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چکیده 
سه فی بادتصاکامليهاكبلورحطقالبفرنگی درگوجهنوتیپژ16میوه،دعملکربامختلفتصفاطتباارسیربرربهمنظو

قطر ساقه، تعداد شاخساره، وزن بوته، تعداد شاخه جانبی، بوته،ارتفاعشاملعیزراصفتبیستگرفتند. ارقریابیارزردموارتکر
فاصله ، تعداد میوه در هر بوته، وزن میوه، طول و عرض میوه، نسبت طول به عرض وتعداد و وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه

ارتفاع بوته، تعداد برگ، محتواي تصفابامیوه دعملکر. فتگرار قرسیربرردمومیوه تا سطح زمین، محتواي کلروفیل و عملکرد 
نشان داد تعداد درصد89ضریب تبیینبا گام به گامرگرسیون نتایج . داشتداريمعنیومثبتهمبستگیکلروفیل و تعداد میوه 

مثبتمستقیمثرابیشتریندارايصفتاین نشان داد نیز نتایج تجزیه علّیت میوه در بوته، مهمترین جزء عملکرد است.
)94/0=I059/0(محتواي کلروفیل) و -=I(، به ت ین صفااز اانمیتوا لذدارند، میوهدعملکرروي منفیمستقیمثرابیشترین

با الگوریتم اقلیدوسیماتریس تشابه ،با توجه به نتایج ضریب همبستگی کوفنتیکد. کرده تفاـسادعملکریشافزدر اخوبی 
UPGMAاي یکدیگر را تایید نمودند. پالت و تجزیه خوشههمچنین نتایج بايند.کردبندي دستهدو گروه فرنگی را بهارقام گوجه

ارتفاع بوته، تعداد برگ، محتواي کلروفیل و تعداد میوهنظیرصفاتی،یکیژفیزیولو- فورموتصیاخصوبیندردر مجموع
هستند. باالدعملکربافرنگیگوجهيهیبریدهاگزینشايبريمهمتريشاخصها

فرنگی، همبستگیاي، تجزیه علیت، گوجهپالت، تجزیه خوشهبايکلیدي: هاي واژه

مقدمه
Lycopersiconفرنگیگوجه esculentum Mill.)(

باسوالناسهادهخانولق به متعگرمسیري عنوان گیاهی نیمهبه
بوده وپراین گیاه کشورعتنومحلاست.گونه 3000از بیش

توسطربالیناواین گیاهست.اهشدهلیامکزیکدر اما
نقرخرو در اوادهبرپااروبهمریکااز آسپانیاییامهاجرین

انواعوجود.)1شد (شناختهکیراخوهگیاانعنوبههمهجد
امکاناتاز یک سو وزیادمقداربهمعدنىامالحوهاویتامین

آن باالىاقتصادىارزشوفرنگىگوجهفرآورىوتولیدوسیع
اینکشتزیرسطحافزایشموجب،)27(از سوي دیگر

ه این گیاعملکرد است. گردیدهدنیا و ایراندرمحصول
هاي نتیجه فعالیت تعداد زیادي از فرآیندهمانند سایر گیاهان
ی پیچیده و که عملکرد یک صفت کمییرشد است. از آنجا

تحت کنترل تعداد زیادي ژن است، لذا عوامل محیطی تأثیر 
معمولهايروشاساسبربهنژاديزیادي بر عملکرد دارند. 

برتفکیکحالدرهاينسلدرگزینشیعنینباتاتاصالح
برخوردارکمیسرعتازعملکردمستقیماندازهگیرياساس
لحاظازفرنگیگوجهمختلفژنوتیپهايهمچنین،.است

تاثیرتحتمیوهعملکردمتفاوتند وهمبامورفولوژیکصفات
دیگريمعیارهايگزینش) لذا22است (صفاتاز اینتعدادي

عملکردبهنسبتبیشتريثباتدارايکهمیوهعملکردازغیر
عنوانبهمطلوبارقامانتخابدرمیتواندهستندمیوه

هاي مختلفی براي . روششودگرفتهنظردرگزینشراهنماي
تجزیه و تحلیل اجزاي عملکرد وجود دارد که محقق بسته به 

تعیینکند. ها یکی را انتخاب میبین آنهدف مطالعه، از

راتواناییایناصالحگرمختلف بهصفاتبینهمبستگی
بهمنتهیکهرااجزاءبیننسبتمناسبترینکهمیدهد
در همین راستا در .)5(نمایدانتخاب،میگردندبیشترعملکرد

فرنگی نشان داده شد که روي یازده رقم گوجهپژوهشی 
عملکرد میوه با میانگین وزن میوه، تعداد میوه در هر بوته و 

و هم در سطح ضخامت پریکارپ هم در سطح ژنتیکی
) 19محمود (). 15داري دارد (فتوتیپی همبستگی مثبت و معنی

