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Pests and their controlling pesticides are among the most serious threats to the health of 

agricultural products. The present study was aimed to investigate the effect of variety and the 

possibility of replacing chemical pesticides controlling fruit borer with some compounds of 

natural origin for plant traits improvement and damage reduction of tomato fruit borer. Factorial 

experiment was done in the template of randomized complete block design with three repetitions. 
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Significant variation was observed between varieties. The maximum fruit yield per plant was 

related to PA-136 variety with applications of two-levels of Chlorpyrifos and Jasmonic acid, PA-

162 variety with application of first level of Abamactin, second level of Salicylic acid and PA-

135 and PA-688 varieties with the second level of Chlorpyrifos. The highest significant positive 

correlation with yield related to single fruit weight (r=0.48**) and the highest significant negative 

correlation were related to days to flowering (r= -0.52**). In stepwise regression analysis of single 

plant yield as a dependent variable, three traits including days to flowering, single fruit weight, 

and a percentage of pest damage on leaf (as the most important traits) were incorporated in the 

regression model that totally explained 49% of variations. Path analysis results indicated that the 

highest positive direct effect (0.42) was related to single fruit weight, and the highest indirect 

effects (-0.047) had to do with this trait via days to flowering. The first four components were 

chosen in principal component analysis, explaining totally 62.5% of phenotypes variation.  

 

Reducing pest damage on leaf and fruit in applying Salicylic acid and Jasmonic acid is suitable 

and resulted in the same level of chemical control use.Thus, findings may be used in the design 

of breeding programs for plant trait improvement and integrated pest management of tomato fruit 

borer. 
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کننده کرم میوه فرنگی در جایگزینی سموم شیمیایی کنترل واکنش ارقام مختلف گوجه 

 زاد گیاهی وسیله برخی ترکیبات درون ه ( بHelicoverpa armigera Hubner)  خوار 
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 چکیده
خووار  آفت کرم میووه کننده  نوع رقم و امکان جایگزینی سموم شیمیایی کنترل تأثیر  رسی ف بر با هد  پژوهش حاضر 

ترکیبات درون زاد گیاهی در جهت بهبوود صوتات گیواهی و کواهش خسوارت ایو  آفوت  فرنگی بوسیله برخی گوجه 
ه کشواورزی و  دانشوکد ژوهشوی  در مزرعه پ های کامل تصادفی با سه تکرار  صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک ه ب 

  1/ 5و    0/ 5ترکیوب مصورفی شوامل اسوید سالیسویلی  )  9انجوام گرفوتب بوا کواربرد منابع طبیعی دانشگاه خلیج فوار  
گورم بور لیتور( و  میلی   1500و    750آبوامکتی  ) هوای  کش میکرومووالر( و آفت   100و    50موالر(، اسید جاسومونی  ) میلی 

(،  PA-483و    PA-136 ،PA-162  ،PA-135  ،PA-688)  رقوم  5و شواهد روی لیتور( رم بور گ میلی  2500و  1250کلروپایریتو  ) 
صتات عملکرد، وزن ت  میوه، تعداد میوه در خوشه، ارتتاع بوته و شاخص کلروفیل، تعداد روز تا گلدهی و تعوداد روز  

رزیوابی  میووه ا خسارت  ث(، درصد خسارت برگ و درصد    تأمی  )وی   ، اسیداسکوربی  TA ،TSSتا رسیدگی فیزیولوژی ، 
بوا کواربرد هور دو سو      -136PAرقوم  در بی  ارقام مشاهده شودب بیشوتری  عملکورد مربوو  بوه  داری  معنی   شدب تنوع 

در سو   اول آبوامکتی  و سو   دوم سالیسویلی  اسوید و    PA-162کلروپایریتو  و س   دوم جاسمونی  اسید، رقم  
خسوارت آفوت روی بورگ و میووه در کواربرد    ب کواهش و  بوود در س   دوم کلروپوایریت   PA-688و    PA-135ارقام  

، م لوب و در مواردی معادل استتاده از سموم شویمیایی بوودب بواالتری  همبسوتگی  سالیسیلی  اسید و جاسمونی  اسید 
دار منتوی مربوو  بوه  و بیشتری  همبسوتگی معنوی (  =r  0/ 48** ) دار مثبت صتات با عملکرد، مربو  به وزن ت  میوه  معنی 
متغیر وابسوته، تعوداد روز توا  عنوان  به بودب در رگرسیون گام به گام عملکرد ت  بوته  (  =r-0/ 52** ) دهی  ل ز تا گ داد رو تع 

  49گذار وارد مدل رگرسیونی شدند کوه مجموعوا  تأثیر  صتات عنوان به گلدهی، وزن ت  میوه و درصد خسارت برگ 
مسوتقیم نیوز  ( و بیشوتری  اثور ریر 0/ 42)    تو  میووه   وزن را  ستقیم  بیشتری  اثر مثبت و م   درصد از تغییرات را توجیه نمودب 

های اصولی،  در تجزیه به مؤلتوه   ( بودب -0/ 047مربو  به همی  صتت از طریق تعداد روز تا گلدهی بر عملکرد ت  بوته ) 
 ن در ت بتووا نتایج حاصله ممک  اس درصد تنوع فنوتیپی را توجیه نمودب    62/ 5چهار مؤلته اصلی انتخاب شد که مجموعا  

 .نمود  استتاده فرنگی  گوجه  خوار میوه   کرم  تلتیقی  بهبود صتات گیاهی و مدیریت برای نژادی  به    ی ها برنامه  راحی ط 
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 مقدمه 

mersiculycop Solanum ی فرنهی با نام علمگگ گوجه

L.  متعلق به خانواده سوالناسه  (solanaceae  )ترینمهم از 

دارای  جهگگان، تبگگدیلی صگگنایع و کشگگاورزی محصگگوالت

 خاکی است و اقلیمی مختلف شرایط به وسیعی سازگاری

(Jones, 2007) از  زیگگادی آفگگات مهگگم حملگگه کگگه مگگورد

 Helicoverpa)فرنهی گوجگگه خگگوارجملگگه کگگرم میگگوه 

armigera Hubner) گیگگرد. خسگگارت ایگگن آفگگت می قرار

 صورت تغذیه الرو آن از برگ و اجگگزای زایشگگی گیگگاه هب

درصگگد   75تگگا    70)گل و میوه( در ایران در موارد طغیانی  

در حال حاضر راهکار اصگگلی کنتگگرل گزارش شده است.  

