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چکیده
این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد ،کیفیت میوه و برخی صفات بیوشییمیایی هایار ر یو هو یهفرنگیی هیسییی (،Belize ،Cherry Belle
 Baby Tomو  )Sognoدر ییستو کشت بدون خاک در هلخانههای تحقیقاتی هروه علوم باغبانی دانشگاه شاید همران اهواز در یه تکرار و در الب
طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی انجام هردید .مطابق نتایج این پژوهش ،ر و  Cherry Belleبیشترین ( 9/29کیلیوهرم در بوتیه) و ر یو Belize
کوترین ( 1/36کیلوهرم در بوته) عملکرد در بوته را نشان دادند .بیشترین وزن تک میوه در ر و  11/16( Cherry Belleهرم) و بیشترین تعداد میوه
در بوته در ر و  929( Sognoعدد) مشاهده شد .همچنین بیشترین مقدار مواد امد محلول در ر و  4/63( Baby Tomدر ه بریکس) و بیشتیرین
مقدار ویتامین ث در ر و  96/94( Cherry Belleمیلیهرم در 111هرم وزن تر میوه) مشاهده هردید .صفات بیوشیمیایی مورد برریی در این آزمیایش
شامل لیکوپن ،نیترات و نیتریت میوه و رنگیزههای فتوینتزی بودند .در بین ار ام از نظر میزان لیکوپن تفاوت معنیدار در یطح یک درصد و ود داشت و
بیشترین میزان آن در ر و  Cherry Belleمشاهده هردید .مو عیت خوشه بر مقدار نیترات و نیتریت میوه اثر معنیدار در یطح یک درصد نشیان داد.
بیشترین میزان نیترات میوه در خوشه هاارم ( 1/36میلیهرم بر هرم وزن خشک) و کوترین میزان آن در خوشه دهو ( 1/126میلیهیرم بیر هیرم وزن
خشک) مشاهده شد .بیشترین میزان نیتریت در خوشه اول ( 1/946میلیهرم بر هرم وزن خشک) و کوترین میزان آن در خوشه دهو ( 1/146میلیهرم
بر هرم وزن خشک) و ود داشت .در مجموع ،ر و  Cherry Belleباترین نتیجه را برای عملکرد ،شاخص برداشت و ویتامین ث و بییشتیرین مییزان
لیکوپن و کوترین میزان تجمع نیترات و نیتریت میوه را دارا بود ،لذا این ر و ات کشت در هلخانههای اهواز توصیه میشود.
واژههای کلیدی :هو ه فرنگی ،عملکرد ،لیکوپن ،مواد امد محلول ،نیترات
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هو هفرنگی یکی از ماوتیرین ییبزیهیای مییوهای در یراییر
اان ایت ( .)16در تیره بادنجانیان بعد از یییبزمینیی ،بییشتیرین
یطح کشیت در دنییا بیه هو یهفرنگیی اختصیاد دارد ( .)93ییاو
کشورهای آییایی در تولید اانی هو هفرنگی در حدود  31/9درصید
میباشد که کشور هین با  91میلیون تن بیشترین مقدار تولیید را بیه
 9 ،1و  -4بهترتیب فارغالتحصیل کارشنایی ارشد هرایش ییبزیکیاری ،دانشییار و
ایتادیار هروه علوم باغبانی ،دانشگاه شاید همران اهواز
)Email: eftekhari_9t@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
 -6ایتادیار هروه علوم باغبانی ،پردیس کشیاورزی و منیابع طبیعیی کیر  ،دانشیگاه
تاران
DOI: 10.22067/JHS.2021.60924.0