نشان داد که وزن میوه در نیز با بررسی شش ژنوتیپ گوجه
هر بوته همبستگی مثبت باالیی با تعداد چین و با تعداد میوه 

26) با بررسی 16همچنین کومار و همکاران (.در بوته دارد
که عملکرد همبستگی مثبت و فرنگی دریافتند رقم گوجه

داري با تعداد میوه در هر بوته و تعداد میوه در هر خوشه معنی
دارد و با تجزیه علیت دریافتند که در ابتدا وزن میوه و سپس 
در پی آن تعداد میوه در هر بوته، قطر میوه و تعداد میوه در هر 

فرنگی عملکرد گوجهخوشه بیشترین اثر مثبت مستقیم را بر
ارند.د

متغیره است هاي آماري چنداي یکی از روشتجزیه خوشه
هاي بین جوامع مختلف گیاهی و که براي تعیین تفاوت

هاي مختلف بر اساس ها به گروهبندي آنجانوري و دسته
). 26شود (کار گرفته میفاصله ژنتیکی و یا تشابه ژنتیکی به

: نمایدکمکنژادگربهبهتواندمیمورددودرحداقلروشاین
ژنتیکیتشابهبراساسافرادواقعیهايگروهکردنپیدایکی
هرازمحدوديافرادانتخابوهادادهکاهشدیگروهاآنبین

). 12(دستهیاگروه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی
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هايژنوتیپبنديگروهمنظوربهايخوشهتجزیهازاستفاده
اردوواریانس حداقلروشبا)10توتون (و) 14(یونجه
با استفاده از رافرنگیژنوتیپ گوجهنوزده.استگرفتهصورت
کمی که مربوط به رشد، زودرسی، عملکرد و شاخصهجده 

در پنج گروه تقسیم نمودند و اظهار داشتند که ،کیفیت بود
، تعداد میوه در هر بوته و ارتفاع بوته از میوهوزن صفاتی مانند 

فرنگی تحت مطالعه جهگوپالسمژرمدر افتراقمهمعوامل 
49) تنوع ژنتیکی بین 18کراستوا و همکاران (.بوده است

شاخص 18سویه محلی را مورد مطالعه قرار دادند و بر اساس 
بندي نمودند. اوجندیس و ها را در پنج گروه طبقهکمی، سویه
) نیز دو هیبرید اقتصادي و آزمایشگاهی را به 4همکاران (

فرنگی بر اساس خصوصیات ههمراه چهار واریته گوج
عملکرد و کیفیت، ثبات عملکرد، فیزولوژیکی، -مورفو

را مورد ارزیابی قرار دادند و پذیريهتروزیس و توانایی ترکیب
در نتیجه با در نظر گرفتن همبستگی کوفنتیک براي 

براي رسم دو DISTهاي مختلف از ماترکس ماتریکس
ا استفاده نمود و دریافتند هدندروگرام براي هیبریدها و واریته

وجود دارد، در Saharaو Ironکه قرابت نزدیکی بین هیبرید 
در یک گروه مجزا قرار گرفت. Theodoraکه هیبرید صورتی

توضیحرمنظوبهگابریلتوسطربالیناوتپاليباممفهو
جوشی و . )6شد (دهستفادو اتبهرباماتریسیکفیکیاگر

پنج ،پالتبايGGEاستفاده از روش ترسیم با) 13همکاران (
دادند و مورد ارزیابی قرار را فرنگی گوجهF1هیبرید

Mountain Freshعنوان بهترین هیبرید از لحاظ را به
پالت یک ابزار مفید بايعملکرد معرفی و اظهار داشتند که 

گرافیکی تجسم ارقام پرمحصول و با ثبات در سراسر سال 
پژوهش حاضر ازفهد،به موارد مطرح شده. با توجه است

صفاتازدیگربرخیوآناجزايوعملکردبینروابطبررسی
و تجزیه ت علیّتجزیهگام به گام، رگرسیونازاستفادهبامهم

.فرنگی بودصفات موثر در گوجهشناساییاي جهتخوشه

هاروشمواد و
کشاورزي و پژوهشی دانشگاه علومین پژوهش در مزرعها

دقیقه 39درجه و 36منابع طبیعی ساري با عرض جغرافیایی 
درجه و چهار دقیقه شرقی و در 53شمالی، طول جغرافیایی 

اجرا 1392تر از سطح دریا در سال زراعی متر پایین11ارتفاع 
از هشدتهیهجدید و تجاريفرنگیگوجهرقم16شد. تعداد

)، 1کرج (جدول ربذو لنهاتهیهو حصالاتتحقیقاسسهؤم
نظراز ارسه تکردر فیدتصاکامليهاكبلوحطرقالبدر 

