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Abstract
Background and Objectives
Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the vegetable crops of a global economic
importance. The reduction of genetic variation in tomato through domestication and breeding has
resulted in the need for conservation and utilization of all existing genetic resources. Local
populations are among the most important genetic resources. They are often heterogeneous and
composed of different genotypes which are mostly homozygous. Therefore, assessment of their
diversity requires a different approach of common methods. The objective of this study was
estimating the phenotypic variation among and within the tomato local populations of Kalaybar
area using Nei’s genetic diversity index.

Materials and Methods
Plant material consisted of 8 tomato local populations collected from Kalaybar area in the East
Azerbaijan province. The experiment was carried out as a randomized complete block design
with three replications. A total of 36 plants of each population in three blocks were planted with
the distance of 140 cm between rows and 80 cm between plants. Seven traits, including fruit yield
and some of its related traits, was measured. All continuous traits were divided into three classes
with equal width and the frequency of classes was used to estimate total diversity index (HT),
phenotypic diversity within each population (Hs) for each trait. Then, mean diversity index ( )
for all traits, proportion of phenotypic diversity among populations (GST) for each trait, and mean
diversity index for each population across all traits ( ) were calculated.

Results
The total diversity index (HT) for each trait ranged from 0.46 to 0.53 with an average of 0.49.
Most of values were around the mean. All traits had relative high value of mean diversity index
(
> 0.40). The mean phenotypic diversity among populations (GST) was 0.10. For the majority
of traits, little diversity was observed among populations. The greatest value of GST (0.16) was
relevant to the mean of fruit weight per plant. Most of population had similar magnitudes of
mean phenotypic diversity within each populations ( ) across all traits (0.42 to 0.49). The fruit
yield (0.51) and mean of fruit weight per plant (0.51), the number of fruit per plant (0.56), the
number of node on stem (0.54), the number of floret (0.54), the number of days to flowering
(0.44), and the number of days to fruit (0.54), had the highest diversity index (Hs) values in
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Gharavanloo, Rostamkandi, Sheykhlan-sofla and Kalantar, Sheykhlan-olya, Alisharloo, and
Sheykhlan-olya populations, respectively.

Discussion
The results showed a relatively wide phenotypic diversity present in tomato local
population of Kalaybar area for most of the studied traits. The highest diversity was
within the populations and there was little variation among the populations. The traits
that contributed the most to within populations’ heterogeneity differed from population
to population. However, the Sheykhlan-olya population had the highest fruit yield (4.83),
the number of fruits (18.4), the number of nodes on stem (20.7), the number of flowers
(83.5), and it was concluded that population could be used as a genetic source for future
tomato breeding programs in Kalaybar region.
Keywords: Diversity index, Fruit traits, Native varieties, Nei’s index
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چکیده
بهمنظور بررسی تنوع فنوتیپی درون و بین  8جمعیت محلی گوجههفرنگهی ( ،)Solanum lycopersicum L.از منطقهه
کلیبر استان آذربایجان شرقی ،آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصهادفی بها سهه تکهرار در سها  2931انجها
گردید .در مجموع  93بوته از هر جمعیت با  241سانتیمتر فاصله ردیف و  81سانتیمتر فاصله بوته در سه بلهوک کاشهته
شد 7 .صفت شامل عملکرد میوه و برخی صفات مرتبط با آن اندازهگیری شد .دادههای تما صفات به سه دسته با عهر
مساوی تقسیم شدند .فراوانی دستهها ،برای برآورد شاخص تنوع کهل ( )HTو شهاخص تنهوع بهرای ههر صهفت در ههر
جمعیت ( ،)Hsاستفاده شد و سپس میانگین شاخص تنوع برای هر صفت (
و میانگین شاخص تنوع برای هر جمعیت (

) ،نسبت تنوع فنوتیپی بین جمعیتها ()GST

) محاسبه گردید .شاخص تنوع کل ( )HTبرای هر صفت ،با میهانگین ،1/43

از  1/43تا  1/39متغیر بود .بیشتر مقادیر در اطراف میانگین بودند .میانگین شاخص تنوع برای تما صفات ،نسهبتا بهاب بهود
(≥1/41

