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ارقام تجاري گوجه فرنگیارزیابی برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزاي عملکرد در 

(Lycopersicum esculentum کرجدر شرایط آب و هوایی (

7سیدیعقوب صادقیان مطهر6، هادي همدمی5، رحیم عبادي4آقاجانی، مینا 3، طاهره جوانمرد2سمیه کوکبی،*1نوشین اشرفی

. تهران، تبریز و تهران و کارشناسان ارشد تحقیقات تهراندانشگاه تبریز، دانشگاه ، دانشگاه تهران،دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانیبترتیب -3و 2، 1
دانش -5کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه تهران و آزاد خوي و کارشناسان تحقیقات شرکت بذر و نهال سینا.دانش آموخته بترتیب 6و4شرکت بذر و نهال سینا. 

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی استاد پژوهش،-7سینا.مدیر عامل شرکت بذر و نهال ، کرج،کرج دانشگاه آزاد اسالمی،آموخته کارشناسی ارشد اصالح نباتات
، کرج.بذر

ashrafi_noushin@yahoo.com:لنویسنده مسئو* 

چکیده

گوجه فرنگی در چرخه اقتصاد کشاورزي دنیا نقش مهمی را دارا است و به صورت تازه خوري و در شکل هاي مختلف فرآوري 
وبهاردرتکرار3وتیمار9باتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرآزمایشاینآن، مصرف می شود.تبدیلیمحصوالتوشده

فیزیولوژیکی برداشت و رسیدگیمیوه ها پس از .گردیددر کرج اجراسینانهالوبذرشرکتتحقیقاتیمزرعهدر1392سالتابستان
وزن میوه، قطر میوه، طول عملکرد در هر کرت،، تعداد میوه در هر خوشه،برداشتتعداد میوه در هر بوته،عملکرد در هر تک صفاتی نظیر 

کیلوگرم، 71/86میوه، نسبت طول به قطر میوه و تعداد حفره در برش عرضی اندازه گیري شد. رقم تروپیک با میانگین عملکرد 
. همچنین رقم رم پایینترین عملکرد را دارا بودندکیلوگ14/37و 76/40با باالترین عملکرد و ارقام سنت پیر و تیرکس به ترتیب

رسد رقم تروپیک بیشترین عملکرد را تروپیک بیشترین و کوردي بوف کمترین تعداد میوه در خوشه را داشت. به این ترتیب به نظر می
نسبت به سایر ارقام داشت.

Lycopersicum esculentum، صفات مورفولوژیک،عملکرد،گوجه فرنگی: کلمات کلیدي

مقدمه

یکی از خانواده سوالناسه یا بادمجانیان ازMill.(Lycopersicum esculentum(گوجه فرنگی،از بین محصوالت سبزي و صیفی
هاي این محصول و اقلیمدر کشور ما نیز با توجه به اهمیت اقتصادي و ارزش غذایی باالي .)1388(پیوست، مهمترین محصوالت است

. تولید این محصول در برخی از استانهاي کشور بعنوان یک تولید آن در تمامی فصول و مناطق مختلف کشور امکان پذیر است، مناسب
نه تولید استراتژیک و اساسی شناخته می شود. امکان تولید مستمر گوجه فرنگی در طول سال، هم در فضاي باز و هم با استفاده از گلخا

عملکرد و نظرازرافرنگیگوجهرقمپانزده) ,Mivehchi Langrodi 2000(میوه چی لنگرودي یا محیط هاي کنترل شده وجود دارد.
به نسبتمیوهمطلوبخصوصیاتوعملکرداز نظر ۵٩٧Calj HybوKoralکرد که دو رقم گزارشوبررسیبوشهراستاندرکیفیت

مناطقهوائیوآبشرایطدرگوجه فرنگیرقمشانزدهمهمویژگیهايو) عملکرد1392(ابوطالبی جهرمی، . بودندبرترارقامسایر
عالوه بر ZD633و ZD634کیمیا، ،RFT112(شاهد منطقه)، ارقام 6189ایران را بررسی و به این نتیجه رسیدند که رقم سانسید جنوب
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ت بهتري به بیماري قارچی لکه موجی و بیماري ویروسی سرجمک نشان دادند. عملکرد بیشتر و صفات کمی و کیفی بیشتري، مقاوم
خصوص،ایندرهاچالشترینمهمازیکیکهباشدمیمتغیر مختلفشرایطتحتفرنگیگوجهمیوهکیفیوکمیعملکرد
عواملی که در انتخاب رقم موثر است شامل نوع مصرف، طول دوره رشد، عملکرد و است. فرنگیگوجهمختلفارقاممیوهکیفیت