خود اختصاد داده ایت و تولید آن در ایران  3میلییون تین در ییال
میباشد ( .)6برایاس ایین ایگیاه وییژه ایانی ،کشیتوکیار آن در
مزرعه ،هلخانه و محیط های حفاظت شیده در ییسیتوهیای مختلی
کشت (خاکی و هیدروپونیک) در ییطح تجیاری توییعه یافتیه اییت
( .)16هو ییهفرنگییی هیسیییی بییا نییام علمییی var. cerasiforme
 ،Lycopersicon esculentumبه عنوان یک واریته هیاهشناییی از
هو ه فرنگی میباشد ،که دارای میوههای کوهک ،به اندازه ییک بنید
انگشت تا به اندازه یک توپ هل ( 1/9تا  6/9یانتیمتیر طیر) ،بیه
شکل هرد تا کمی کشیده و به رنگهای مختل  ،روی یک هل آذیین
طویل میباشد ،که به طور عمده بیرای مصیرت تیازهخیوری اییتفاده
میشیود ( 16و  ،)13و همچنیین در کشیورهیای آیییایی بیه عنیوان
محصول تجاری محسوب شده ایت ( .)2هو یهفرنگیی هیسییی ،در
یرایر اان به دلیل ویژهیهای مطلوب (منبع خوبی از ویتامینهای
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آ و ث ،مواد امد محلول ،طعو ،کالری کو و تشیکیل مییوه حتیی در
دمای باال) به محصیولی محبیوب تبیدیل شیده اییت .هو یهفرنگیی
هیسیی منبع ژرم پسیو برای فیراهو آوردن مقاومیت بیه بیمیاری و
یازهاری با فصول یرد و هرم ایت ( .)13هرهیه عملکیرد ایین نیوع
هو ه فرنگی نسبت به انواع معمولی کیو تیر مییباشید ،امیا ویژهیی
ظاهری ،طعو و توانایی آن ات یازهار شدن با شرایط آب و هیوایی
مختل و پایداری و ماندهاری طوالنی میوه پس از برداشت ( )99و به
طور کلی با افزایش روز افزون تقاضا برای تویعه ار ام پر محصول بیا
مقاومت به تنشهای زنده و غیرزنیده و مناییب بیرای تیازهخیوری و
فرآوری ،تمایل به افزایش کشت آن را روزافزون یاخته ایت .بنابراین
ارزش بالقوه هو ه فرنگی هیسیی از طریق ارزیابی هونههیای کشیت
شده برای ویژهیهیای مطلیوب تحیت شیرایط آب و هیوایی منیاطق
مختل اثبات میشود (.)13
انتخاب ر و یکی از ماوترین تصمیمات مدیریتی ایت ( )11و بیا
و ود واریتههای فراوان مو ود میتواند امری خطییر بیه نظیر بریید.
ار ام در صفاتی همچون رنگ ،شکل ،اندازه ،طعیو و میزه ،زودرییی،
عادت رشدی ،نحوه مصرت ،زمان کاشت و مقاومت در برابیر آفیات و
بیماری هیا متفیاوت هسیتند ( .)6بیرای انتخیاب ییک ر یو مناییب،
پرورشدهندهان باید به تقاضای بازار و ویژهیهای میوه از نظر صفات
مذکور ،یازهاری و پتانسیل عملکرد ار ام تو ه کننید ( .)91مطالعیات
کشاورزی با تمرکز بر تویعه و یا بابود هونیههیای دیید از مییوههیا
معموال بارهوری ،مقاومت در برابیر بیمیاریهیا ،پاییب بیه بیاروری و
محتوای غذایی باالتر را در اولویت رار میدهند (.)91
این یبزی منبع عمدهای از ویتامینها ،مواد معدنی ،فسونوئیدهیا،
اییدهای فنلی و کارتنوئیدها ایت که برای تغذییه و ییسمت انسیان
ماو هستند ( .)9هو هفرنگی به دلیل یطح باالی لیکیوپن کیه ییک
کارتنوئید مسئول رنگ رمز میوه ایت ،مانع از تشکیل رادیکیالهیای
آزاد میشود و مصرت آن رابطه عکس با بروز برخی از انواع یرطانها
(یرطان پرویتات ،ریه و معده) ،اخیتسالت لبیی و عرو یی و ییکته
مغزی دارد ( 14و .)91
سمت عمده نیترات و نیتریتی که به بدن انسان وارد میشیود ،از
طریق مصرت یبزیها میباشد ،به طیوریکیه در حیدود  69درصید
نیترات و  46-13درصد نیتریت مو ود در رژیو غذایی از ایین طرییق
وارد ییستو هوارشی میهردد ( .)19نیترات تجمع یافته در یبزیها به
نیتریت و نیتیروز ایییدها تبیدیل و در صیورت ترکییب ایین میواد بیا
آمینهای نوع اول و دوم ،نیتروزآمینها تولید میشوند کیه مخیاطرات
باداشتی آناا به اثبات رییده ایت ( .)19حضور نیتیرات و نیترییت در
غذا با افزایش خطر ییرطانهیای معیده و روده در افیراد بزرهسیال و
بیماری مت هموهلوبینمیا در افراد خردیال همیراه اییت ( .)96طبیق
ایتانداردهای اانی حداکثر میزان دریافیت مجیاز نیتیرات و نیترییت
بهترتیب  6/39و  1/13میلیهرم در کیلیوهرم وزن بیدن تعییین شیده