های شیمیایی اسگگت کشاین آفت، استفاده وسیع از حشره 

تعگگادل  هگگم زدنهگگا ضگگمن بگگه کگگه مصگگرص ناصگگحی  آن

هگگا بگگه ستی، موجب طغیگگان سگگایر آفگگات و مآاومگگت آنزی

 Rakhshani Zabol, 2010) شگگودمی سموم شیمیایی نیگگز

Seraj, 2011;ترین گزینه برای کاهش مصگگرص (. مناسب

هگگای کنتگگرل بگگا محوریگگت سگگموم شگگیمیایی، تلفیگگق روش

استفاده از ارقام مآاوم است، که با کگگاهش تعگگداد دفعگگات 

تن هزینه تولید، از آلودگی محیط بر کاس ه عالو  پاشی،سم

 زیست و حذص دشمنان طبیعی نیز جلوگیری خواهد شگگد

(Agrawal, 1999; Soberon et al., 2016در سال .) های

با منشگگا طبیعگگی کگگه کننده  اخیر استفاده از ترکیبات کنترل

مکگگانیزم دفگگاعی گیگگاه را قبگگل از رویگگارویی بگگا آفگگات و 

یزان زیادی مورد استآبال قرار ند به منک ل میها فعابیماری

و   (SA)  گرفته است. کگگاربرد خگگارجی اسگگید سالیسگگیلیک

کننگگده ترکیبگگات تنمیمعنوان بگگه (JA) اسگگید جاسگگمونیک

زای گیاهی از جمله این موارد است که باعث بهبود درون

کمیت و کیفیت محصول و افگگزایش مآاومگگت بگگه عوامگگل 

  Agrawal, 1999)گگگرددیمحیطی از جمله آفگگات نیگگز م

Croft, 1990;). SA  شگگبه فنولیگگک کننگگده تنمیم کیگگ

دفگگاعی در مآابگگل  در سیسگگتمثر ؤمگگ نآگگش بگگا هورمگگون 

 Keshavarz et al., 2011) محیطگگی اسگگتهگگای تنش

Shamshiri et al., 2015; .)JA  نیگگگز یگگگک ترکیگگگب

شده از اسید لینولئیک است کگگه بگگه سگگرعت بعگگد از مشتق

یابگگد و می هگگا تعمگگعر بافتیگگاهی دزخگگم شگگدن بافگگت گ

های دفاعی علیه صدمات مکانیکی و حمله آفات را پاسخ

 .(Jung, 2004) نمایداندازی میراه 

مختلگگف بگگه عوامگگل محیطگگی  هگگای  سگگازگاری ژنوتی  

( که با توجه بگگه  Neamati-Darbandi, 2015متفاوت است ) 

  بشگگر همگگواره کوشگگیده  هگگا، ژنتیکگگی آن  متفاوت بودن زمینگگه 

  گیگگاهی، ارقگگام نژادی  بگگه    از جملگگه   هگگایی ش و ر  به ت اسگگ 

حگگذص    کند. هر چند نمریه  تری با این منمور ایعاد ب مطلو 

  آرمگگانی  فعگگاًل در کنتگگرل آفگگات گیگگاهی   هگگا کش کامل آفت 

هگگای تلفیآگگی سگگازگارتر بگگا  از روش  اسگگتفاده  است امگگا ایگگده 

  نمگگر   ه گزینگگه بگگ  ترین مآگگاوم، مناسگگب   از جملگگه ارقگگام  طبیعت 

حاضر با هگگدص بررسگگی واکگگنش   هش رو پژو از این رسد. می 

و احتمگگال الآگگای مآاومگگت در  فرنهی  گوجگگه ارقام مختلگگف  

طریگگق کگگاربرد خگگارجی   خگگوار از ها نسبت بگگه کگگرم میوه آن 

هگگا بگگا کگگاربرد دو  ، مآایسگگه آن JA  و    SAی ها کننگگده تنمگگیم 

کش آبامکتین و کلروپایروفوس و امکگگان جگگایهزینی  آفت 

درون زاد طراحگگی   ترکیبات  این له وسی ه کش ب این دو حشره 

 و اجرا گردید. 

 ها روش   و   مواد 
پژوهش حاضر به صورت فاکتوریگگل در قالگگب طگگر  

 هگگای کامگگل تصگگادفی بگگا سگگه تکگگرار در سگگال پایگگه بلو 

در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع   97-1396

طبیعی دانشهاه خلی  فارس انعام شد. نوع خا  مزرعه، 

 47درصگگد رس،  5/10ز بگگی اترکیت صگگوربه لگگومی شگگنی

 درصد شن بگگود. ترکیبگگات مصگگرفی در   45درصد ماسه و  

 1500و  750سگگط  شگگامل شگگاهد صگگفر، آبگگامکتین ) 9

 گگگرم میلی  2500و    1250)   گرم بر لیتر(، کلروپگگایریفوس میلی 

 100و  JA )5مگگگوالر(، میلی 5/1و  5/0) SAبگگگر لیتگگگر(، 

-PA)  ن  سگگط فرنهی در پگگ میکروموالر( و ارقگگام گوجگگه

میگگوه   PA-135مرغی،  میوه تخم  PA-162گرد،  میوه    136

میوه کشگگیده،   PA-483میوه گرد و    PA-688مرغی،  تخم

 تگگیمینجزو ارقام مورد کاشت در منطآه محگگل آزمگگایش،  

شگگده از شگگرکت حاصگگل نگگوین( بگگود. سگگموم شگگیمیایی از 

مگگورد اسگگتفاده های کننده شرکت گل سم گرگان و تنمیم

 شد. تیمین از شرکت مر 
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فرنهی در بسگگتر کوکوپیگگت در سگگینی  گوجه   نشاء ارقام 

کاشگگت در گلخانگگه بخگگش خصوصگگی تهیگگه و در اواسگگط  

بگگرگ حآیآگگی داشگگته و ارتفگگاع    6تگگا    4مهرماه در زمانی که  

متر داشتند به زمین اصلی انتآال و عملیات  سانتی   15تآریبی  

ای مطابق نیاز گیاه صورت گرفگگت.  آبیاری به صورت قطره 

مربعی،  متر  600، متناسب با سط  سازی زمین آماده   ر زمان د 

  10کیلوگرم کود مرغگگی،    450کیلوگرم کودحیوانی،    450

فسگگفات تریپگگل  کیلوگرم کود سوپر  15کیلوگرم کود اوره، 

مصرص خاکی و قبل  صورت  به   کیلوگرم کود پتاسیم   15و  

ای، غلمگگت دو در  های تغذیگگه دهی بر اسگگاس توصگگیه از گل 

  بگگار و روز یک  15بگگه فاصگگله    NPK  20-20-20هزار کگگود  

  400سگگی کگگود مگگایع فسگگفره همگگراه بگگا  سی   300چنگگین  هم 

صگگورت خگگاکی و در زمگگان  ه سگگی اسگگید هیومیگگک ب سی 

دهی از غلمت دو در هزار کگگود پتاسگگیم اسگگتفاده شگگد.  میوه 

یگگک مرحلگگه و سگگموم شگگیمیایی   ها کننده پاشی تنمیم محلول 

کلروپایریفوس    روز و   طی چهار مرحله، آبامکتین هر هفت 

)اوج مرحلگگه   ده روز یک بار از سه هفته بعگگد از کشگگت هر  

پاشگگی  رشد رویشی و مشاهده شروع فعالیگگت آفگگت( محلول 

شد. صفات مورد بررسی شامل عملکرد تک بوته، متوسگگط  

وزن تک میوه، تعداد میوه در خوشه، ارتفاع بوته، شگگاخ   

-SPAD  سگگن  )بگگا اسگگتفاده از دسگگتهاه کلروفیل   کلروفیگگل 

هی، روز تگگا رسگگیدگی فیزیولوژیگگک،  د (، روز تگگا گگگل 502

  بگگه روش   ( TA)   محتگگوای اسگگید غالگگب قابگگل تیتراسگگیون 

 (2000 )Association of Official Analytical Chemists 

با اسگگتفاده از رفرکتگگومتر   (TSS)کل مواد جامد قابل حل  

 ث(   تیمیندستی مدل آتاگو ژاپگگن، اسگگید اسگگکوربیک)وی

 یگگگدومتریک تیترسگگگنعی بگگگه روش از روشبگگگا اسگگگتفاده 

(Cioroi, 2007) بگگر  ، درصگگد خسگگارت بگگرگ و میگگوه( 

هگگا( اساس متوسط تعداد برگ و میوه آلوده به کگگل برگ

 بود.