Allen(کیفیت مناسب و مقاومت به بیماري ها است  & Fudge, 1969(. همچنین در سال هاي بعد در سایر مناطق آن کشت گوجه
می گیرند، قرار امروزه مورد کشت و کارگوجه فرنگى که ارقامی از ).Coffey, 1975(فرنگی و ارقام مقاوم آن معرفی گردید 

ارقام موجود و . تنوع کنندی مین اقلیمی متفاوت و شرایط بازار مصرف را تأمو خصوصیات مورد نظر و نیاز کشاورزان، شرایط محیطى
تخاب رقم خصوصیات هر رقم، على الخصوص ارقام هیبرید وارداتى، اناز تناسب هر رقم با نوع مصرف آن و عدم اطالع زارعین

ی در مزرعه تحقیقاتگوجه فرنگىرقم 9آزمایشی مقایسه توسط کشاورزان را مشکل می سازد. به منظور رفع این مشکل، طرحمناسب 
شرکت بذر و نهال سینا اجرا گردید.

هامواد و روش

شرکتتحقیقاتیمزرعهدر1392سالتابستانوبهاردرتکرار3وتیمار9باتصادفیکاملبلوکهايطرحقالبدرآزمایشاین
و آمریکایی بودفرانسويشرکت هايازوارداتیارقامازرقم9مقایسهآزمایش،ایندرهدف. گردیددر کرج اجراسینانهالوبذر
بوته از هر 20. )1انتخاب شد (شکل ،)2270سوپر(شاهدبعنوانرقمیکبه همراهوارداتیهايپالسمژرموبه این منظور بذورکه

دودربوته20ومتر4طولباکرتیکاز تکرارها درکدامهرتکرار) در نظر گرفته شد،3بوته در 60تکرار (مجموعا هردررقم
مالچازبسترسازيوخاکورزيعملیاتانجامازپسآزمایش،ایندر. شدکشتمترسانتی40بوتهفاصلهردیف با فاصله یک مترو

مبارزهوتغذیه،تیپباايقطرهآبیاري(داشتشرایطهمچنین. شداستفادهآبازبهینهاستفادهوهرزهايعلفبامبارزهبرايمشکی
در پایان . شدگیرياندازهعملکردمقایسهبرايتکرارهردرکرتهرشد.رعایتگوجهاستانداردونیازمطابق) هابیماريوآفاتبا

درصد 1و مقایسه میانگین با آزمون دانکن در سطح احتمال واریانس مورد تجزیهSASتوسط نرم افزار آماريهاي بدست آمدهداده
انجام شد.

نتایج و بحث

قطر میوه، طول میوه، نسبت طول به قطر هاي ارقام مختلف گوجه فرنگی از نظر صفاتی نظیرنتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
داري در سطح احتمال تعداد میوه در هر خوشه اختالف معنیوبرداشتتعداد میوه در هر ،تعداد حفره در برش عرضی،وزن میوه،میوه

). در این آزمایش ارقام تیرکس، تروپیک و کوردي بوف از ارقام با عادت رشد نیمه محدود و بقیه 1یک درصد نشان دادند (جدول 
در گوجه فرنگی شامل صفات وزن میوه، تعداد میوه در خوشه، تعداد خوشه در بوته می ارقام از نوع محدود بودند. اجزاي عملکرد

) صفت عملکرد گوجه فرنگی در هر کرت، 2که در بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین (جدول )1389،(مسیحا و همکارانباشد
کیلوگرم 14/37و 76/40سنت پیر و تیرکس به ترتیب با کیلوگرم، باالترین عملکرد و ارقام71/86رقم تروپیک با میانگین عملکرد 

پایینترین عملکرد را داشتند. در بررسی عملکرد تک بوته ارقام مختلف، مقایسه میانگین عملکرد تک بوته ها نشان داد که رقم مونگال 
در میان ارقام کشت شده داشت.کیلوگرم کمترین عملکرد تک بوته را13/2کیلوگرم باالترین و کوردي بوف با 25/7با عملکرد 