) .میانگین نسبت تنوع فنوتیپی بین جمعیتها ( 1/21 ،)GSTبهود .بهرای اکرهر صهفات تنهوع کمهی در میهان

جمعیتها مشاهده شد .بیشترین مقدار  GSTمربوط به میانگین وزن میوه در بوته ( )1/23بود .میانگین شاخص تنوع بهرای
هر جمعیت (

) ،در بیشتر جمعیهتهها مشهابه بهود ( 1/41تها  .)1/43نتهای نشهان داد تنهوع فنهوتیپی نسهبتا وسهیعی در

جمعیتهای محلی گوجهفرنگی منطقه کلیبر برای صفات مورد مطالعه وجود دارد.
کلیدواژهها :ارقا بومی ،شاخص تنوع ،شاخص نی ،صفات میوه

مقدمه

( .)Bauchet and Causse, 2012ایتتن گیتتاه در قتترن

گوجهفرنگی ( )Solanum lycopersicum L.یکی از

شانزدهم وارد اروپا شده و در اوایل قترن نتوزدهم از آنجتا

سبزیجات مهم اقتصادی در سراسر جهان استت .میتوه آن

به آسیا راهیافته است .در اواخر قرن نتوزدهم ،ارقتام متدتدد

سرشار از لیکوپن (آنتیاکسیدان) ،اسید اسکوربیک و بتا

گوجهفرنگی حاصلشده از اهلی شتدن و برختی کارهتای

کاروتن است و بهصورت تازه و یا فرآوریشده مصتر

اصالحی اولیه در دسترس بودند .ارقتامی کته از آن زمتان،

میشود (.)Basset, 1986

تحت شترای خاصتی از یتک من جته جیرافیتایی محتدود

گوجهفرنگی ،احتماالً بومی امریکای جنوبی متیباشتد

توس کشاورزان کشتت و گتزینش شتدهانتد را متیتتوان
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بهعنوان ارقام محلی در نظر گرفتت ( Bai and Lindhout,