ایت ( .)4مقدار نیترات یبزی ها به شماری از عوامل داخلی و خار ی
بستگی دارد .از عوامل خار ی می توان نور ،زمان از روز ،دمیا ،فصیل،
عرضییه آب ،رطوبییت نسییبی ،غلظییت  CO2در هییوا ،فلییزات ییینگین،
عل کش ها ،خواد شیمیایی خاک ،زمیان و روش برداشیت ،شیرایط
نگاداری و  ...و از مله ماو ترین عوامل داخلی ،ویژهیی ژنتیکیی در
تجمع نیترات (تفاوت بین هونهها و تفاوت در ار ام) را ذکر نمود.)94( .
رنگیزههای فتوینتزی ذب انرژی نیورانی بیرای فتویینتز را بیه
عاده دارند .کلروفیلها رنگیزههای معمول مو ودات فتویینتز کننیده
هستند و کلروفیل  aو کلروفیل  bدر هیاهان به تواتر و ود دارند .انواع
مختل کاروتنوئیدها در مو ودات فتویینتز کننیده و یود دارنید .ایین
رنگیزهها الزمه یاختار غشاهای تیسکوئیدی هسیتند و بیا بسییاری از
پروتئین هایی که در دیتگاه فتوینتزی دخالت دارند ،رابطه تنگیاتنگی
دارند .نور ذب شده تویط کارتنوئیدها بیه کلروفییل منتقیل شیده و
برای فتوینتز ایتفاده میشود؛ از ایین ایت بیه آنهیا رنگییزههیای
کمکی هفته می شود .کارتنوئیدها همچنین در مقابل تخریب نیوری از
یلول هیاهی محافظت میکنند ( .)19بنابراین آزمیایش کشیت ار یام
دید و انتخاب منایبترین آنها روش منایبی به نظر مییریید ،تیا
ار ام و ژنوتیپهایی با عملکرد و یازهاری باال به شرایط منطقیه را در
دیترس کشاورزان رار دهیو .هدت از این طرح ،شنایایی ار یامی از
هو هفرنگی هیسیی با عملکرد و یازهاری مطلوب در ییستو کشیت
بدون خاک در هلخانه و شرایط آبوهوایی اهواز بود.

مواد و روشها
عملیات ا راییی ایین تحقییق از پیاییز  1626تیا بایار  ،1624در
هلخانه های تحقیقاتی هیروه علیوم باغبیانی دانشیگاه شیاید همیران
اهوازکه از نظر غرافیایی در  61در ه و  91د یقه عرض شمالی و 46
در ه و  41د یقه طول شر ی رار هرفته ایت ،انجام شد .پژوهش در
الب طرح پایه بلیوکهیای کامیل تصیادفی (بیدلیل یکسیان نبیودن
فاکتورهیای محیطییی در کییل هلخانییه) بیا هاییار ر ییو هو ییهفرنگییی
هیسییی Baby Tom ،Belize ،Cherry Belleو ( Sognoشیرکت
 ،Seminisآمریکا)  ،در یه تکرار و در هر تکرار با یه بوته (به عنیوان
مشاهده) ،صورت هرفت .در اوایط آذرماه در یینیهای کشت حیاوی
بستر کوکوپیت ،در هلخانه با دمای روز  99±9در ه یانتیهراد و شب
 16±9در ه یانتیهراد کشت شدند .ایت تغذییه نشیا هیا ،از کیود
کامییل فویییامکو] 4ازت ( ،111 :)Nپتییاس ( ،61 :)K2Oفسییفات
( ،41 :)P2O5منیزیو ( ،1/6 :)Mgمنگنز ( ،1/6 :)Mn EDTAمیس
( ،1 :)Cu EDTAروی ( ،1/6 :)Zn EDTAبر ( ،1/9 :)Bآهن ( Fe
 1/16 :)EDTAو مولیبدن (( ،1/16 :)Moمقادیر برحسیب هرم/لیتیر
میباشند) [.ایتفاده هردید 16 .روز پس از کشت بذر ،در مرحله ظایور
برگهای حقیقی ،محلولدهی با غلظت  6-9هیرم در ییکلیتیر آب و

رضوان و همکاران ،مقایسه عملکرد ،کیفیت میوه و برخی صفات بیوشیمیایی چهار رقم گوجهفرنگی گیالسی ،در...