Khazaei).(شرایط مزارع ایران سازگاري بیشتري دارندبهکوچکومتوسطمیوهاندازهدارايارقاممعموالً et al., 2008 عملکرد
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ارقام گوجه فرنگی که از زمان قدیم در ایران کشت می گردید مانند رقم گالبی شکل و قلب گاوي داراي عملکرد زیادي نبودند 
کیلوگرم پس از مونگال بیشترین عملکرد را داشتند. 47/5کیلوگرم و 84/5ارقام تروپیک و روما وي اف به ترتیب با ). 1366(کاشی، 

رداشت، مونگال بیشترین و روما وي اف کمترین تعداد میوه در بوته را داشت. کور دي بوف باالترین میانگین از نظر تعداد میوه در هر ب
وزن میوه و روما وي اف کمترین وزن تک میوه را نشان داد. همچنین رقم تروپیک بیشترین و کوردي بوف کمترین تعداد میوه در 

اد رقم تروپیک بیشترین عملکرد را نسبت به سایر ارقام داشت. خوشه را داشت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان د
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واریانس صفات مربوط به خصوصیات کمی و مورفولوژیکی در ارقام مختلف گوجه فرنگیتجزیه -1جدول 
عملکرد در هر 

(کیلوگرم)کرت
تعداد میوه در 

هر خوشه
تعداد میوه در 

برداشتهر 
تعداد حفره در 

برش عرضی
(گرم)وزن میوه نسبت طول به 

قطر میوه
طول میوه
(سانتیمتر) 

قطر میوه
(سانتیمتر)

هر تک عملکرد در
(کیلوگرم)بوته

درجه آزادي منابع تغییرات

55/259 07/0 77/120 69/0 95/2784 * 008/0 15/1 30/0 2* 2 تکرار
96/626 88/1 ** 57/390 ** 71/29 ** 35/22285 ** 25/0 ** 23/7 ** 44/5 ** 26/10 8 رقم

27/261 * 89/0 * 27/1254 006/0 36/0 45/0 * 87/8 15 رقم×تکرار
61/430 16/0 11/95 35/0 31/779 006/0 42/0 18/0 69/6 29 خطا 

54 کل
34/39 69/12 38/59 44/10 27/21 21/7 93/10 75/6 04/55 درصد ضریب تغییرات

درصد1درصد             **معنی داري در سطح احتمال 5*معنی داري در سطح احتمال 
خصوصیات کمی در ارقام مختلف گوجه فرنگیمقایسه میانگین صفات مربوط بهنتایج -2جدول

عملکرد در هر کرت 
)(کیلوگرم

تعداد میوه در هر 
خوشه

تعداد میوه در هر 
برداشت

تعداد حفره در 
برش عرضی

(گرم)وزن میوه نسبت طول به قطر 
میوه

طول میوه
(سانتیمتر)

قطر میوه
(سانتیمتر)

عملکرد در هر تک 
)بوته(کیلوگرم

رقم

14/37 b 33/4 a 67/25 ab 23/5 cd 94/99 cd 12/1 cd 20/2 d 85/5 c 27/4 ab F1 Tyrex 1

80/45 ab 70/2 bc 67/6 ab 18/4 de 87/144 bc 03/1 d 30/6 c 52/6 bc 06/4 ab Super12270

71/86 a 33/3 bc 00/10 ab 07/6 c 63/164 b 15/1 c 05/6 c 03/7 b 84/5 ab F1 Tropic

42/43 ab 76/1 d 50/2 b 00/11 a 89/400 a 06/1 cd 62/8 a 12/9 a 13/2 b Coeurde boeuf

90/57 ab 41/3 b 14/10 ab 33/9 b 61/11 bcd 40/1 a 84/4 d 77/6 bc 94/3 ab Marmande

76/40 b 93/2 bc 00/5 b 58/6 c 83/91 cd 27/1 b 26/5 d 70/6 bc 84/3 ab Saint-pierre

48/44 ab 37/3 b 71/33 a 43/6 c 73/98 cd 33/1 ab 55/4 d 05/6 bc 25/7 a F1 Mongal

79/62 ab 14/4 a 20/23 ab 90/2 e 07/83 d 69/0 e 24/7 b 82/4 d 47/5 ab Roma vf

64/60 ab 59/2 c 50/9 ab 06/4 de 50/142 bc 03/1 d 38/6 c 56/6 bc 04/4 ab Super22270

باشنددار در سطح احتمال تعیین شده مینشان دهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هرردیف 
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Key words: Tomato, yield, morphological characteristics, Lycopersicum esculentum
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