تحلیل  و  با داده  تعزیه  صفات  افزار  نرم  از  استفاده  های 

با آن   میانهین  مآایسات   و    SAS Version 9.4آماری    ها 

   انعام شد.   ( P≤0.05)   دانکن  از آزمون  استفاده 
 

 بحث   و   نتایج 
دار شگگدن اثگگرات  نتای  تعزیه واریگگانح حگگاکی از معنگگی 

جز روز تگگا  ه ساده و متآابل همه فاکتورهگگا در تمگگام صگگفات بگگ 

 گلدهی بود. نتای  هر صفت به تتفصیل ارائه شده است.  

 عملکرد ت  بوته 
بیشگگترین    (، 1)جگگدول    اساس جگگدول مآایسگگه میگگانهین بر  

ربرد هگگر دو  بگگا کگگا   PA-136به رقم    مربوط   عملکرد تک بوته 

بگگا    PA-162، رقگگم  JAکلروپگگایریفوس و سگگط  دوم    سگگط  

  PA-135و رقم    SAکاربرد سط  اول آبامکتین و سط  دوم  

بگگا کگگاربرد سگگط  دوم کلروپگگایریفوس بگگدون    PA-688و  

باشگگد. بگگا کگگاربرد هگگر دو  می   دار بگگا همگگدیهر اخگگتالص معنگگی 

دار  معنگگی   زایش فگگ ، ا PA-136غلمت کلروپگگایریفوس در رقگگم  

کگگه کگگه ایگگن  حالی د نسبت بگگه شگگاهد مشگگاهده شگگد در عملکر 

فآط در سگگط  دوم آن   PA-688و  PA-135افزایش در رقم 

   و   PA-162در رقگگم    SAدیگگده شگگد. بگگا کگگاربرد سگگط  دوم  

PA-688  عملکرد تک بوتگگه افگگزایش نشگگان داد امگگا در رقگگم ،

PA-135  اهد شد دار عملکرد نسبت به ش باعث کاهش معنی  .

  PA-688در سگگط  دوم و رقگگم    PA-136، رقگگم  JAبا کاربرد  

در سط  اول با افزایش عملکرد همراه بود اما سگگط  دوم آن  

کاهش عملکگگرد نسگگبت بگگه شگگاهد را نشگگان    PA-483در رقم  

متفاوت ارقام به ترکیبات مصرفی را ممکگگن اسگگت    داد. پاسخ 

  صگگفاتی  فیزیولوژیک های  بتوان با بررسی دقیق جزئیات جنبه 

دار شده است متناسب بگگا  ملکرد معنی ها با ع ه همبستهی آن ک 

شرایط درونگگی هگگر رقگگم، بهتگگر تشگگری  نمگگود. در همبسگگتهی  

همبستهی وزن تک    (، 2  جدول )  صفات با عملکرد تک بوته 

( و  -0/ 52** ( و تعگگداد روز تگگا گلگگدهی) 0/ 48** )   میگگوه متبگگت 

صگگفتی    ( منفی بگگود. عملکگگرد -0/ 32* )  درصد خسارت برگ 

  فیزیولوژیگگک وژیگگک و  متعگگدد مورفول  از صفات  ر ث ی م و مت مه 

( کگگه ممکگگن  Mazaheri-Tehrani et al., 2003)   باشگگد می 

ظرفیگگت تگگیثیر  اسگگت در کگگاربرد ترکیگگب خگگا ، تحگگت

ژنتیکی رقم و وضعیت سایر صفات، واکگگنش متفگگاوتی از 

خود نشان دهد لذا برخی روندهای عدم تغییرات عملکرد 

. در همگگین راسگگتا، بگگر اردستهی دبه ماهیت ژنتیکی ارقام ب

 افزایش  باعث JA، کاربرد Thaler( 1999ساس نتای  )ا
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Table 1. Mean comparison of the effect of used different compounds and cultivars on tomato traits 
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16b-g 38bc 5.04b-e 10.42a-d 28.45e-o 27.195h-m 139.16a-e 3.24k-n 78.15b-f 121.25b-f 2.52bc PA-136 

Control 
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18bc 36b-f 4.68c-g 10.05a-h 29.7e-n 29.34f-j 112.55i-l 3.40h-m 76.57b-g 123.75bcd 2.17e-l PA-688 

16b-g 31b-h 3.80k-o 9.72c-k 25.96k-o 30.19fgh 113.21h-l 3.28j-n 77.1b-g 125ab 2.02j-n PA-483 
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3q 20h 4.75c-f 10.16a-g 33.44c-f 29.06g-k 122.31e-k 3.74b-i 62.94h 125.33ab 1.91l-o PA-135 

15d-i 35b-g 3.62l-o 9.63e-l 27.57g-o 34.68cde 110.87i-l 3.19k-n 77.76b-f 120b-g 2.21d-k PA-688 

8.8p 32b-g 3.84j-o 10-.4a-e 26.4j-o 29.89f-i 106.43kl 3.73b-j 79.55a-e 120b-g 2.22d-k PA-483 
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4q 28b-h 3.94i-n 10.63ab 31.68d-j 22.58n-s 110.25i-l 4.49a 87.11a 121.66b-f 2.67b PA-135 

16b-e 27c-h 5.16a-d 9.9a-j 31.97d-i 25.32k-p 83.64m 3.52e-l 77.42b-f 118.33efg 2.31c-i PA-688 

10nop 33b-g 4.60j-o 10.46abc 30.8d-l 34.09de 104.27kl 3.42h-m 81.88a-d 115.66g 2.01j-o PA-483 
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5q 39b 4.34f-k 9.7c-l 26.69i-o 21.62p-s 111.29i-l 3.74b-i 79.32a-e 121b-g 2.22d-k PA-162 

14e-k 34b-g 4.43f-i 10.6ab 32.26d-h 21.16qrs 110.07i-l 3.55d-l 75.1c-g 119.33c-g 1.87mno PA-135 

4q 35b-g 4.05h-n 9.36h-l 26.98h-o 32.79def 108.08jkl 3.44g-m 73.88d-g 121.66b-f 2.46b-e PA-688 

