/05 0/26 -0/23 0/32 0/17 0/45* 0/09 0/40* 06/0  20/0  0/38** 0/49** 0/26 -0/07 1 1              

19/0 *0/35  ضخامت فرابر  06/0  08/0  -0/27 -0/04 0/30* 12/0  21/0  0/33* 15/0  28/0  15/0  14/0  07/0  25/0  01/0  22/0  1  1          

29/0 *0/34  ترکیبات فنولیک  -0/03 -0/05 -0/11 -0/07 0/45* 0/32* 0/25* 18/0  13/0  20/0  -0/08 -0/06 0/49* 0/35* 33/0  08/0  18/0  24/0  1  1      

06/0  محتواي فالونوئید  13/0  0/37* 21/0  0/29* 13/0  08/0-  10/0  04/0  16/0  09/0  17/0  14/0-  12/0  23/0  18/0  11/0  06/0-  0/28* 13/0  0/42* 28/0  1  1  

  %1% و 5دار در سطح آماري *و ** به ترنیب معنی
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Abstract 

In order to evaluate and compare 15 different hybrid genotypes of greenhouse Tomato (Solanum lycopersicum 

L) in Golestan province, an experiment was carried out in randomized complete block design with 3 replications 

at two Golestan province greenhouses (greenhouse of Gorgan agricultural and natural resources research and 

education center and a private greenhouse near the Gorgan). The following traits were considered in this study: 

fruit yield per plant, number of fruits per plant, number of fruits per cluster, average fruit weight, fruit diameter, 

fruit height, stem length, total soluble solids, pH, pericarp thickness, total Phenolic content and Flavonoid 

content. The results of analysis of variance showed a significant difference in all of the studied traits between 

different genotypes in both experiments at two greenhouses. Based on the results of mean comparison of traits in 

both greenhouses, the highest fruit yield per plant was observed in 4129, Omagna, and then Izmono, 10161, 

Hirad and Sakhia genotypes, respectively. Dafnis and Hiva cultivars had moderate fruit yield compared to other 

genotypes. In other traits, number and weight of fruits, fruit size, plant length, qualitative traits of fruit including 

pericarp thickness, total soluble solids, pH, phenolic content and flavonoids a great difference was observed in 

the studied genotypes. High correlation of fruit yield with number of fruits per plant, average fruit weight and 

fruit diameter traits was observed in both experiments. Therefore, by selection based on these three traits can 

improve yield of tomato in seed and variety breeding programs. 
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