مناس است .همچنین ،از آنجاییکه بهبود ژنتیکتی گیاهتان،

 .)2007با وجود اینکه ،بسیاری از ارقتام محلتی ،بته دلیتل

از جمله گوجهفرنگی ،متکی بر وجود تنتوع ژنتیکتی استت،

جایگزینی با ارقام اصالحشده ،از بین رفتتهانتد ،تدتدادی از

آگاهی از میزان و ماهیتت تنتوع ژنتیکتی بترای بتهنژادگتران

آنهتتا جمتت آوریشتتده و در بانتتکهتتای ژن نگهتتداری

ضروری است .سرانجام ،در یک برنامته اصتالحی بتا هتد

میشوند ( .)Terzopoulos et al., 2009برخی از این ارقام

افزایش عملکترد ،نته تنهتا نیازمنتد توجته بته عملکترد ،بلکته

نیز ،هنوز در ست وح محتدودی توست کشتاورزان محلتی

همچنین سایر صفات است که تأثیر مستجیم یا غیرمستتجیم بتر

کشت میگردند و بذر آنها بتهطتور مدمتود در بازارهتای

عملکرد دارند (.)Kumar et al., 2013

محلی یافت میشود (.)Garcia-Martinez et al., 2006

تنتتتوع فنتتتوتیپی و ژنتتتوتیپی در میتتتان ارقتتتام محلتتتی

ارقام محلی گوجهفرنگی ،از مناب ژنتیکتی مهتم بترای

گوجتتتهفرنگتتتی بتتتا استتتتفاده از صتتتفات مرفولتتتوژیکی،

بهنژادگران ،محسوب میشوند ( Garcia-Martinez et al.,

خصوصیات بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی در نجتاط

(گتتزینش

جهان گزارش شده است ( ;Carelli et al., 2006

 .)2006ایتتن ارقتتام تحتتت تنگناهتتای م تلتت

م تل

مصنوعی و طبیدی) به تتدری توستده یافتتهانتد ،از ایتنرو،

;Terzopoulos and Bebeli, 2008; Henareh et al., 2015

ممکتتن استتت بتترای ایجتتاد ارقتتام جدیتتد مناس ت  ،بتترای

 ،)Mazzucato et al., 2008هنوز اطالعتات در متورد تنتوع

سیستمهای تولید ارگانیک و یا سیستمهای تولیتد بتا نهتاده

موجود در درون آنها محدود است ( ;Mazzucato et al., 2008

کم ،به کار گرفته شتوند ( .)Sacco et al., 2015همچنتین،

 .)Terzopoulos et al., 2009با وجود ایتنکته ،نشتانگرهای

در طود سادهای گذشته تجاضای مصتر کننتدگان بترای

مولکولی ابزارهتای مفیتدی بترای ارزیتابی تنتوع و توصتی

ع ر و طدمی که در ارقام محلی گوجهفرنگی وجتود دارد

ساختار ژنتیکی گیاهان هستند ،استفاده از صفات فنوتیپی کته

بهطور فزایندهای افزایش یافتته استت ( Brugarolas et al.,

به آسانی قابل اندازهگیری باشند ،متیتوانتد یتک رویکترد

 .)2009; Causse et al., 2010از اینرو ،آنهتا متیتواننتد

اولیه و با هزینته کتم متیباشتد (.)Tagliotti et al., 2018

برای رسیدن به این هد مورد استفاده قرار بگیرند.

گزارشهایی از ارزیابی تنوع ژنتیکی در تتودههتای هندوانته

با وجود اینکه ،گوجهفرنگتی گیتاهی بتا درجته ختود

( )Hajiali et al., 2017و خیار چنبتر ( Dastranji et al.,

گرده افشانی باال است ،هیبریدهای گوجهفرنگتی مجتداری

 )2017بومی ایتران بتا استتفاده از صتفات مورفولوژیتک

هتروزیس نشان میدهند ،امتا برنامتههتای انت تاب دورهای

وجود دارد.

برای گزینش والدین با ترکی پذیری باال ،شبیه آنچته کته

در سادهای اخیتر ارزیتابی تنتوع فنتوتیپی بتا استتفاده

در سایر گیاهان زراعی استفاده میشود ،یک شیوه مدمتود

از شاخص تنوع ژنتیکی نی بهعنوان رویکردی جدید ،در

در اصالح گوجهفرنگی نیست .بلکه ،هیبریدها برای وجود

بتتاقال ( ،)Terzopoulos et al., 2008گوجتتهفرنگتتی

هتروزیس ،در آخرین مراحل برنامههتای اصتالحی ،متورد

( )Terzopoulos and Bebeli, 2010و لوبیتا چشتمبلبلتی

ارزیتتابی قتترار متیگیرنتتد .از ایتتنرو ،در بیشتتتر برنامتتههتتای

( )Lazaridi et al., 2017گزارش شده است .بتا ایتن روش،

اصتتالح گوجتتهفرنگتتی ،توستتده و آزادستتازی الیتتنهتتای

عالوه بر تنوع بین و درون جمدیتها ،بهطتور هتم زمتان ،بته

خالص ،بهعنوان رقم جدید و یا والتدین هیبریتدها متدنظتر

سهم صفات در ایجاد تنوع نیز پی برده متیشتود .آمتاره نتی

میباشد (.)Bai and Lindhout, 2007

اغل برای بررسی تنوع ژنتیکی ،بتر استاس فراوانتی ژنتی یتا

در هتتر برنامتته اصتتالحی موفتتز ،یکتتی از مهتتمتتترین
تصمیمهای مربوط به بهنژادگران ،انت تاب ژرم پالستم اولیته

نشانگرهای مولکولی مورد استفاده قترار متیگیترد (

Rothe,

 ،)1994درحالیکه ،در این رویکرد ،شاخصهتای تنتوع بتر
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مبنای فراوانی دادههتای دستتهبنتدیشتده مرفولتوژیکی و یتا

دستهها ،شاخص تنوع کل ( )HTبرای هر صتفت و شتاخص

زراعی ،محاسبه میشوند .به عجیده نویسندگان ،تاکنون هتی

تنوع برای هر صفت در هر جمدیتت ( ،)Hsبتر استاس راب ته

م الدهای بر روی ارقام محلی من جه کلیبر انجام نشده استت.

( )Hamrick and Godt, 1997( )9برآورد گردید.