10nop 27c-h 4.35f-k 9.6f-l 26.10k-o 25.36k-p 109.29jkl 3.77b-i 77.11b-g 120.33b-g 2.14f-m PA-483 
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2.7q 29b-h 3.65l-o 9.13jkl 26.4j-o 24.13m-q 120.55f-k 2.87n 77.54b-f 119d-g 2.42b-f PA-162 

1.9q 34b-g 4.33f-k 10.36a-f 33.73cde 31.08efg 138.99a-e 3.96b-e 77.09b-g 119d-g 3.06a PA-135 

1.6q 33b-g 4.03h-n 9.26i-l 25.22mno 27.44g-m 147.03ab 3.74b-i 75.75c-g 121b-g 3.10a PA-688 

4.1q 25fgh 4.37f-k 9.56g-l 25.52l-o 35.27cd 82.61m 4.08b 76.21b-g 121.33b-f 2.07i-n PA-483 
            

 

19b 37b-e 4.52e-i 10.1a-h 28.16f-o 34de 131.02b-h 3.16k-n 77b-g 120b-g 2.14f-m PA-136 
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15e-j 33b-g 4.51e-i 9.16jkl 26.98h-o 25.156l-p 116.24h-l 3.58d-k 79.65a-e 124.33bcd 2.21d-k PA-162 

16b-h 33b-g 4.58d-h 9.9a-j 30.50d-m 24.54m-q 147.80ab 3.47f-m 79.32a-e 120b-g 2.52bc PA-135 

12i-o 31b-h 4.05h-n 10.03a-i 26.98h-o 25.78j-o 127.97c-i 3.24k-n 80.88a-e 122b-f 1.91l-o PA-688 

13h-o 31b-g 3.58mno 9.53g-l 23.76o 35.57cd 110.40i-l 3.44g-m 77.21b-g 122.66b-e 2.23d-j PA-483 
            

 

11j-p 30b-h 4.2f-l 10.03a-i 50.45a 38.08bc 125.67d-j 3.33i-m 82.22a-d 118.33e-g 2.45b-e PA-136 
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13h-o 26d-h 3.54no 9.86b-j 26.98h-o 22.08o-s 116.43h-l 3.74b-i 76.65b-g 122b-f 3.21a PA-162 

10nop 33b-g 4.69c-g 10.06a-h 29.92d-m 34.69cde 117.97g-l 3.99bcd 83.32abc 120b-g 1.81no PA-135 

16c-i 33b-g 4.30f-k 10.66a 37.84bc 25.50k-o 104.12kl 3.44g-m 76.21b-g 121b-g 2.48bcd PA-688 

13h-o 30b-h 4.47e-i 10.03a-i 24.05o 35.34cd 99.89lm 3.99bcd 75.32c-g 121b-g 2.08h-n PA-483 
            

 

13h-o 30b-h 4.45f-i 10.03a-i 32.56d-g 34.40cde 135.58a-f 3.05mn 68.46gh 120b-g 2.15f-m PA-136 

Ja
sm

o
n
ic

 

ac
id

 

5
0
  μ
M

 18bcd 27c-h 4h-n 10.36a-f 29.04e-o 42.42a 83.79m 3.83b-h 83.96abc 129.33a 2.36c-h PA-162 

16b-f 30b-h 4h-n 9.6f-l 31.38d-k 20.30rs 146.71ab 3.33i-m 77.55b-f 120b-g 2.41b-f PA-135 

23a 27c-h 4.11g-n 8.93l 32.56d-g 34.44c-e 143.76abc 2.86n 75.54c-g 122b-f 2.56bc PA-688 

16b-g 23gh 3.92i-o 9.26i-l 24.05o 35.17cd 114.68h-l 3.16k-n 76.75b-g 122.66b-e 2.59bc PA-483 
            

 

11j-p 53a 4.13g-m 10.4a-e 28.74e-o 26.39i-m 142.81a-d 3.16k-n 78.65a-f 115.66g 2.97a PA-136 
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13h-o 28b-h 3.32o 9.66d-l 29.92d-m 39.34ab 118.77f-k 3.88b-g 78.78a-e 125.33ab 1.93k-o PA-162 

19bc 32b-g 4.39f-k 9.03kl 27.28g-o 34.94cd 144.44abc 3.41h-m 77.54b-f 119d-g 2.40b-g PA-135 

11j-p 33b-g 5.63a 9.76c-k 30.8d-l 22.5n-s 125.28d-j 3.47f-m 81.09a-e 121b-g 2.40b-g PA-688 

10nop 25fgh 4.22f-l 10a-i 30.21d-m 34 .66cde 87.40m 3.44g-m 69.89fgh 122.66b-e 1.71o PA-483 
 Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5 % of probability level. 
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Table 2. Pearson simple correlation coefficients between the studied traits in tomato cultivars 
Traits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1            

2 -0.521** 1           

3 -0.262 0.337 * 1          

4 0.169 -0.075 -0.117 1         

5 -0.01 -0.183 0.276 0.231 1        

6 0.478 ** -0.105 -0.350 * -0.013 -0.431** 1       

7 -0.284 0.391 ** 0.282 -0.114 -0.096 -0.195 1      

8 0.003 0.028 -0.242 0.070 -0.105 0.186 -0.01 1     

9 0.009 -0.205 -0.362 * 0.007 -0.052 0.174 -0.260 0.292 1    

10 -0.084 -0.007 -0.115 0.198 0.244 -0.179 -0.045 0.239 0.166 1   

11 0.154 -0.086 -0.366 * 0.245 -0.216 0.349 * -0.151 0.071 0.131 0.153 1  

12 -0.322 * 0.252 0.205 0.048 -0.387** -0.038 0.231 0.071 -0.04 -0.06 0.101 1 
*and **: are significant at 0.05 and 0.01 of probability levels, respectively. 
Traits 1 to 12 are yield, days to maturity, plant height,  numbers of fruit per cluster, fruit weight, chlorophyll index, Vitamin C, TA, 

TSS,  percentage of fruit damage and percentage of leaf damage respectively 

 