یک روز در میان انجام شد .نشا ها در اواخر دیماه به هلیدانهیای 6
لیتری پر شده با مخلوطی از کوکوپیت و پرلیت (با نسیبت  31بیه )41
به فاصله ردی  21یانتیمتر و فاصله بوته  41یانتیمتر منتقل شدند
و تغذیه به کمک ییستو طیرهای بیا محلیول غیذایی کیوپر ()1262
انجام شد .پس از انتقال نشاها به هلدانهیا ،محلیولدهیی آغیاز شید.
محلولدهی  9بار در طی  94یاعت ،در یاعتهای  14 ،19 ،11 ،6و
 13تا پایان پژوهش انجام شد .مقدار محلول متنایب با نیاز و مرحلیه
رشدی هیاه متفاوت بود .ابتدا با  41میلیلیتر در هر وعده آغیاز شید و
یپس به مرور زمان متنایب با مراحل رشدی هیاه مقدار محلیول بیه
میزان  131میلیلیتر در هر وعده افزایش یافت .تربیت بوتهها به روش
تک یا ه ای صورت هرفت .در طی دوره کشیت و در پاییان آزمیایش
صفات تعداد خوشه در بوته ،تعداد میوه در خوشه ،تعداد میوه در بوتیه،
درصد میوههای بد شکل در بوته ،متویط وزن تک میوه ،عملکرد کیل
در بوته ،عملکرد بازارپسند در بوته ،عملکرد بازارپسیند در متیر مربیع،
شاخص برداشت ،ویتامین ث و مواد امد محلول میوه ،ارزیابی شدند.
برای اندازههیری ویتامین ث (میلیهرم آیکوربیک ایید در  111هیرم
نمونه میوه تر) میوه از روش تیتراییون با دی کلرو ایندو فنل ()DCIP
(هرناندز و همکاران )9113 ،و ات اندازههیری مواد امد محلیول از
رفرکتومتر دیجیتیالی ( ATAGOمیدل  )PAL-1اییتفاده شید ابتیدا
دیتگاه با آب مقطر کالیبره شد ،یپس هند طره از عصیاره ،بیر روی
ینسور رفرکتومتر ریخته شد و بیا فشیار دادن دکمیه اییتارت مییزان
 TSSبر حسب در ه بریکس یا درصد رائت هردیید .ایت بررییی
صفات کیفی از هر بوته 4 ،میوه از میوههایی که در میانه خوشیه یرار
داشتند ،انتخاب هردید و میانگین خوشههای  1تیا  9هیر بوتیه بیرای
آنالیز مورد ایتفاده رار هرفت.
همچنین طرح آزمایشی برای اندازههیری میزان نیترات و نیترییت
میوهها به صورت فاکتوریل در الب طرح بلوکهای کامل تصادفی بیا
دو فاکتور [ر و (هاار ر یو هو یهفرنگیی هیسییی ،Cherry Belle
 Baby Tom ،Belizeو  )Sognoو مو عیت خوشه ( 3خوشه شیامل:
خوشه  9 ،4 ،6 ،9 ،1و  ])11بود .در طی دوره کشیت مییزان نیتیرات،
نیتریت ،لیکوپن میوه و رنگیزههای فتوینتزی (کلروفییل  ،aکلروفییل
 ،bنسبت کلروفیل  aبه  ،bکلروفیل کل ،کارتنوئید و نسبت کلروفییل
کل به کارتنوئیید برحسیب میلیی هیرم در هیرم بافیت تیر و شیاخص
یبزینگی بیرگ بیه صیورت غییر تخریبیی و بیا اییتفاده از دییتگاه
کلروفیلمتر) اندازههیری شدند.
اندازهگیری لیکوپن

یک هرم از نمونه همگن شده به د ت توزین و بیه لولیه فیالکون
 91میلیلیتری منتقل هردید .بیه نمونیه درون فیالکون 9 ،میلییلیتیر
ایتون حاوی 1/19درصد بوتیلیتد هیدروکسی تولیوئن (محلیول 1/19
درصد (وزنی/حجمی)  BHTدر اییتون 1/199 :هیرم  BHTدر 911
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میلیلیتر ایتون حل هردید 9 ،).میلیلیتر اتانول و  11میلیلیتر هگزان
اضافه شد .رک حاوی نمونهها را به ظرت یب منتقل ،و بیه میدت 61
د یقه با یرعت مسیو شیک شدند .ییپس بیه هیر لولیه فیالکون6 ،
میلیلیتر آب مقطر اضیافه شید و مجیدداً هنید د یقیه شییک شیدند.
نمونهها به مدت  9-11د یقه در ایی ثابت رار هرفتند تیا فیازهیای
حسلها از هو دا شدند .دیتگاه ایپکتروفتومتر (مدل  )UV-2100با
حسل هگزان کالیبره شد ،یپس با ایتفاده از پیپیت ییا ییمپلر ،هنید
میلی لیتر از فاز باالیی (فاز هگزان) برداشته شد و پس از رار دادن در
کوت ،مقدار ذب نمونه در طول مو  916نانومتر رائت هردیید .بیر
ایاس مقدار ذب بدیت آمده و رابطه زیر ،مقدار لیکوپن محایبه شد
(.)3
اندازهگیری میزان نیترات

میییزان تجمییع نیتییرات در میییوه بییه روش پیشییناادی کاتالییدو و
همکاران ( )1269اندازههیری هردید .بدین منظور  111میلیهرم نمونه
خشک توزین هردید و به لوله فالکون انتقال داده شد و  11میلییلیتیر
آب مقطر به آن اضافه هردید .نمونهها به مدت  31د یقه در بنمیاری
با دمای  49در ه یانتیهراد رار هرفتند .یپس به مدت  11د یقه بیا
یرعت  1111دور در ثانیه یانتریفیوژ شدند 911 .میکرولیتر عصاره با
 611میکرولیتر یالیسیلیک ایید  9درصد (مقدار  9هیرم یالیسییلیک
ایید را در ایید یولفوریک غلیظ حل کرده و با اییدیولفوریک غلیظ
به حجو  111میلی لیتر ریانده شد ).مخلیو هردیید .ییپس محلیول
فوق به مدت  91د یقه در دمای آزمایشگاه نگاداری هردیید .پیس از
آن  12میلیلیتر یود  9نرمال به محلول حاوی عصاره و یالیسییلیک
ایید  9درصد اضافه شد و پس از ریییدن دمیای محلیول بیه دمیای
آزمایشگاه ،میزان ذب در طول مو  411نانومتر رائت هردید .برای
تایه منحنی ایتاندارد از نیترات پتاییو ایتفاده هردید.
اندازهگیری میزان نیتریت