اهتتدا ایتتن م الدتته )9 ،توصتتی

جمدیتتتهتتای محلتتی

راب ه ()9

گوجهفرنگی من جه کلیبر بتر استاس عملکترد میتوه و برختی

کتته در آن  Hاحتمتتاد ایتتن کتته دو بوتتتهای کتته بتتهطتتور

صتتفات متترتب بتتا آن )2 ،ارزیتتابی تنتتوع فنتتوتیپی بتترای

تصادفی انت اب متیشتوند در یتک گتروه فنتوتیپی قترار

عملکرد میوه و برخی صفات مرتب با آن در درون و بین
جمدیتهای محلی گوجهفرنگی من جته کلیبتر ،بتهمنظتور
تهیه منب ژنتیکی اولیه مناس

جهت گتزینش الیتنهتای

خالص م لوب بود.

مواد و روشها
مواد گیاهی
مواد گیاهی شامل  8جمدیت محلتی گوجتهفرنگتی بتود
که از روستاهای متدلتز ،رستتم کنتدی ،علیشتارلو ،شتی الن
علیا ،شی الن سفلی ،کلنتر ،قرهوانلو و قانلو سیرک شهرستان
کلیبر واق در استان آذربایجان شرقی جم آوری شده است.
آزمایش در قال طرح بلوکهتای کامتل بتا سته تکترار در
مزرعه تحجیجتاتی جهتاد کشتاورزی در ب تش آبتش احمتد
شهرستان کلیبر با م تصات طود جیرافیتایی  33درجته و دو
دقیجتته شتترقی و عتترف جیرافیتتایی  78درجتته و  22دقیجتتته
شتتمالی بتتا ارتفتتاع  9933متتتر از س ت ی دریتتا انجتتام شتتد .در
مجموع  73بوته از هر جمدیت محلی با  934سانتیمتر فاصتله
ردی

و  84سانتیمتر فاصله بوته در سه بلوک کاشته شد3 .

صفت شامل عملکرد میتوه در هتر بوتته (کیلتوگرم) ،تدتداد

بگیرنتتد (دارای فنوتیتتی یکستتانی باشتتند) استتت و
فراوانی گروهها در هر جمدیت یا کل جمدیتها است.
سپس میانگین شاخص تنوع برای هر صتفت (
میانگین شاخص تنوع برای هتر جمدیتت (

)و

) ،محاستبه

شد .نسبت تنوع فنوتیپی بین جمدیتتهتا ( )GSTبترای هتر
صفت نیز با استفاده از راب ه ( )2برآورد گردید.
راب ه ()2
از آنجتتاییکتته مجایستته صتتفات بتتا تدتتداد دستتتههتتای
نامساوی اری

خواهد بود ،میانگین شتاخص تنتوع بترای

هر صفت ( ) گسسته (شمارشی) که تدتداد دستتههتای
آنها بیشتر از سه بود .با استفاده از راب ه ( )7بر اساس سه
گروه تصحیی شد (.)Terzopoulos et al., 2008
راب ه ()7
که و بهترتی
اختال

آن دو (

تدداد گروه ها قبل و بدد از تصحیی و
) است.

بتتهمنظتتور پتتی بتتردن بتته تفتتاوتهتتای احتمتتالی در میتتان
جمدیتها و صفات مورد م الده ،از لحاظ میزان تنتوع ،تجزیته
واریانس دادههای شتاخص تنتوع ( ،)Hsبتهترتیت بتا در نظتر

میوه در هر بوته ،میانگین وزن میوه (گرم) ،تدداد گتره ستاقه،

گرفتن صفات بهعنوان تکترار و جمدیتتهتا بتهعنتوان تکترار،

تدداد گلچه ،تدداد روز تا گلدهی ،تدتداد روز تتا میتوهدهتی

انجام گرفت .آزمتون نرمتتاد بتودن اشتتباهات قبتل از تجزیتتته

بتتر استتاس دستتتورالدمل گوجتتهفرنگتتی ()IPGRI, 1996

واریتتانس دادهها ،با استفاده از نرمافزار  SPSSانجتتام شتتد.

اندازهگیری شد.