و آسیب   عملکرد  اگر سط     شود می   آفت های  کاهش  اما 

رقم  الآا   تحمل  مآاومت  باشد،  کم  از حد  ممکن  بیش  شده 

بی  باشد،  است  باال  بسیار  گیاه  تحمل  سط   اگر  و  بوده  اثر 

الآایی حاصل نشده و آسیب طبیعی به برگ  نیز  مآاومت  ها 

شود و تفاوتی بین سطو  ترکیب  عملکرد نمی   باعث کاهش 

 شود.  اهده نمی مصرفی مش 

 تعداد روز تا گلدهی 

همبسگگتهی متبگگت روز تگگا گلگگدهی بگگا روز تگگا رسگگیدن 

( با این تفسگگیر 2)جدول    دار شده استفیزیولوژیک معنی

ارقگگام بگگا گلگگدهی خگگارج از فصگگل زودتگگر، حصگگول سگگود 

ایگگن محصگگول  کنندگاناقتصادی قابل توجه را برای تولید

  همبستهی   (. Miyehchi Langaroudi, 2000)   کند می   تضمین 

منفگگی   صورت به   ( نیز -0/ 52)  عملکرد تک بوته این صفت با 

دهنده عملکرد بیشتر ارقام بگگا دار شده است که نشانمعنی

در   Gharati(2015) گلگگدهی زودتگگر اسگگت. در پگگژوهش

روی همگگین ارقگگام مگگورد اسگگتفاده در فرنهی گوجگگهگیگگاه 

ش حاضگگر نیگگز بگگین عملکگگرد و روز تگگا گلگگدهی، پگگژوه

 دار گزارش کرده است.معنیی همبسته

 تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژی 

تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیگگک در شگگرایط تولیگگد  

خارج از فصگگل منگگاطآی متگگل اسگگتان بوشگگهر حگگائز اهمیگگت  

خاصی است. نکته قابل توجگگه در ایگگن پگگژوهش، همزمگگانی  

تگگا رسگگیدگی فیزیولوژیگگک و    عگگداد روز مشاهده کمتگگرین ت 

در کاربردهگگای    PA-136در رقگگم شگگماره  د  حداکتر عملکر 

  JAجداگانگگگه سگگگط  اول کلروپگگگایریفوس و سگگگط  دوم  

ارقام زودرس عملکرد کمتری دارند و بگگه    باشد. معمواًلمی 

عبارتی، در شرایطی که به هر دلیل از جمله کوتاهی فصگگل  

ان ارائه محصگگول بگگه  رشد یا ضرورت اقتصادی مرتبط با زم 

یابد بگگا کگگاهش عملکگگرد  می  وه بازار، زودرسی با اهمیت جل 

شویم که در این جا حداکتر عملکرد در کگگاربرد  می   روبرو 

با کمترین تعگگداد روز تگگا رسگگیدگی همگگراه  کننده  این تنمیم 

شگگده اسگگت کگگه ایگگن موضگگوع بیگگانهر مناسگگب بگگودن ایگگن  

جهت اسگگتفاده در  قابلیت این رقم در   و احتمااًلکننده  تنمیم 

تولیگگد    رس و رقگگام زود ه ا توسگگع   بگگا هگگدص نژادی  بگگه    برنامگگه 

  محصگگول بگگاال متناسگگب بگگا شگگرایط تولیگگد خگگارج از فصگگل 

  توسگگط حصول سود اقتصگگادی بگگاال از ایگگن طریگگق باشد.  می 

 (2000  )Miyehchi Langaroudi   کیگگد قگگرار  ی نیگگز مگگورد ت

  گرفته است. 

   ارتتاع بوته
تلگگگف در محگگگدوده ارتفگگگاع بوتگگگه در تیمارهگگگای مخ

 بگگا کگگاربرد سگگط   ود.سگگانتی متگگر متغیگگر بگگ  11/87-94/62

طور  بگگگه   PA-136میگگگانهین ارتفگگگاع بوتگگگه در رقگگگم    JAاول 

کاهش یافگگت. در  46/68متر به سانتی 15/78از   داری معنی 

نیز همین وضعیت اما با کاهش شدیدتر، بگگا   PA-135رقم  
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کگگگاربرد آبگگگامکتین مشگگگاهده شگگگد و در سگگگط  دوم آن، 

ترین مآگگدار افگگزایش نسگگبت بگگه شگگاهد مشگگاهده شگگد. بیشگگ 

، ارتفگگاع بوتگگه PA-135نیز در رقم    SAرد سط  دوم  کارب

ارتفگگاع بوتگگه   (.1  )جدولافزایش داد  داری  معنی  طورهرا ب

بر قدرت عمومی گیاه، در عبور جریان هوا تیثیر    عالوه بر

و ممانعت از ایعگگاد شگگرایط رطگگوبتی مناسگگب بگگرای بگگروز 

قگگارچی مفیگگد اسگگت. در پژوهشگگی کگگه ی  هابرخی بیماری

، در خصو  بررسی اثگگر متیگگل  .Li et al( 2018) توسط

جاسگگمونات روی خصوصگگیات رشگگدی و ضگگخامت بگگرگ  

انعام شگگده اسگگت، کگگاهش  فرنهی گوجه سویا، آفتابهردان و 

بگگاالی ایگگن ترکیگگب  هگگای رشد شاخساره خصوصا در غلمت 

در   .Taghdiri et al(  2010)   مورد اشاره قگگرار گرفتگگه اسگگت. 

زمینی را سیب یهااهچهارتفاع بوته گی بیشترین پژوهشی،

در  JAگگگزارش کردنگگد.  JA مصگگرص عگگدم بگگه مربگگوط

کاهش رشد مریستم انتهایی ساقه، سگگرکوب رشگگد طگگولی 

 دهی نآش داردگیاه و کاهش ارتفاع گیاه و تحریک میوه 

(Pruski et al., 2001).  

 تعداد میوه در خوشه 

عگگدد( بگگا افگگزایش   4/ 49)  در خوشگگه  بیشترین تعداد میگگوه 

کگگاربرد سگگط  دوم آبگگامکتین در   شاهد در   نسبت به   دار معنی 

بگگا کگگاربرد هگگر   PA-483دست آمد. در رقم ه ب   PA-135رقم  

افزایش یافت   تعداد میوه در خوشه   دو سط  کلروپایریفوس، 

 دار گردیگگد.  ، باعگگث کگگاهش معنگگی PA-162امگگا در رقگگم  

در رقگگم    JAدو سگگط     و هر  PA-483در رقم  SAسط  دوم 

PA-162 داری  معنگگی صگگورت  به   ا ه در خوشگگه ر ، تعگگداد میگگو

در شگگرایط تگگنش، طگگی مکانیسگگم    افزایش داد. گیاهان عمومگگًا

کننگگد و از  فرار، دوره رشگگد و نمگگو خگگود را زودتگگر کامگگل می 

تحت شگگرایط تگگنش بگگه  های گیاهان آنعا که کنترل مکانیسم 

توانگگد در  مگگی وابسته است لذا کگگاربرد خگگارجی آن    SAتولید  

واقگگع    مگگؤثر مسگگاعد  در شگگرایط نا   کنتگگرل فیزیولگگوژی گیگگاه 

نیگگز      et al.  Javaheri(  2014)   . ( Dat et al., 1998شگگود) 