برای اندازههیری تجمع نیتریت در میوه از روش پیشناادی ابودایه
( ،)9113ایتفاده شد .بدین منظور  111میلیهرم نمونه خشک تیوزین
هردید و به لوله فالکون انتقال داده شد و  11میلیلیتر آب مقطر به آن
اضافه هردید .نمونهها به مدت  31د یقیه در بینمیاری بیا دمیای 49
در ه یانتی هراد رار هرفتند .یپس بیه میدت  11د یقیه بیا ییرعت
 1111دور در ثانیه یانتریفیوژ شیدند .بیه ییک میلییلیتیر از محلیول
عصاره ،یک میلیلیتر محلول یولفانید آمید و یک میلییلیتیر محلیول
نید اضافه هردیید (ییولفانید آمیید 4 :هیرم ییولفانید آمیید را در 111
میلی لیتر ایید کلریدریک  66درصد حل کرده و با آب مقطر به حجیو
 411میلیلیتر ریانده شد ،محلول نیید 1/16 :هیرم از پیودر نیید را در
مقداری آب مقطر حل کرده و به حجو  611میلی لیتیر رییانده شید.).
مخلو فیوق بیه میدت  61د یقیه در دمیای آزمایشیگاه در تیاریکی
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نگاداری شد و یپس میزان ذب در طول مو  941نیانومتر رائیت
شد .برای کالیبره کردن دیتگاه از آب مقطر به ای عصیاره اییتفاده
هردید.
اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی

از روش آرنون ( )1236برای اندازههیری رنگیزههیای فتویینتزی
ایتفاده هردید .برای این منظور مقدار  1/1هرم از بافتتر برگ بیا 11
میلیلیتر ایتون  61درصد در هاون هینی به صورت تدریجی ییاییده
شد .مخلو بهدیت آمده به مدت  91د یقیه بیا  9111دور در د یقیه
یانتریفیوژ هردید و در ناایت ،سمت روشناور عصاره دا شد .پیس از
صیفر کیردن دییتگاه اییپکتروفتومتر (میدل  )Shimadzu-1201بیا
ایتون  61درصد ،میزان ذب روشناور در یه طول مو  336 ، 349و
 461نانومتر رائت هردید و در ناایت مقدار کلروفیل و کارتنوئید برگ
برحسب میلیهرم در هرم بافت تر محایبه شد.
برای تجزیه آماری از نرمافزار  SASایتفاده هردید و میانگینها با
آزمون هند دامنهای دانکن در یطح احتمال  9درصد مقایسه شدند.

نتیجه و بحث
با تو ه به دول تجزیه واریانس ( دول  ،)1بین ار ام در صیفات
تعداد خوشه در بوته ،تعداد میوه در خوشه ،تعداد میوه در بوته ،عملکرد
کل در بوته ،عملکرد بازارپسند در بوته ،عملکرد بازارپسند در متر مربع،
شاخص برداشت و مواد امد محلول تفاوت معنییدار در ییطح ییک
درصد و در صفات درصد میوه های بدشکل ،متویط وزن تک مییوه و
ویتامین ث تفاوت معنیدار در یطح  9درصد و ود داشت .باتو ه بیه
مقایسهی میانگینها ( دول  )9بیشترین تعداد خوشه در ر و Baby
 )13/44( Tomو کییوتییرین تعییداد خوشییه در ر ییو )19/66( Sogno
مشاهده شد .در برریی  11الین خالص هو هفرنگی هیسییی تعیداد
خوشه در بوته بین  19/6تا  49/4هزارش شده ایت ( .)2بیشتیرین و
کوترین تعداد میوه در خوشیه بیهترتییب در ار یام  Sognoو Belize
( 92/69و  )16/66مشاهده شد ( دول  .)9در پژوهشی روی  61ر یو
هو ییهفرنگیی هیسی یی ،تعییداد می یوه در خوشییه ( 6/31-64می یوه) و
عملکرد اختست معنیداری را بین ار ام نشان دادند ( .)9ر یو Sogno
بیشترین تعداد میوه در بوته ( 929عدد) و ر و  Belizeکوترین تعداد
میوه در بوته ( 126/93عدد) را دارا بودند .بیشترین متویط وزن تک
میوه مربو به ر و  11/16( Cherry Belleهرم) بود و کیوتیرین در
ر و  6/41( Sognoهرم) مشاهده شد و از نظر آماری بیین ر یوهیای
 Belizeو  Sognoتفاوت معنییداری مشیاهده نگردیید .کیوتیرین و
بیشترین درصد بدشکلی میوه به ترتیب متعلق به ر یوهیای Baby
 1/12( Tomدرصد) و  1/69( Sognoدرصد) بود .بیشترین عملکیرد
در بوته در ر و  9292( Cherry Belleهرم) و پس از آن در ر وهای