نتای و بحث
ارزیتتتابی تنتتتوع درون و بتتتین جمدیتتتتهتتتای محلتتتی

تجزیه آماری
تمام صفات پیوسته با تجسیم دامنه ،به سه دسته بتا عترف

گوجهفرنگی (کته بته طتور عمتده م لتوطی از الیتنهتای

مساوی ،بته مجیتاس رتبتهای (ترتیبتی) تبتدیل شتد و فراوانتی

خالص هستند) میتواند با تکثیر بذر تدتدادی تتک بوتته از

دستههتا محاستبه گردیتد .ایتن کتار بترای تمتام جمدیتتهتا

هر جمدیت و کشت آنها ،در قال یک طرح آزمتایش و

(بهعنوان یک جمدیت واحد) و همچنین بترای هتر جمدیتت

تجزیه واریانس دادهها به صورت آشیانهای ،که الینهتا در

بهطور جداگانه انجام گرفتت .ستپس ،بتا استتفاده از فراوانتی

درون جمدیتتهتتا (نتواحی جیرافیتتایی) آشتیان متیشتتوند،
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انجام بگیرد .با رویکرد مبتنی بر شاخص تنوع ژنتیکی نتی،

شاخص تنوع کل ( )HTاز تمتام صتفات ،بته میتزان 4/24

میتوان ،بدون تحمیل هزینههای اضافی تنها با اندازهگیری

بود .بیشترین مجدار آن مربوط به صفت تدداد گتره ستاقه

صفات مورد م الده در مرحله تکثیر بذر از تک بوتهها ،بته

برابر  4/27و کمترین مجدار آن مربتوط بته صتفت تدتداد

ساختار تنوع فنوتیپی پی برد.

روز تا میوهدهی برابر  4/33بود .براساس این نتای  ،تنتوع

میانگین داده ها ،تیییرات فنتوتیپی بتین جمدیتتهتا را

فنتتوتیپی بتتاالیی بتترای تمتتام صتتفات متتورد م الدتته در

برای بیشتتر صتفات متورد م الدته نشتان داد (جتدود .)9

جمدیتهای محلی گوجهفرنگی من جه کلیبر وجود دارد.

عملکتترد میتتوه در هتتر بوتتته از  7/22تتتا  3/87کیلتتوگرم،

وجود تنوع ژنتیکی در گوجتهفرنگتیهتای محلتی یونتان

تدداد میوه در هر بوته از  93/14تتا  ،98/24میتانگین وزن

(

میوه در بوته از  923تا  234گرم ،تدداد گره ساقه از 93/3

 ،)Bebeli, 2010ایتالیا ( ،)Corrado et al., 2014ستوریه

تا  ،24/3تدداد گلچه از  23/44تتا  ،87/24تدتداد روز تتا

( )Al-Aysh et al., 2012و ایتران و ترکیته ( Henareh et al.,

گلدهی از  82/34تتا  ،14/34تدتداد روز تتا میتوهدهتی از

 )2015گزارش شده استت .نستبت تنتوع فنتوتیپی (،)GST

از لحتاظ

می توانتد بتین صتفر تتا یتک متییتر باشتد .مجتادیر بتاالتر

صفات مورد م الده میانگین های متفتاوتی داشتتند .بترای

نشان دهنده این است که تنتوع بیشتتر در بتین جمدیتتهتا

مثاد جمدیت کلنتر ،بیشترین مجتدار صتفت میتانگین وزن

است و مجادیر پایین تر نشاندهنده این است که بیشتر تنوع

میوه در هر بوته ( )98/24و کمترین مجدار صتفات تدتداد

در درون جمدیت ها توزیت شتده استت .در ایتن م الدته،

روز تا میوهدهی ( ،)993تدداد روز تا گلدهی ( )82/34را

نسبت تنوع فنتوتیپی ( )GSTبتا میتانگین  ،4/94از  4/43تتا

داشت و از لحاظ سایر صفات در حد وس بود.