را گگگزارش    SA  افگگزایش تعگگداد میگگوه در خوشگگه بگگا کگگاربرد 

همبسگگتهی ایگگن صگگفت بگگا وزن تگگک میگگوه و درصگگد    . کردند 

 دار شد.  منفی معنی صورت  به   خسارت برگ 

 وزن ت  میوه 

  ارقگگام ین مآگگدار وزن تگگک میگگوه مربگگوط بگگهبیشگگتر

PA-136    وPA-135   با کاربرد اکتر ترکیبگگات و کمتگگرین

  بگگود. در ارقگگام PA-483و  PA-162آن مربگگوط بگگه ارقگگام 

PA-162 ،PA-135  وPA-688  بگگگا کگگگاربرد سگگگط  دوم

بگگا کگگگاربرد سگگگط  اول  PA-135آبگگامکتین، و در رقگگگم 

م آن، بگگا سگگط  دو PA-483کلروپگگایریفوس و در رقگگم 

در بحگگث   شگگد.  میگگوه مشگگاهده دار وزن تگگک  کاهش معنی

، افزایش تعداد میوه با کاربرد این دو تعداد میوه در خوشه

بیان شد کگگه شگگاید   PA-483و    PA-135ترکیب در ارقام  

کگگاهش وزن تگگک میگگوه در ایگگن ارقگگام ناشگگی از بهبگگود 

بندی و افزایش تعداد میوه باشد که مورد انتمار بگگود. میوه 

 PA-162ب در ارقام تیتربه JAربرد سط  اول و دوم با کا

 وزن تک میگگوه کگگاهش امگگا بگگا سگگط  اول آن   PA-483و  

 ، وزن SAافگگزایش یافگگت. بگگا کگگاربرد  PA-135در رقگگم 

. کمترین وزن تگگک تک میوه در اکتر ارقام کاهش یافت

میوه در سط  دوم هر کدام از ترکیبات کلروپگگایریفوس، 

SA    وJA    در رقمPA-483  اهده شگگد. نتگگای  پگگژوهش مش

 PA-688و    PA-136  ،PA-135در خصو  ارقام    حاضر

 در پگگژوهش JAبگگا افگگزایش وزن تگگک میگگوه بگگا کگگاربرد 

(1999  )Thaler   نیز همخوانی دارد. علت اختالص رفتاری

کننگگده ایگگن تنمیم  ارقام شاید تفگگاوت در محتگگوای درونگگی

باشد. همبستهی وزن تک میوه بگگا تعگگداد میگگوه در خوشگگه 

کگگه بگگا  د( بو47/0**متبت ) ( و با عملکرد-43/0**) نفیم

 در خصو  عملکگگرد همخگگوانی   Mahmood  ( 2008)   نتای  

 دارد.

 شاخص کلروفیل 

  بیشگگترین مآگگدار شگگاخ  کلروفیگگل مربگگوط بگگه رقگگم

PA-162    هگگر دو سگگط با کاربرد JA  حاصگگل شگگد امگگا در

کاربرد هر دو سط  آبامکتین در این رقم و سط  دوم آن 

 PA-483در رقم  کاهش و    PA-688و    PA-135  در ارقام

دار شگگاخ  کلروفیگگل مشگگاهده شگگد. در نگگییش معافگگزا
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 PA-136کگگگاربرد سگگگط  دوم کلروپگگگایریفوس در رقگگگم 

کگگاهش  PA-162افگگزایش و هگگر دو سگگط  آن در رقگگم 

دار شاخ  کلروفیل نسبت به شاهد مشاهده شد در معنی

 و  PA-135حالیکه افگگزایش شگگاخ  کلروفیگگل در ارقگگام  

PA-483     کسگگان یآن دیده شگگد. رونگگد  فآط با سط  دوم

کش، در کگگاربرد هگگر دو حشگگره  PA-162واکگگنش رقگگم 

دهگگد. می  وابستهی ژنوتیپی نوع رقم را مورد تاکیگگد قگگرار

و  PA-483و  PA-136در ارقگگام   SAکاربرد هر دو سط   

شگگاخ  کلروفیگگل را  PA-135سگگط  دوم آن در رقگگم 

فآط   PA-688و    PA-162  افزایش داد درحالیکه در ارقام

شاخ  کلروفیل همراه بگگود.   هم با کاهشدوم آن    سط 

و   PA-483و    PA-162در ارقگگام    JAاربرد هر دو سط   ک 

شاخ  کلروفیل افزایش   PA-136سط  اول آن در رقم  

کاهش کننده  با سط  اول این تنمیم  PA-135داد اما رقم  

 و با سط  دوم آن افزایش یافت. برعکح ایگگن حالگگت در

ط  دوم افزایش اما در س  JA، در سط  اول  PA-688رقم  

ین شاخ  مشاهده شد. ظگگاهرا ظرفیگگت رقگگم آن کاهش ا

PA-688  ای است که تگگا سگگط  اول  به گونهJA    شگگاخ

کلروفیل را افزایش و بیش از آن باعگگث کگگاهش سگگبزینهی  

دار این شاخ  با کاربرد هر دو  شود. افزایش معنی گیاه می 

مگگل اسگگت.  ی قابل ت  PA-483و  PA-162م کننده در رق تنمیم 

، باالترین شگگاخ  کلروفیگگل در  SAاستفاده از  ر  د   معموعًا

و در اسگگتفاده از سگگط  اول سگگموم مصگگرفی،    PA-483رقم  

و در اسگگتفاده    PA-688باالترین شاخ  کلروفیگگل در رقگگم  

  PA-162باالترین شاخ  کلروفیل مربوط بگگه رقگگم  ، JAاز 

فتوسگگنتزی،    اخ  در فعالیگگت بود. با توجه به اهمیت این شگگ 

رابطه با بهبگگود ایگگن  در   .Bayat et al ( 2011ش ) نتای  پژوه 

دار  ، معنی   SAشاخ  و برخی صفات مهم خیار با کاربرد  

شدن همبستهی این صفت با تعداد روز تا گلدهی و جمیگگع  

جهات، شاید بتوان با بررسی بیشتر، به توصگگیه کگگاربردی بگگا  

ه در سط  وسگگیع دسگگت  هدص بهبود شاخ  سبزینهی گیا 

 یافت. 