برمؤثریکژفیزیولوو یکژفولورموتصفاو شدريشاخصها
قطر ساقه، تعداد بوته،ارتفاعفرنگی شامل گوجهدعملکر

شاخساره، وزن بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد و وزن تر و 
د میوه در هر بوته، وزن، طول خشک برگ، ساقه و ریشه، تعدا

و عرض میوه، نسبت طول به عرض میوه و فاصله میوه تا 
. گرفتندارقرمطالعهردموسطح زمین 

برگ سبزینگیمیزانازکلروفیلمحتوايبرآوردبراي
غیرروشبهسبزینگیمیزانگیريگرفته شد. اندازهبهره

ارقامرويبردارينمونههايزماندرمزرعهشرایطدرتخریبی
دستگاهتوسطسبزینگیمیزان.گرفتانجامتکرارسهدر

ازکهبرآورد گردیدژاپن) - (مینولتاSPAD-502مترکلروفیل
650(قرمزموجدو طولمتوالیعبورمیزانگیرياندازهطریق

عبورمیزانبینتفاضلنانومتر) و940(مادون قرمزنانومتر) و
سطحواحددربرگکلروفیلهايمولکولازموجطولدواین

بهنسبتگیرياندازهشروع هراز). پیش21گردید (برآورد
قرائتصفحهازبا استفادهدستگاهکالیبراسیونآزمون

کالیبره بودنازاطمیناناز حصولپسونمودهاقداماستاندارد
سبزینگی،گیرياندازهبرايشد.آغاز میگیرياندازهدستگاه،
صورتبهبوتهپنج) در33(برگیتوسعه یافتهبرگآخرین

وقرائتبرگهردرسبزینگیو میزانانتخابتصادفی
هايبوتهسبزینگیمیزانعنوانبهشدهقرائتاعدادمیانگین

گردید.گزارشSPADواحد اساسبرتیمارهر
بینفاصلهبااي، پشتهو يجورتصوبهکاشتروش 

سانتیمتر30یفهاردروي فاصلهو مترسانتی150یفهارد
در ینوردفردوم نیمهدر صورت تک نشاء هر بوته به.دبو

5-4مرحله 1392کاري در نیمه خرداد گلخانه کاشته و نشاء
گرفت. کلیه عملیات زراعی از ها در صورتبرگی روي پشته

هاي هرز و کودپاشی مطابق قبیل آبیاري، مبارزه با علف
ها روي پنج بوته در اي معمول انجام شد. تمام ارزیابیهروش

طور تصادفی با رعایت حاشیه انتخاب گردیدند، هر کرت که به
بامگابهمگانگرسیور،همبستگی،یانسوارتجزیهانجام شد. 

مقایسهو17نسخه SPSSريماآارفزامنراز دهستفاا
پنج لحتمااسطحدر نکناي دامنهداچندنموآزبا میانگینها

تشابه ماتریسارقامبنديگروهمنظورد. بهشانجام صددر
) و 25(02/2ویرایش NTsys-pcافزار ها توسط نرمنمونه

با استفاده از ضریب اقلیدسی 16ویرایشMinitabافزارنرم
اي حاصل از ماتریس خوشهمحاسبه گردید. بر اساس تجزیه 

).28رسیم گردید (تUPGMAتشابه، دندروگرام توسط روش 

فرنگی مورد بررسیگوجههايژنوتیپسامیا- 1جدول 
Table 1. Names of tomato cultivars evaluated

رقمردیفرقمردیفرقمردیف
1Riogrand7Mobile13Riogrand NGS

2Korall8Chin chin14Super chef

3Super Gin A9CH falat15Peto Meck

4Redestone10Early urbana11116CaljN3

5Early urbana11Primo flat

6Super stone PS12Primo early
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Lycopersicon(فرنگیمختلف گوجهمقااردرآنايجزاومیوهدعملکربینبطرواسیبرر esculentum Mill.24................... .........................ازدهستفاا) با

هاي تشابه از آزمون مانتل براي تعیین همبستگی بین ماتریس
). بررسی همبستگی 20ها، استفاده شد (حاصل از تجزیه داده

یا فاصله ضریب بین ماتریس کوفنتیک و ماتریس تشابه
گیري نیکویی برازشکوفنتیک به عنوان معیاري براي اندازه

)Goodness of Fit (بندي مورد استفاده قرار گرفت. خوشه
≥rباشد. متغیر میr≤0>1میزان نیکویی برازش در دامنه 

8/0، برازش خوب، r≤8/0≥9/0، برازش بسیار خوب، 9/0

باشاخصهابینبطروابهتریابیارزرمنظوبهدر نهایت 
شانزده رقم باي پالت روي ترسیمید از روشعملکر
و براي مشخص کردن Pastارفزامنرکمکبهفرنگیگوجه