 9469/4( Sognoهیرم) و  9166/3( Baby Tomهیرم) و کیوتیرین
عملکییرد در بوتییه در ر ییو  1366/6( Belizeهییرم) مشییاهده شیید.
بیشترین عملکرد بازارپسند در ر و  9296/3( Cherry Belleهرم در
بوتییه 6/66 ،کیلییوهرم در متییر مربییع) و کییوتییرین در ر ییو Belize
( 1363/3هرم در بوته 4/2 ،کیلوهرم در متر مربع) و ود داشت ( دول
 .)9در ارزیابی  19ر و هو یه فرنگیی خوشیه ای در هلخانیه ،عملکیرد
بازارپسند بین  6/6تا  3کیلوهرم در بوتیه ( 11/2تیا 12/6کیلیوهرم در
متر مربع) ،متویط وزن میوه بین  1/12تا  1/12کیلوهرم و تعداد میوه
بازار پسند بین  99/3تا  66/6متغیییر بیوده اییت ( .)91در  3الیین از
هو ه فرنگی هیسیی ،طی وییعی از عملکرد در بوتیه و عملکیرد در
هکتار بهترتییب بیین  1/96تیا  4/99کیلیوهرم در بوتیه و  96/21تیا
 69/99تن در هکتار در مزرعیه هیزارش شید ( .)13در بررییی ار یام
هو هفرنگی هیسیی ،بیشترین عملکرد میوه در بوته  1/62کیلیوهرم
در ر و  CH154و کوترین عملکرد مییوه در بوتیه  1/94کیلیوهرم در
ر و  CH151ثبت شد ،متویط وزن میوه از  9/3تا  63/9هرم و تعداد
میوه در بوته بین  44تا  921متفیاوت بیود ( .)2بییشتیرین شیاخص
برداشت در ر و  )9/16( Cherry Belleو کوترین شیاخص برداشیت
در ر و  )1/69( Belizeمشاهده شد ( دول .)9
بیشترین میزان مواد امد محلیول در ر یو 4/63( Baby Tom
در ه بریکس) مشاهده شد ،که از نظر آمیاری تفیاوت معنییداری بیا
ر وهای  Cherry Belleو  Sognoنداشت و کیوتیرین مییزان میواد
امد محلول در ر یو  6/19( Belizeدر یه بیریکس) مشیاهده شید
( دول  .)9در مطالعات مختل بر روی ار ام هو یهفرنگیی هیسییی
میزان مواد امد محلول میوه بین  6/3تا  6/11در ه بریکس متغیییر
بود ( 16 ،16و  .)12بیشترین و کوترین میزان ویتامین ث بیهترتییب
در ر وهای  96/94( Cherry Belleمیلیهرم در  111هرم وزن تر) و
 96/1( Belizeمیلیییهییرم در  111هییرم وزن تییر) و ییود داشییت و
همچنین بین ار یام  Baby Tom ،Belizeو  Sognoاز نظیر آمیاری
تفاوت معنی داری و ود نداشت ( دول  .)9هو یهفرنگیی ییک منبیع
غذایی خوب از اییید آییکوربیک اییت ،بیا ایین حیال مقیدار اییید
آیکوربیک تا حد زیادی متفاوت ایت و عوامل بسیاری بر ایین تنیوع
اثر میهذارند ،هزارش شده که شرایط محیطی رشد و ر و اثرات عمده
بییر ترکیییب ایییید آیییکوربیک دارنیید ( .)16در برریییی  6ژنوتیییپ
هو ه فرنگی هیسیی رشد یافته در هلخانه تحت شرایط هیدروپونیک،
تفاوت معنیدار در میزان ویتامین ث بین ( 66-39/3میلیهرم در 111
هرم وزن تر) هزارش شد ( .)11در یافتههای ما مییزان ویتیامین ث در
محدوده ای بین  96/1لغایت  96/94میلیهرم در  111هیرم وزن تیر
ثبت هردید .در بررییی  16ر یو هو یهفرنگیی هیسییی در هلخانیه،
ویتامین ث بین ( 3/1 – 13/1میلیهرم در  111هرم وزن تر) مشاهده
شد (.)3