 4/92متییر بود .بیشترین و کمتترین مجتدار آن بتهترتیت

 993تا  922متییتر بتود .جمدیتت هتای م تلت

Terzopoulos et al., 2009; Terzopoulos and

میزان تنوع فنوتیپی بر اساس شاخص نی ( HTیا ،)Hs

مربوط به میانگین وزن میوه در بوته و تدداد میوه در بوته

با تجسیم دامنه صفات به سه دستته ،متیتوانتد از صتفر تتا

بود .با وجود تفتاوت در میتان صتفات ،مجتدار ایتن شتاخص

 4/33متییر باشد .مجتادیر بتاالتر نشتاندهنتده تنتوع بیشتتر

برای تمام صفات پایین بود .این نتای نشان میدهد که بیشتتر

است و مجادیر نزدیک صفر حاکی از تنوع کم متیباشتد.

تنوع فنوتیپی در صتفات متورد م الدته در درون جمدیتتهتا

شاخص های تنوع ،شتامل شتاخص تنتوع کتل ،شتاخص

قترار دارد .پتتایین بتودن تنتتوع بتین جمدیتتتی در ایتن م الدتته،

تنتتوع بتترای جمدیتتت ،نستتبت تنتتوع فنتتوتیپی ،میتتانگین

متتیتوانتتد ناشتتی از تبتتادد متتواد گیتتاهی (بتتذر یتتا نشتتا ) بتتین

شاخص تنوع برای هتر صتفت و میتانگین شتاخص تنتوع

کشاورزان باشد .نزدیکی جیرافیایی محتلهتای جمت آوری

برای هر جمدیت محاسبه و در جدود ( )2آورده شتد .در

بتتذر (روستتتاها) بتتر صتتحت ایتتن نتیجتتهگیتتری متتیافزایتتد.

این م الده ،شاخص تنوع برای هر صفت در هر جمدیت

ترزوپتتولس و ببلتتی ()Terzopoulos and Bebeli, 2010

( )Hsمجادیر نسبتاً باالیی نشان دادند .صفاتی که بیشتترین

نسبت تنوع فنوتیپی پایینی (تنوع بین جمدیتی کتم) بترای

سهم را در غیریکنواختی جمدیتها داشتند از جمدیتی بته

جمدیت های محلی گوجهفرنگی یونتان گتزارش کردنتد.

جمدیتتت دیگتتر متفتتاوت بتتود .عملکتترد میتتوه ( )4/29و

نسبت تنوع فنوتیپی بین جمدیتها به نحتوه گتردهافشتانی

میانگین وزن میوه در بوتته ( ،)4/29تدتداد میتوه (،)4/23

بستگی دارد .در گونههای خود گتردهافشتان اغلت  ،بتین

تدتداد گتره در ستتاقه ( ،)4/23تددادگلچته ( )4/23تدتتداد

جمدیتها از نظرتنوع ژنتیکی درون جمدیتی ،تفاوت قابل

روز تا گلدهی ( )4/33و تدداد روز تا میتوه دهتی ()4/23

توجهی وجود دارد (.)Schoen and Brown, 1991

بیشترین شاخص تنوع ( )Hsرا در جمدیتهتای

تجزیه واریانس شاخص تنوع ( )Hsبه منظور آزمتون

به ترتی

قره وانلو ،رستم کندی ،شی الن ستفلی و کلنتتر ،متدلتز،

میزان تنوع برای صفات و جمدیتها انجام شد و نتای آن

شی الن علیا ،علیشارلو و شی الن علیا ،داشتتند .میتانگین

بهترتی

در جدودهای ( 7و  )3ارائه شد.
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Traits

Fruit yield
Number of fruit per plant
Mean of fruit weight per plant
Number of node on stem
Number of floret
Number of days to flowering
Number of days to fruit production

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

4.59 ± 0.18
18.5 ± 0.48
159 ± 9.16
18.8 ± 0.75
72.2 ± 2.34
90.6 ± 0.42
124 ± 0.74

3.82 ± 0.18
16.2 ± 0.54
210 ± 11.0
19.2 ± 0.85
72.1 ± 2.59
87.1 ± 0.44
120 ± 0.87

4.08 ±.0.19
17.6 ± 0.71
156 ± 7.96
20.2 ± 0.98
75.0 ± 3.62
87.6 ± 0.42
121 ± 0.84

4.83 ± 0.18
18.4 ± 0.68
188 ± 9.17
20.7 ± 0.78
83.5 ± 2.97
90.1 ± 0.38
125 ± 1.12