عملکرد میوه تجزیه اثر مستقیم و غیر مستقیم صفات مهم بر 
. انجام شدPATHافزار علیت به وسیله نرم

≤r≤7/0 7/0، برازش ضعیف و≤r برازش بسیار ضعیف را
).24دهد (نشان می

= n(فرنگی مطالعه در ارقام گوجهردموتصفاهمبستگییباضریردمقا- 2ولجد 16(
Table 2. The correlation coefficient for studied traits in tomato cultivars (n= 16)

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 ارتفاع-1

1 31/0 قطر ساقه-2
1 74/0 ** 27/0 تعداد خوشه-3

1 79/0 72/0 ** 54/0 * وزن کل بوته-4
1 74/0 ** 76/0 ** 67/0 ** 16/0 هاي جانبیتعداد شاخه-5

1 53/0 * 72/0 ** 6/0 * 49/0 57/0 * تعداد برگ-6
1 27/0 5/0 37/0 34/0 16/0 15/0 وزن یک برگ-7

1 39/0 7/0 ** 67/0 ** 97/0 ** 82/0 ** 65/0 ** 58/0 * وزن تر برگ -8
1 94/0 ** 37/0 69/0 ** 68/0 ** 97/0 ** 72/0 ** 61/0 * 54/0 * وزن تر ساقه -9

1 93/0 ** 9/0 ** 35/0 65/0 ** 72/0 ** 97/0 ** 67/0 ** 76/0 ** 52/0 * وزن تر ریشه -10
9/0 ** 96/0 ** 99/0 ** 34/0 75/0 ** 61/0 * 96/0 ** 79/0 ** 6/0 ** 61/0 * وزن خشک برگ -11
9/0 ** 97/0 ** 97/0 ** 33/0 73/0 ** 62/0 * 97/0 ** 8/0 ** 63/0 ** 61/0 * وزن خشک ساقه -12
95/0 ** 94/0 ** 96/0 ** 37/0 58/0 ** 65/0 ** 97/0 ** 73/0 ** 68/0 ** 51/0 * وزن خشک ریشه -13
31/0 34/0 43/0 09/0 71/0 ** 17/0 38/0 32/0 25/0 51/0 * عملکرد -14

65/0 ** 66/0 ** 69/0 ** 09/0 68/0 ** 62/0 * 71/0 ** 63/0 ** 75/0 ** 63/0 * قطر میوه-15
51/0 * 51/0 * 61/0 * 34/0 42/0 44/0 58/0 ** 43/0 47/0 *66/0 طول میوه -16
15/0 26/0 41/0 22/0 5/0 ** 41/0 31/0 6/0 * 3/0 18/0 محتواي کلروفیل-17
21/0- 35/0- 35/0- 45/0- 10/0- 18/0- 31/0- 36/0- 01/0 07/0 فاصله میوه از زمین-18
32/0- 35/0- 28/0- 26/0 44/0- 35/0- 33/0- 41/0- 52/0- * 13/0- نسبت طول به قطر میوه -19
36/0 43/0 53/0 * 19/0 71/0 ** 30/0 47/0 39/0 21/0 49/0 تعداد میوه -20

2ولجدادامه 
Table 2. Continued
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

1 وزن خشک برگ -11
1 99/0 ** وزن خشک ساقه -12

1 94/0 ** 94/0 ** وزن خشک ریشه -13
1 26/0 43/0 47/0 عملکرد -14

1 35/0 63/0 ** 69/0 ** 67/0 ** قطر میوه-15
1 72/0 ** 35/0 61/0 * 58/0 * 55/0 * وه طول می-16

1 42/0 41/0 68/0 ** 21/0 38/0 38/0 محتواي کلروفیل-17
1 16/0- 10/0- 06/0 06/0- 31/0- 36/0- 35/0 فاصله میوه از زمین-18

1 13/0- 09/0- 11/0 6/0- * 06/0- 20/0- 30/0- 3/0 نسبت طول به قطر میوه -19
1 03/0 20/0- 72/0 ** 46/0 37/0 95/0 ** 37/0 52/0 * 54/0 ** تعداد میوه -20

پنج و یک درصددار در سطحبه ترتیب معنی: **و*

نتایج و بحث
ها، ماتریس ضرایب همبستگی بین بر اساس میانگین داده

). 2شد (جدول محاسبهمورد مطالعه ارقامکلیه صفات در
بیشترین نشان داد که ها بر مبناي کلیه ژنوتیپمشاهدات 

صفات به با سایرمیوه کرددار عملیمثبت و معنیهمبستگ
)، تعداد برگ = 95/0r**ترتیب مربوط به تعداد میوه (