رضوان و همکاران ،مقایسه عملکرد ،کیفیت میوه و برخی صفات بیوشیمیایی چهار رقم گوجهفرنگی گیالسی ،در...
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نتایج یدول تجزییه وارییانس ( یدول  )6نشیان داد بیین ار یام
هو ه فرنگی هیسیی از نظر میزان لیکوپن مییوه تفیاوت معنییدار در
یطح احتمال یک درصد و ود داشت .باتو ه به مقایسیه مییانگینهیا
( دول  )6بیشترین و کوترین میزان لیکوپن به ترتیب در ر یوهیای
 Cherry Belleو  Baby Tomبیییا متوییییط  69/411و 12/419
میلی هرم بر کیلوهرم مشاهده شد .مقدار لیکوپن بیا تو یه بیه مراحیل
رشد ،شرایط محیطی (به طور عمده دما و نور) و پتانسیل ژنتیکی ر و
متفاوت ایت ( .)93محققین هیزارش نمودنید کیه غلظیت لیکیوپن و
ترکیبات فنلی مختل همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی بیه طیور ابیل
تو ای تحت تأثیر ر و رار میهیرد ( .)91برریی  6ر و هو هفرنگی
هیسیی هلخانه ای در شیرایط هییدروپونیک ،محتیوای لیکیوپن بیین
 66/4تا  91/2میلیهرم در  111هرم وزن خشیک را نشیان داد (.)11
در برریی  16ر و هو ه فرنگی هیسیی در هلخانه بیشتیرین مقیدار
لیکوپن با  96/9و کوترین مقدار آن با  6میلیهرم در  111هرم وزنتر
هزارش شد ( ،)3همچنین در برریی  61ژنوتیپ هو هفرنگی هیسیی
مقدار لیکوپن بین  1/69تا  1/19میلیهرم در میلیلیتر هزارش هردیید
(.)9
باتو ه به مقایسه میانگینها (شکل  )1بیش ترین مییزان نیتیرات
میوه با  1/36میلیهرم بر هرم وزن خشک در خوشه هاارم و کوترین
میزان نیترات با  1/126میلی هرم بر هرم وزن خشک در خوشیه دهیو
مشاهده شد .ابل ذکر ایت که در مو عییت خوشیه اول ،دوم و ییوم
تفاوت معنیداری در میزان نیترات مشیاهده نشید .بییشتیرین مقیدار
نیتریت میوه در خوشه اول با  1/946میلیهرم بر هیرم وزن خشیک و
کوترین مقدار آن در خوشه دهو بیا  1/146میلییهیرم بیر هیرم وزن
خشک مشاهده شد و از نظر آماری بین خوشههای دوم ،یوم ،هایارم
و پنجو تفاوت معنیدار مشاهده نگردیید .خوشیههیای اول تیا پینجو
نسبت به خوشه دهو یطح نیترات و نیتریت باالتری داشتند به دلییل
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اینکه نیترات اغلب در سمتهای مسن هیاه تجمیع میییابید کیه در
آن ها فعالیت نیترات ردوکتاز پایین ایت ( .)96ذب خالص نیترات در
هیاه تحت تأثیر شدت نور ایت .کاهش فعالیت آنزیو نیترات ردوکتاز و
میزان فتوینتز در نور پایین و عدم تبدیل نیترات به میواد آلیی ییبب
ذخیره بیش تر نیترات در طی فصل زمستان میشیود ( .)6زمیانی کیه
هیاه در معرض شدت نور کو یا روز کوتاه رار میهیرد ،غلظت نیترات
افزایش مییابد ( .)99با افزایش در یه حیرارت محییط ،نسیبت احییا
نیترات در ریشه افزایش مییابد ( .)96مقیدار نیترییت در محصیوالت
هیاهی به طور کلی پایین تر از مقدار نیترات ایت .فرآیندهیای تبیدیل
نیترات در هیاهان منجر به تولید نیتریت میشیود و ایین ییک مرحلیه
ناپایدار ایت به دلیل اینکیه نیترییت خیلیی ییریع از طرییق نیترییت
ردوکتاز به اکسیدهای نیتروژن احیا میشود (.)94
با و ود عدم معنیداری رنگیزههای فتوینتزی ،بیشترین شاخص
یبزینگی برگ در ر و  )96/2( Belizeو کوترین آن در ر و Cherry
 )13/699( Belleمشیاهده شید ( ییدول  .)6بییشتییرین و کیوتییرین
کلروفیل  aبهترتیب در ر وهای  1/122( Sognoمیلییهیرم در هیرم
بافت تر) و  1/664( Baby Tomمیلیهرم در هیرم بافیت تیر) و یود
داشت .بیشترین کلروفیل  bدر ر و  Belizeو کیوتیرین آن در ر یو
 1/646( Baby Tomو  1/969میلیهرم در هرم بافیت تیر) مشیاهده
شد .بییشتیرین کلروفییل کیل و کارتنوئیید در ر یو Cherry Belle
( 1/663و  9/466میلیهرم در هرم بافت تر) و کوترین آنها در ر یو
 1/496( Baby Tomو  4/196میلیهرم در هرم بافیت تیر) مشیاهده
هردید .بیشترین نسبت کلروفیل  aبه  bو کوترین کلروفیل کیل بیه
کارتنوئید ( 9/166و  1/692میلیهرم در هرم بافت تر) در ر و Sogno
بییود .کییوتییرین نسییبت کلروفیییل  aبییه  bدر ر ییو 1/919( Belize
میلیهرم در هرم بافت تر) و بیشتیرین کلروفییل کیل بیه کارتنوئیید
( 1/62میلیهرم در هرم بافت تر) در ر و  Baby Tomو ود داشت.