3.37 ± 0.16
15.8 ± 0.76
218 ± 5.00
17.0 ± 0.82
64.2 ± 2.43
85.8 ± 0.48
119 ± 1.11

4.21 ± 0.16
15.6 ± 0.82
240 ± 6.53
18.0 ± 0.93
66.3 ± 2.35
85.4 ± 0.44
117 ± 1.18

3.25 ± 0.22
15.4 ± 0.87
195 ± 7.70
16.6 ± 0.78
56.0 ± 2.68
87.8 ± 0.44
120 ± 0.94

3.48 ± 0.17
14.9 ± 0.74
226 ± 9.42
16.7 ± 0.77
60.0 ± 3.39
86.2 ± 0.45
119 ± 0.85
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Table 1. Means and standard errors (SE) of fruit yield and some morphological traits of 8 tomato local populations of Kalaybar region based on 36 plants

P1: Motaleg; P2: Rostamkandi; P3: Alisharloo; P4: Sheykhlan Olya; P5: Sheykhlan Sofla; P6: Kalantar; P7: Gharavanloo; P8: Ghanloosirak

Traits

Fruit yield
Number of fruit per plant
Mean of fruit weight per plant
Number of node on stem
Number of floret
Number of days to flowering
Number of days to fruit production
Mean

P1

P2

P3

0.49
0.45
0.43
0.49
0.54
0.42
0.40
0.46

0.46
0.56
0.38
0.45
0.42
0.42
0.44
0.45

0.40
0.54
0.38
0.49
0.43
0.40
0.54
0.45

Phenotypic variation (Hs)
P4
P5

0.41
0.43
0.42
0.41
0.38
0.44
0.54
0.43

0.42
0.49
0.50
0.54
0.45
0.40
0.41
0.46

P6

P7

P8

0.42
0.49
0.40
0.54
0.51
0.43
0.30
0.44

0.51
0.39
0.51
0.50
0.45
0.44
0.30
0.44

0.48
0.38
0.49
0.51
0.48
0.42
0.30
0.44

P1: Motaleg; P2: Rostamkandi; P3: Alisharloo; P4: Sheykhlan Olya; P5: Sheykhlan Sofla; P6: Kalantar; P7: Gharavanloo; P8: Ghanloosirak

S

0.45
0.47
0.44
0.49
0.46
0.42
0.40
0.45

HT

GST

0.50
0.49
0.52
0.53
0.49
0.48
0.46
0.50

0.10
0.04
0.15
0.07
0.06
0.12
0.13
0.10
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Table 2. Values of phenotypic diversity for each trait in each population (Hs), total phenotypic diversity (HT), the proportion of phenotypic diversity among
populations (GST), the mean phenotypic diversity for each trait ( S) and Mean phenotypic diversity for each population ( )
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Table 3. Mean square of phenotypic diversity (Hs) for each trait
P-Value

Hs

df

S.O.V.

0.087

0.0067
0.0034

6
49

Population
Error

Table 4. Mean square of phenotypic diversity (Hs) for each population
P-Value

Hs

df

S.O.V.

0.99

0.0007
0.0042

7
48

Population
Error

) ،از  4/34تتا

( )98/34در رتبه دوم بود و از لحاظ شاخصهتای تنتوع نتی

میانگین شاخص تنوع برای هر صفت (

 4/31متییتتر بتتود .تجزیتته واریتتانس دادههتتای شتتاخص تنتتوع

بتترای صتتفات عملکتترد میتتوه ( ،)4/39تدتتداد میتتوه ( )4/37و

( ،)Hsبا در نظر گرفتن جمدیتها به عنوان تکترار ،اختتال

میانگین وزن میوه در بوته ( )4/32در حد واس و تدداد روز

مدنتتیداری بتتین صتتفات از نظتتر میتتزان تنتتوع نشتتان نتتداد.