)**71/0r =) 68/0**)، محتواي کلروفیلr = و ارتفاع بوته (
)*51/0r =( .است

هفتو) طی تحقیقی که روي نود9هناره و همکاران (
ترکیه آناتولیشرقمنطقهازشدهآوريجمعفرنگیگوجهتوده

تجاري، انجام دادند رقمسهباهمراهایران،غربشمالو

طولباداريمعنیومثبتعملکرد همبستگیکهدادندنشان
قطر وطولمیوه،وزن،برگعرضولپه، طولبرگعرضو

. کوماري و دمگل داردطولوپوسته میوهضخامت،میوه
) با تحقیق روي یازده رقم 17همکاران (

رنگی، نشان دادند که عملکرد میوه با میانگین وزن فگوجه
میوه، تعداد میوه در هر بوته و ضخامت پریکارپ همبستگی 

) نیز با تحقیق روي شش 19(محمود . داري داردمثبت و معنی
فرنگی نشان داد که وزن میوه در هر بوته ژنوتیپ گوجه

یوه در همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی مثبت باالیی با تعداد م
رقم 52) با بررسی 29و همکاران (سریواستابوته دارد. 

فرنگی گزارش کردند که عملکرد در هر گیاه با ارتفاع گوجه
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گیاه، تعداد شاخه اولیه در هر بوته، تعداد میوه در هر خوشه و 
داري سپس تعداد میوه در هر بوته همبستگی مثبت و معنی

قت داشت. اسالم و داشتند که با نتایج این پژوهش مطاب
رقم39ضریب همبستگی بررسی) با 11همکاران (

مثبت و همبستگی بوتهعملکردفرنگی دریافتند کهگوجه
میوه وقطرودر بوته، طولمیوهوگلتعداد داري بامعنی
در مجموع مطالعات مختلفی که روي ارقام .داردمیوهوزن

دهد که میفرنگی توسط محققین انجام گرفته نشانگوجه
باشد تعداد میوه در بوته صفت مهم در عملکرد می

از طرفی دیگر تعداد میوه در بوته همبستگی ).3،8،22،29(
، محتواي )=71/0r**(داري با تعداد برگ مثبت و معنی

و تر برگ ) = 54/0r**(، وزن خشک )= 75/0r**(کلروفیل 
)*52/0r = ( و خشک ساقه)**52/0r = ( داشته است

طور توان به) که با بهبود این صفات نیز می2ول (جد
غیرمستقیم عملکرد میوه را بهبود بخشید.

دعملکرتعییندر تصفاتجمعیاتثراسهمتعیینايبر
براي این . یددگردهستفاامگابهمگانگرسیواز روش رمیوه

سایرو بستهوامتغیرانبهعنودر واحد سطح دعملکرمنظور 
تأثیر و یا کمو صفاتانتخابان متغیر مستقل عنوبهتصفا

تعداد صفت تنها تأثیر از مدل حذف گردیدند. در نهایتیب
درصد از 89صفت تأثیرگذار وارد مدل شد وعنوانبهمیوه

بهتوجهباکهرا توجیه نمود میوه در هکتارتغییرات عملکرد 
شددار معنیصددریکلحتمااسطحدرنت دستیواtیر دمقا

یمعادله رگرسیوندر این آزمایشدر نتیجه).3(جدول 
Y= 0.653 + 1.905X1که به دست آمدY عملکرد میوه در

با توجه به جدولباشد. تعداد میوه میX1واحد تن بر هکتار و 
بین عملکرد يرابطه قو، بر اساس نتیجه همبستگی، 2

به ه اول بنابراین در نگادارد. تعداد میوه وجود وفرنگیگوجه
توان در جهت بهبود عملکرد رسد که از صفت فوق مینظر می

به این هدف دستیابیانجام گزینش براي وفرنگیمیوه گوجه
د. استفاده کر

یفرنگهاي مستقل در ارقام گوجهرگرسیون گام به گام براي عملکرد میوه به عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرها به عنوان متغیر- 3جدول 
Table 3. The stepwise regression for fruit yield as dependent variable and other as independent variables in the

tomato cultivar
ضریب تبیینضریب رگرسیونمقدار ثابتهاي اضافه شده به مدلمتغیرمرحله

894/0**653/0905/1تعداد میوه1
درصد1دار در سطح احتمال معنی: **

بهمگانگرسیواز رهمدآستدبه نتایجبهترتفسیرجهت
وارد يمتغیرهاغیرمستقیمو مستقیماتثراسهمتعیینومگا

دهستفااعلّیتتجزیهازمگابهمگانگرسیورلمددر هشد
تصفاهمبستگیضریباز رمنظوینبراي ا.)4ولجد(ید دگر
دعملکرروي تصفاغیرمستقیمو مستقیم ثر ادآوربرايبر