 ث( تأمی اسیداسکوربی )وی 

ث(   تیمین بیشترین افزایش محتوی اسگگید اسگگکوربیک)وی 

  PA-136در رقگگم    SAنسبت به شاهد در کگگاربرد سگگط  دوم  

ث در ایگگن رقگگم را   تگگیمین ایعاد شد. آبامکتین نیز محتگگوی وی 

ث در   تیمین افزایش داد. سط  دوم کلروپایریفوس، مآدار وی 

کگگاهش داد. سگگط  دوم  داری معنگگی  طور را بگگه  PA-162رقم 

SA  ، ث در رقگگم    تگگیمین میگگانهین ویPA-688   طور را نیگگز بگگه  

  تگگیمین افزایش داد. با توجه بگگه افگگزایش محتگگوی وی داری  معنی 

در برخگگی ارقگگام، رفتگگار متفگگاوت    SAث با کاربرد سط  دوم  

ث و   تیمین ارقام در این خصو ، خوا  آنتی اکسیدانی وی 

تگگازه خگگوری میگگوه  و مصگگرص    ای در ارزش تغذیه اهمیت آن 

 ( ، شگگاید بتگگوان  Tudor-Radu et al., 2016)   فرنهی ه گوجگگ 

هگگای بگگا ظرفیگگت مناسگگب کگگه از لحگگا   با اسگگتفاده از ژنوتی  

نمگگود  نژادی به  عملکردی نیز در سط  باالیی باشند ارقامی را 

کگگه ضگگمن داشگگتن عملکگگرد مطلگگوب، واکگگنش مناسگگبی در  

  ود بروز دهند از خ  SAبا کاربرد خارجی   ث   تیمین افزایش وی 

 (2009 )Mady     (2014و )  et al.   Javaheri  فرنهی  گوجه در

سیب به افزایش  نیز در میوه   .Sedaghati et al( 2020)  و 

 اشاره دارند.  SAث محصول با کاربرد  تیمینوی

 (TA) قابل تیتراسیون محتوای اسید رالب

فتگگار متفگگاوتی  مورد بررسی، ر های کش با کاربرد حشره 

،    JAربرد سگگط  دوم  م مشگگاهده شگگد. در کگگا در بگگین ارقگگا 

ایگگن  شگگود.  می   مشگگاهده   TAتگگرین مآگگادیر  بیشگگترین و کم 

موضوع نشان دهنده وابستهی شدید ژنوتیپی ارقام و نیاز به  

باشد. بعضی ارقام از جملگگه  می   دقت در کاربرد این ترکیب 

نگگده  کن در کگگاربرد سگگط  دوم هگگر دو تنمیم   PA-483رقگگم  

ود نشگگان دادنگگد.  از خگگ  TAدر مآدار  ر دا روند افزایشی معنی 

از دو جنبه ایعگگاد طعگگم و مگگزه و فراینگگد اسگگتریل    TAمیزان  

یک شاخ  مهگگم  عنوان  به کردن محصول اهمیت داشته و  

-Mazaheri)   کیفیت در انتخگگاب رقگگم قابگگل اسگگتفاده اسگگت 

Tehrani et al., 2003 ( .)2009 )Mady     نیز افزایش میگگزان

TA  با کاربرد فرنهی گوجه در SA   بر    است.  را اشاره کرده
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اسگگاس نتگگای  همبسگگتهی صگگفات، ارقگگام بگگا تعگگداد روز تگگا  

 باشند. می   رسیدگی کمتر دارای اسید غالب بیشری 

  (TSS) کل مواد جامد قابل حل 
و    JAدر کگگاربرد سگگط  دوم    TSSبیشگگترین مآگگادیر  

ن و  ، هگگر دو سگگط  آبگگامکتی   PA-688آبامکتین در رقگگم  

ت  دسگگ ه ب   PA-136در رقگگم    سگگط  دوم کلروپگگایریفوس 

نیگگز    PA-483در رقم  کننده  سط  دوم هر دو تنمیم آمد.  

، ارقگگام  SAشد. با کاربرد سط  اول    TSSباعث افزایش  

-PA)ارقگگام    4/ 5به دو گروه بگگا عگگدد بگگریکح بگگاالتر از  

136  ،PA-162    وPA-135  ارقگگام   4( و کمتر یا مساوی(   

PA-688    وPA-483 )   مآگگدار   م شگگد. تآسی  TSS    قگگم  ر در

PA-135   جز سگگط  دوم آبگگامکتین،  ه ات بگگ در همه ترکیب

میوه   فرنهی، طعم در گوجه  TSS بود. افزایش   4باالتر از 

  افگگزایش   . ( Jamali et al., 2011)   بخشد می  بهبود  آن را 

TSS   انباشگگت    دلیل ه ب   فرنهی ممکن است میوه گوجه  در

هگگای  ( یگگا کگگاهش فعالیگگت Balibrea et al., 2006)   قنگگد 

 Babalarاشد ) جلوگیری از بیوسنتز اتیلن ب   متابولیکی و 

et al., 2007 ) .   (2009 )  Mady ( ،2014  ) et al. Javaheri    

نیگگز افگگزایش     .Habibi Sharafabad et al(  2017)   و 

TSS    با کاربردSA   فرنهی گزارش کردند.  در گوجه 

 درصد خسارت برگ

 ها کش کمترین درصد خسارت برگ در کگگاربرد حشگگره 

ان دوم کلروپگگایریفوس ثبگگت شگگد امگگا میگگزسط     خصوصاً

درصد در برگ برخگگی ارقگگام گیگگاهی   10خسارت حدود  

  در ارقگگام JAسگگط  دوم  و خصوصگگاً SAتیمگگار شگگده بگگا 

PA-136 ،PA-688 و PA-483 حالگگت کگگه خسگگارت در

درصد بگگود قابگگل توجگگه اسگگت. هگگر  20تا  15شاهد حدود  

 والر میکرومگگ   50چند بیشترین میزان خسارت برگ در کگگاربرد  

شگگد امگگا کگگاهش ثبگگت  PA-688در رقگگم  JAهورمگگون 

دار میگگزان درصگگد خسگگارت بگگرگ نسگگبت شگگاهد در معنی

رسان گیاهی نویگگدی بگگر بعضی ارقام با کاربرد این دو پیام

هگگا در مآابلگگه بگگا سازی هر چه بهتر کاربرد آنقابلیت بهینه

 et al Thaler (.2001) و Thaler( 1999) این آفت است.

داز با افزایش سگگط  پلگگی فنگگول اکسگگی  JAد که  ن نمودنبیا

 60هگگای اکسگگیداتیو باعگگث افگگزایش حگگدود و آنزیمبرگ  

 ) شگگود.می درصدی مآاومت در برابر حشرات گیاهخوار

2003 )et al. Black   ،نیز در تحآیآیJA  یک عنوان بهرا

واکسگگن علیگگه مینوزهگگای برگگگی معرفگگی نمگگوده اسگگت. 

ا تعگگداد میگگوه در ت بگگرگ بگگ همبستهی منفی درصد خسار

نیز بر ضرورت کنترل این فرنهی  گوجهخوشه و عملکرد  

  آفت تاکید دارد.

 درصد خسارت میوه

سط  دوم آبامکتین در   خصوصاً  هاکشکاربرد حشره 

طور ، خسگگگارت میگگگوه را بگگگهPA-135و  PA-162ارقگگگام 

کاهش داد. نکتگگه قابگگل توجگگه کگگاهش درصگگد   داریمعنی

در کگگاربرد   هاکشحشگگره   کاربرد  خسارت میوه هم سط 

 دراکتگگگر ارقگگگام JAو  SAهای رسگگگانمهگگگر دو سگگگط  پیا

کگگه کگگاهش  PA-136. البتگگه ارقگگامی متگگل رقگگم باشگگدمی

کمتگگر کننگگده  ها با کگگاربرد ایگگن دو تنمیمخسارت میوه آن

بود، تعداد میوه کمتگگری در خوشگگه داشگگت کگگه شگگاید در 

م در این رق  بروز خسارت بیشتر اهمیت داشته باشد. ضمناً

عداد روز تگگا رسگگیدگی از کمترین ت  JAکاربرد سط  دوم  

فیزیولوژیگگک نیگگز برخگگوردار بگگود. همبسگگتهی درصگگد 

خسارت میوه با تعداد روز تا رسگگیدگی فیزیولوژیگگک نیگگز 

منفی است، به عبارتی ظرفیت بروز درصد خسگگارت ایگگن 

یک مکانیسم دفاعی عمل کرده عنوان  بهرقم بیشتر بوده و  

، JAرا کگگاهش داده اسگگت. سگگط  دوم رسگگیدگی  و دوره 

به دو گروه شگگامل رقگگم اول بگگا بگگاالترین   م را مشخصاًارقا

درصد خسگگارت میگگوه و مگگابآی ارقگگام بگگا خسگگارت کمتگگر 

تآسیم نمود. این موضوع گویگگای قابلیگگت اسگگتفاده از ایگگن 

در مآابله با این آفت، وابستهی ژنوتیپی ارقگگام   هارسانپیام

 JAو  SA زان در درونگگیمگگت و میگگ و تفگگاوت سگگط  مآاو

  واکنش است.ارقام در بروز 

 رگرسیون گام به گام 

سگگه ترتیب  بگگهبر اساس نتای  رگرسیون گام بگگه گگگام،  

صفت تعگگداد روز تگگا گلگگدهی، وزن تگگک میگگوه و درصگگد 
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درصد از تغییرات عملکرد   49خسارت برگ که معموعا  