تا گلدهی ( )4/33و تدداد روز تا میتوه دهتی ( ،)4/23بتاالی

ترزوپتتولس و ببلتتی ()Terzopoulos and Bebeli, 2010

میانگین قرار داشت ،نتیجه گرفته شد که متیتوانتد بتهعنتوان

غیریکنواختی درون  73جمدیت محلی گوجتهفرنگتی یونتان

یتتک منبت ژنتیکتتی متنتتوع جهتتت ارزیتتابی بیشتتتر بتتهمنظتتور

را عمدتاً به صفات مرتب با میوه گزارش کردنتد .در من جته

گزینش الینهای خالص م لوب مورد استفاده قرار گیرد.

کلیبر ،کشاورزان مدموالً گوجهفرنگتیهتای محلتی را بترای

نتیجهگیری

مصر خودشان در مزارع کوچک کشت متیکننتد و بتذر

بر مبنای شاخص تنوع کل ( )HTو شاخص تنتوع بترای

ساد بدد را از همین مزارع فراهم میآورند .به نظتر متیرستد

هر صفت در هر جمدیت ( ،)Hsتنوع فنتوتیپی نستبتاً وستیدی

دلیل پایین بودن میانگین تنوع فنوتیپی صفات مرتب با میتوه،

در جمدیتتتتتهتتتتای متتتتورد م الدتتتته از لحتتتتاظ صتتتتفات

گزینش برای صفات میوه ،به ویژه برای صفت میتانگین وزن

اندازهگیریشده ،وجتود داشتت .پتایین بتودن نستبت تنتوع

میوه در بوته طی سادهای متمادی گذشته باشد.

فنوتیپی ( )GSTبرای صفات مورد م الده ،نشان داد کته بیشتتر
) ،از 4/37

تنوع فنوتیپی در درون جمدیتها قرار داشتت و تنتوع کمتی

میانگین شاخص تنوع برای هر جمدیتت (

تا  4/33متییر بتود .بتا وجتود ایتن کته مجتدار آن بترای تمتام

در بین جمدیتها بود .پایین بودن تنوع بتین جمدیتتی در ایتن

جمدیتها نسبتاً باال بود ،تجزیه واریتانس دادههتای شتاخص

م الده ،میتواند ناشی از تبادد مواد گیاهی (بذر یا نشا ) بتین

تنتتوع ( ،)Hsبتتا در نظتتر گتترفتن صتتفات بتته عنتتوان تکتترار،

کشاورزان و یا نزدیکی جیرافیایی محلهای جم آوری بتذر

اختال مدنیداری بین جمدیتها از نظتر میتزان تنتوع نشتان

(روستتتاها) باشتتد .شتتاخص تنتتوع بتترای هتتر صتتفت در هتتر

نداد .همان طوری که قبالً نیز بیتان شتد نزدیکتی جیرافیتایی

جمدیت ( ،)Hsنشان داد ،صفاتی که بیشترین سهم را در غیتر

محلهای جم آوری بذر و تبادد بذر یا نشا بین کشتاورزان

یکنواختی جمدیتها داشتتند از جمدیتتی بته جمدیتت دیگتر

میتواند دلیل عدم تفاوت مدنیدار بین جمدیتها باشد.

متفاوت بود .با این وجود ،بتر مبنتای میتانگین صتفات متورد

نتای نشان داد که تنوع فنتوتیپی نستبتاً وستیدی در درون

م الده و شاخصهای تنوع ،جمدیت شی الن علیا ،متیتوانتد

جمدیتهای محلی گوجهفرنگی من جه کلیبتر بترای صتفات

بهعنوان یک منب ژنتیکی متنوع ،بهمنظور گزینش الینهتای

مورد م الده با وجود تیییرپتذیری متفتاوت در میتان صتفات

خالص م لوب مورد استفاده قرار گیرد.

وجود دارد و تنوع کمی در بین جمدیتها توزی شده است.

سپاسگزاری

با وجود این ،از آنجاییکه جمدیت شی الن علیتا ،بیشتترین

بدین وسیله از حمایت مالی دانشگاه ارومیته و همکتاری

مجدار صفات عملکرد ( ،)3/87تدداد گتره در ستاقه (،)24/3

اداره جهاد کشاورزی شهرستان کلیبر در انجتام ایتن تحجیتز

تددادگلچه ( )87/2را داشت و از لحاظ تدداد میتوه در بوتته

کماد تشکر و تجدیر را دارم.
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