میوهدعملکربرمثبتمستقیمثرابیشترین.شددهستفاامیوه
. در تطابق با دبوتعداد میوهصفتبهطمربو94/0انمیزبه

اثر مستقیم و مثبت این عامل نتیجه بسیاري از محققین این 
عمجمو). 1،8،15،29،30را بر عملکرد میوه گزارش کردند (

میوهدعملکربرصفتیناغیرمستقیمو مستقیماتثرا
غیراتثرا.دبو949/0با برابرمیوه) دعملکربا(همبستگی

تعداد میوه از طریق ارتفاع بوته، تعداد برگ و محتواي مستقیم
. دبو-044/0و 039/0، 013/0با برابرترتیببهکلروفیل 
از تعداد میوهثرابهطمربومنفیغیرمستقیمثرابیشترین

سایرمستقیماتثرادست آمد.بهمحتواي کلروفیلطریق
در حالی که محتواي شتنددايناچیزارمقددبرعملکرتصفا

و شت داهگیادعملکربر) -059/0(منفی مستقیمثراکلروفیل
مالحظهمیوه دعملکرروي بر صفت ینامنفیتأثیربایستی 

همبستگیکلثراباتصفامستقیماتثرانچو.ددگر

هرینابنابرد،بوجهتیکدر هاآنتأثیرو شتنددامطابقت
تعداد یشافزو امحتواي کلروفیلکاهشربهمنظوشتالگونه
تعداد برگ و ارتفاع گیاه،به میزان کمتریگر دفطرو از میوه

ماندهاثر باقیشد.هداخومنجرمیوهدعملکریشافزابه
دهد میایین بود که نشان توجهی پطور قابله)، ب303/0(

را همه تنوع عملکرد هاي موجود در این مطالعه تقریباًصفت
در تطابق با نتایج این تحقیق اسالم و همکاران توجیه کردند.

) نشان دادند که تعداد میوه در هر گیاه بیشترین اثر 13(
همچنین ) داشته است.98/0مستقیم مثبت بر عملکرد (

) گزارش کردند که میانگین وزن 29(و همکارانسریواستاوا
فرنگی مورد بررسی بیشترین اثر مثبت میوه ارقام گوجه

) اثر 73/0) و سپس تعداد میوه در هر بوته (02/1مستقیم (
مثبت روي عملکرد داشتند که با نتایج این تحقیق مطابقت 

فرنگی که با ژنوتیپ گوجه30داشته است. تجزیه مسیر در 
ت آن مورد بررسی قرار گرفته بود نیز خصوصی18توجه به 

نشان داد که تعداد کل میوه در هر بوته، میانگین وزن میوه و 
داري بر تعداد شاخه در هر بوته اثر مثبت مستقیم و معنی

.)16،30(عملکرد داشتند 

فرنگیمیوه ارقام گوجهدعملکربرصفات مختلف مستقیمغیرو مستقیماتثراانمیز- 4ولجد
Table 4. Direct and indirect effects of different components on fruit yield of tomato cultivars

اثر مستقیماثرات غیر مستقیمصفات
همبستگی با عملکرد تعداد میوهمحتواي کلروفیلتعداد برگارتفاع

46/0028/0509/0-031/0011/0-ارتفاع بوته
667/0055/0709/0-03/0-016/0تعداد برگ

68/0-705/0059/0-005/0027/0محتواي کلروفیل
94/0949/0--013/0039/0044/0تعداد میوه

)√R2-1= 303/0(اثرات باقیمانده
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Lycopersicon(فرنگیمختلف گوجهمقااردرآنايجزاومیوهدعملکربینبطرواسیبرر esculentum Mill.26....... .....................................ازدهستفاا) با

اي بر اساس تمامی صفات مورد نتایج حاصل از تجزیه خوشه
رقم UPGMA ،16مطالعه با استفاده از روش 

هاي مختلف فرنگی مورد مطالعه را پس از ارزیابی روشهگوج
گروهی اي، در دو گروه مجزا با خصوصیات درونتجزیه خوشه

). در 1مشابه تقسیم نمود (شکل گروهی غیرمشابه و بین
دهنده همبستگی بین کوفنتیک که نشانمحاسبه ضریب

دست بهr=94/0باشد، مقدار ماتریس و دندروگرام حاصله می
آمد که بیانگر همبستگی باال ماتریس تشابه و ماتریس حاصل 

ازهامطلوب خوشهتعدادتعیینباشد. براياز دندروگرام می
است. ارقامکلتعدادNآندرکهشداستفادهفرمول 

تجزیهروشازشدهانجامهايبنديگروهصحتبررسیبراي
دستبهنتایج. شداستفادهتشخیصتابعتجزیهازکالستر،

طوربهبررسیموردهايرقمتمامیکهاستآنازحاکیآمده
تشخیصتابعموفقیتمیزانوشدندبنديگروهصحیحی