( 1)معادلگگه    کرد وارد مگگدل رگرسگگیونی زیگگرمی  را توجیه

ط بگگا اهمیگگت ایگگن صگگفات در ارتبگگاکننگگده ه بیانشگگدند کگگ 

و تایید نتای  همبسگگتهی و فرنهی  گوجهعملکرد محصول  

باشد. به عبارتی، ارقام دارای وزن تک میوه می  رگرسیون

بیشگگتر، تعگگداد روز تگگا گلگگدهی و درصگگد خسگگارت بگگرگ 

 کمتر، عملکرد بیشتری خواهند داشت. 

Y=  5/0- 69/1x  08   +  0/2x 008 -   1/39 x           1  معادله 

پژوهش     Gholampour(  2019)  ایجداگانه های  در 

(  2019)  تعداد روز تا گلدهی و    .Tiwari et al(  2011و)

Bojarian et al. ،  (2015  )Gharati     روی همین ارقام و

(2013) Reddy et al.   فرنهی گوجه  میوه تک  وزن  به

رگرسیومهم   عنوانبه  مدل  در  شده  وارد  صفات  نی  ترین 

 .انداره کرده اش

 تجزیه علیت

( بگگر  0/ 42وزن تک میوه بیشترین اثر مستآیم متبت ) 

مسگگتآیم نیگگز از  طور غیر عملکرد داشگگت. ایگگن صگگفت بگگه 

( و درصد خسگگارت بگگرگ  0/ 047)   طریق روز تا گلدهی 

کنگگد کگگه گویگگای  ( بگگر عملکگگرد اعمگگال اثگگر می 0/ 007) 

فت و قابلیگگت اسگگتفاده از آن در انتخگگاب  اهمیت این صگگ 

باشد. این نتیعه در  می   تآیم برای افزایش عملکرد مس غیر 

نیگگز گگگزارش    Meena and Bahadur (  2015)   مطالعات 

شده است. بیشترین اثر منفی مسگگتآیم مربگگوط بگگه تعگگداد  

( بگگگود. ایگگگن صگگگفت اثگگگرات  -0/ 45)   روز تگگگا گلگگگدهی 

  کگگه بگگا نتگگای    مستآیم و منفی نیز بر عملکگگرد داشگگت غیر 

 (2007  )Hannan et al.   انی داشت یز همخو ن.   

 اصلی های مؤلته تجزیه به 

چهگگار    (، 3)جگگدول    های اصگگلی مؤلفگگه در تعزیگگه بگگه  

  لفه اول با مآادیر ویگگژه بزرگتگگر از یگگک کگگه معموعگگاً ؤ م 

نمگگود انتخگگاب  می   درصد از کل تغییرات را توجیه   62/ 5

ط به ضرایب  شد. با توجه به بزرگترین مآادیر متبت مربو 

عملکگگرد  مؤلفگگه    تیب تر ا بگگه ر   ها لفگگه ؤ تگگوان م می   صگگفات، 

لفه تعداد میوه در خوشه  ؤ مرتبط با صفات فنولوژیک، م 

  عملکگگرد کیفگگی و مؤلفگگه    مرتبط با میزان خسارت برگ، 

گذاری  قدرت عمومی گیاه در مواجهه با آفت نام مؤلفه  

کگگرد و در صگگورت راسگگتی آزمگگایی نتگگای  در تکگگرار  

  های امگگه رقام بیشتر، برای انتخاب ارقام و برن آزمایش با ا 

  اسگگتفاده قگگرار داد. نتگگای  مگگورد  فرنهی  گوجگگه نژادی  بگگه 

 (2011  )Bernousi et al.   اول پگگژوهش  مؤلفگگه    نیگگز بگگا

 راستا است. حاضر هم 

 

Table 3. The results of principal components analysis including the coefficients of traits in the 

components, eigenvalues and explained variation 
Component 

Trait 
4 3 2 1 

0.196 0.336- 0.142 0.395 Fruit yield per plant 

0.057 0.160 0.304- 0.362- Days to flowering 

0.114 0.111- 0.124 0.440- Days to physiologic maturity 
0.633 0.303 0.153 0.139 Plant  height 

0.050 0.162 0.614 0.089- Umbers of fruit in a cluster 

0.057 0.237- 0.335- 0.370 Single fruit weigh 

0.083 0.037 0.204- 0.348- Chlorophyll index 

0.274- 0.415 0.190- 0.164 VitaminC 

0.453- 0.309 0.062- 0.280 TA 

0.034 0.589 0.141 0.065 TSS 

0.443 0.173 0.233- 0.294 Percentage of fruit damage 

0.228 0.160 0.436- 0.187- Percentage of leaf damage 

1.19 1.59 1.93 2.79 Eigenvalue 
62.54 52.61 39.36 23.26 Cummulative  explained variation 
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 گیری نتیجه 
برآیند نتای  گویای وابستهی شدید ژنوتیپی واکگگنش 

بهبود ت. نسبت به ترکیبات مصرفی اسفرنهی  گوجهارقام  

بگگا اسگگتفاده از   صفات گیاهی و قابلیگگت کنتگگرل ایگگن آفگگت

نیز آشکار بود که در صگگورت   JAو    SAهای  کننده تنمیم

تکرارپذیری نتای ، عالوه بر امکان بهبود کمگگی و کیفگگی 

صگگفات گیگگاهی، قابلیگگت جگگایهزینی سگگموم شگگیمیایی 

زاد با منشگگا درونهای کننده کش به وسیله این تنمیمحشره 

 ، یز وجود دارد. در صورت راستی آزمگگایی نتگگایی نطبیع

یی از جملگگه زودرسگگی، عملکگگرد هاجنبگگه برخگگی ارقگگام از

از ها  کننگگده کمی و کیفی باال و واکنش بگگه کگگاربرد تنمیم

تولیگگد نژادی بگگه هایقابلیت مناسبی برای استفاده در برنامه

ارقام هیبرید زودرس با عملکرد باال و متحمگگل نسگگبت بگگه 

 برخوردارند. آفت این 

 گزاری سپا  
وین بابگگت تهیگگه بگگذر ارقگگام  از شگگرکت حاصگگل نگگ 

  مگگورد پگگژوهش تآگگدیر فرنهی  گوجگگه مختلگگف هیبریگگد  

 گردد.  می 
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