میزانرامقداراینکهاستدرصد100هاگروهتمامبراي
مختلفهايگروه. میانگینگویندتشخیصتابعکلموفقیت

در گروه یک، تنها رقم .استشدههدادجدول شش نشاندر

Early urbana تن در هکتار جاي 22با میزان عملکرد
توان این رقم را از لحاظ میانگین بسیار باالي گرفت که می

اي قرار داد.)، در گروه جداگانه87/506توده گیاه (زیست
دستهازبیشتراولدستهدرارتفاع گیاهمتوسطاینکهعلیرغم

داري با میزان عملکردو همبستگی مثبت و معنیبوده دیگر
دیگردستهبهنسبتآنمتوسط عملکردحالاینباگیاه دارد،

آنفاصله میوه از زمیندربایدراامرعلت اینتراست.پایین
متر، کمترین فاصله میوه از سانتی21با متوسط زیرادانست،

عملکرد دارد. زمین را نشان داد که همبستگی منفی با میزان 
دستهدوعملکرد بینمتوسطوتعداد برگمتوسطبینمقایسه

.یافتعملکرد افزایشتعداد برگ،افزایشباکهدادنشان
برگ در هر بوته4/69متوسط ازکهدومدستهارقامبنابراین

متوسط، باالترین میزان عملکرد به میزان بودندبرخوردار
همچنین اعضاي این گروه دند. دانشانتن در هکتار را4/26

داراي میانگین پایین تعداد خوشه، شاخه جانبی، وزن تر و 
).5باشند (جدول خشک برگ، ساقه و ریشه می

فرنگی با استفاده از ضریب اقلیدسیرقم گوجه16بندي گروهبرايبیست عامل موفوفیزیولوژیکاساسبرUPGMAدندروگرام -1شکل
Figure 1. UPGMA dendrogram based upon 20 morphologic using the Euclidean distance for clustering of 16 tomato

cultivars
) با تحقیقی که روي نود و هفت 12هناره و همکاران (

کالسترتحلیلوفرنگی انجام داده بودند با تجزیهتوده گوجه
طبقهگروهپنجبهها را این تودهWardروشازاستفادهبا

با عملکردارقاماول،گروهرا درزودرسبندي نمودند که ارقام
سوم،گروهرا دربزرگهايمیوهباارقامدوم،گروهرا درباال

گروهباال را در) TSS(محلولجامدموادباواقام دیررس
گروه پنجم جاي دادند. را درباالاسیدیتهباارقاموچهارم

فرنگی ) نیز با ارزیابی چهل توده گوجه7و همکاران (گونکالوز 
پرایمر 131را بر اساس بیست و دو صفت مورفولوژیکی و 

DNA .به پنچ گروه تقسیم نمودند
تجزیهجهتيمفیداربزاتپاليباهاییهشوپژچنیندر 

ماتریسیکرساختاينظریابیو ارزدهبوتطالعااتحلیلو 
مؤلفهاز دو دهستفاابا.)6(زدسامیممکنرا طرفهدو رگبز
بهاول صلیامؤلفهدر دو تصفااز یکهرسهماول، صلیا

از حاصل). نتایج 3(شکل شد سمرتپاليبادارنمورتصو
تجزیهاز دهستفااباتصفابینيهاداربريیازواسیربر
تعداد تصفابامیوهدعملکرصفتکهداد ننشاتپاليبا

همبستگیارتفاع بوته و تعداد برگ،لمحتواي کلروفی،میوه
تأثیرانمیزتصفااز امکدهريهاداربرلطودارد. مثبت
دهد نشان میبسته واصفتروي بررا تمثبت صفایاو منفی

ترتیببههاداربرلطوو هشدسمرتپاليبابهتوجهبا).32(
ارتفاع بوته وتعداد میوه، محتواي کلروفیل، تعداد برگتصفا
که با نتایج ند دنمویفاانهدادعملکرصفتبررا تأثیررینبیشت

) 4) و تجزیه علیت (جدول 2حاصل از همبستگی (جدول 
مطابقت داشت. همچنین بر اساس این نمودار ارقام 

Redestone ،Peto Meck وRiogrand جزء ارقام مناسب
از لحاظ این صفات هستند که داراي عملکرد بیشتري نیز 

بندي ارقام نیز مطابقت دارد.با نتایج حاصل از خوشهبودند و 

خط برش
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UPMGAروشبهايتجزیه خوشهازحاصلهايگروهدرمطالعهموردصفاتمیانگین-5جدول
Table 5. Mean studied traits in the clusters of Hierarchical cluster analysis by UPMGA method

گروه دو گروه یک
5/65 68 فاعارت
5/13 6/13 قطر ساقه
2/11 14 تعداد خوشه

387 9/506 وزن کل بوته
7/8 3/9 هاي جانبیتعداد شاخه
4/69 7/67 تعداد برگ
5/12 2/17 وزن یک برگ
3/218 269 وزن تر برگ 
1/151 6/204 وزن تر ساقه 
1/37 9/44 وزن تر ریشه 
7/44 3/60 وزن خشک برگ 
9/28 4/39 ن خشک ساقه وز
8/12 5/17 وزن خشک ریشه 
4/26 1/22 عملکرد 
9/49 1/50 قطر میوه
5/54 4/59 طول میوه 
6/38 9/38 محتواي کلروفیل
8/29 21 فاصله میوه از زمین
1/1 2/1 نسبت طول به قطر میوه 
1/15 7/15 تعداد میوه 

،سیربرردموادموبیندرکافیعتنودجووبهتوجهبا 
ند مفیدامیتونظرردموعیزراتصفادبهبوجهتگزینش

بههمچنینودهبوکمّیصفتیدعملکرینکهالیلدبه. باشد
وورزيستد، دمیگیرارقرمحیطیملاعوتأثیرتحتتشد

هدانخومؤثرسدرمیبهنظردعملکرايبرمستقیمگزینش
دارايکهصفاتیودعملکرايجزادبهبوطریقازمّااد،بو

تعداد میوه، قبیل(ازمیباشنددعملکربامثبتهمبستگی
رمذکوفهدبهانمیتومحتواي کلروفیل، تعداد برگ و ارتفاع) 

رتصويسیهاربرکلیهبهتوجهباد. در ضمن بووارمیدا
توجهباو،مختلفيتجزیههااولجدازحاصلنتایجوگرفته

ومقااردعملکرابییارزحطریناايجراازفهدکهینابه
ممعلود،بومایشآزردمومنطقهدردعملکربرموثرتصفا
و Redestone ،Peto Meck ،Riograndارقام کهیددگر

Super stone PSودعملکرنظرازیگردمقااربهنسبت
منطقهايبرودهبوبرتریکیژفیزیولو- فورموتخصوصیا

نتایجبهتوجهباالذ.میباشندمناسبترکشتجهتساري
یعتر (بهـسوسطحدرمذکورارقام که ددمیگردپیشنهاحاصله

دروسیربروکشتس)مقیارگبزمایشیآزارعمزرتصو
بهارهمقاارجایگزین،مایشآزیناازحاصلنتایجتائیدرتصو
.نددگر

آذین، تعداد گل- Bارتفاع، -Aفرنگیرقم گوجه16ی در هاي اصلبر اساس مولفهصفت13باي پالت در پراکندگینمودار نمایش -2شکل 
C- ،وزن کل بوتهD- ،تعداد شاخه جانبیE- ،تعداد برگF- ،وزن خشک برگG- ،وزن خشک ساقهH- ،عملکردI - ،عرض میوهJ -

قطر ساقه- Mتعداد میوه، - Lمحتواي کلروفیل، -Kطول میوه، 
Figure 2. Biplot demonstration of 13 traits of 16 tomato cultivars based upon principle components. A: Plant height,

B: Cluster number, C: Total weight of plant, D: Branch number, E: Leaf number, F: Dry weight of leaf, G:
Dry weight of stem, H: yield, I: Width fruit, J: Length fruit, K: Content of chlorophyll, L: Fruit number, M:

Stem diameter
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Abstract
In order to investigate the relationship between different traits with yield, an experiment was

conducted on 16 tomato genotypes in randomized complete blocks design, with three
replications. Twenty agronomical traits including plant height, stem diameter, number of shoots,
plant weight, number of branches, number and dry weight of leaves, stems and roots, number of
fruits per plant, fruit weight, fruit length and width, length to width ratio and distance of fruit to
the ground, chlorophyll content and yield were studied. Correlation analysis revealed that fruit
yield was significantly and positively correlated with plant height, leaf number, chlorophyll
content and fruit number. Plant height, leaf number and number of fruits had a positive and
significant correlation with fruit yield. In order to remove the effect of the traits with little
impact on fruit yield, stepwise regression analysis (correlation coefficient of 89 percent) was
used. The results showed that the number of fruits per plant was the most important component.
Also, the results of path analysis revealed that this traits (I= 0.94) exerted the highest positive
direct effect and chlorophyll content (I= -0.059) showed a negative direct effect on fruit yield.
According to the results of cophenetic correlation coefficient, tomato cultivars were clustered
into two groups by UPGMA method. Also, results of cluster analysis were confirmed by Biplot.
In conclusion, some morpho-physiological characteristics such as plant height, leaf number,
chlorophyll content and fruit number are the most important criteria to selection of tomato
hybrids with higher yield.

Keywords: Bi-Plot, Cluster Analysis, Correlation, Path Analysis, Tomato
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