جدول  -4مقایسه میانگین رنگیزههای فتوسنتزی و لیکوپن میوه ،چهار رقم گوجهفرنگی گیالسی
Table 3- Comparison of average photosynthetic pigments and fruit lycopene, four cherry tomato cultivars
صفات
Characteristics

کلروفیل کل/
لیکوپن

کارتنوئید

کلروفیل a/b
a/b
chlorophyll

Lycopene
)(mg/kg

Total
chlorophyll
/carotenoids

32.411a

0.341a

1.629a

20.176bc
19.402c
22.272b

a

a

0.353
0.39a
0.329a

1.502
1.699a
2.188a

کارتنوئید

کلروفیل کل

کلروفیل b
chlorophyll b
(mg per g of
)wet tissue

کلروفیل a
Chlorophyll a
(mg per g of
)wet tissue

Spad

1.153a

16.322a

a

Cartonoid
(mg per g of
)wet tissue

Total
chlorophyll
(mg per g of
)wet tissue

5.488a

1.876a

0.724a

a

a

a

5.127
4.123a
5.483a

1.787
1.457a
1.826a

0.743
0.572a
0.627a

1.044
0.884a
1.199a

a

28.9
16.467a
26.122a

در هر یتون ،میانگینهای دارای حروت مشترک ،از نظر آماری در یطح  %9تفاوت معنیداری ندارند.
In each column, the means with common letters are not statistically significant at the level of 5%.

رقم
Figure
Cherry
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Belize
Baby Tom
Sogno
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 چهار رقم گوجهفرنگی گیالسی، اثر موقعیت خوشه بر میزان نیترات و نیتریت میوه-4 شکل
Figure 1- Effect of cluster position on nitrate and nitrite of fruit, four cherry tomato cultivars

 باتیرین نتیجیه را بیرایCherry Belle کشت نشیان داد کیه ر یو
 شاخص برداشت و ویتامین ث و بیشترین مییزان لیکیوپن و،عملکرد
 لیذا ایین ر یو،کوترین میزان تجمع نیترات و نیتریت میوه را دارا بود
 البته نیازمنید تکیرار.ات کشت در هلخانههای اهواز توصیه میشود
این آزمایش در یطح وییع تر ات تایید د یق نتیجه آزمایش مذکور
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Introduction: Cherry tomatoes, all over the world, have become a popular product because of the favorable
characteristics (a good source of vitamins A and C, soluble solids, flavor, low calorie and fruit formation at high
temperature). Cultivar selection is one of the most important managerial decisions and, despite thousands of
available varieties, it can be daunting task. Cultivars are different in attributes such as color, shape, size, taste,
taste, growth, consumption, planting time, and resistance to pests and disease.
Material and Methods: This study was carried out from the autumn of 2014 to spring of 2015, at the
research greenhouses of the University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran. The study was performed in
randomized complete block design with three replications. During the cultivation period and at the end of the
experiment, the number of clusters in the plant, the number of fruits in the cluster, the number of fruits in the
plant, the total function in the bush , the number of marketable and unmarketable fruits in plant, the harvest
index, vitamin C and soluble solids were evaluated. In addition, nitrate content, nitrite, fruit lycopene and
photosynthetic pigments (chlorophyll a, chlorophyll b, chlorophyll a to b ratio, total chlorophyll, carotenoid and
chlorophyll to carotenoid ratio) and the SPAD index were measured.
Results and Discussion: According to the comparison of the means, there were the highest number of
clusters in Baby Tom (16/44) and then in Belize (15/88), which were not statistically significant and the lowest
number of clusters were observed in cultivar Sogno (12.77). The highest and lowest number of fruits in the
cluster were found in the cultivars of Sogno and Belize (29.82 and 17.73), respectively. The highest number of
fruits in the plant (295) were observed in Sogno and the Belize cultivar had the lowest number of fruits (193.56).
The highest average of single fruit weight related to the Cherry Belle (11.13 g) and the lowest in Sogno (8 g)
were observed. The lowest and the maximum percentage of the unmarketable fruits were obtained in Baby Tom
(09/09 %) and Sogno (32 %), respectively. The maximum yield was observed in the Cherry Belle (2929 g) and
then in Sogno (2482.4 g) and Baby Tom (2077.6 g) and the minimum yield (1637.7 g) in the Belize cultivar. The
highest and lowest marketable yield were obtained in Belle (2928.6 g per plant) and Belize (1636.6 g per plant)
cultivars, respectively. The maximum amount of soluble solids was observed in Baby Tom (4.86 °Brix), which
had no statistically significant differences with the Belle and Sogno and the lowest soluble solids was found in
Belize (3.15 °Brix). There were the highest and lowest vitamin C content in Cherry Belle (28.24 mg per 100 g
FW) and Belize, respectively (23.1 mg in 100 g FW). According to the results, the maximum and lowest content
of lycopene were observed in the Cherry Belle and Baby Tom, with an average of 32.411 and 19.402 mg/kg,
respectively. The maximum content of nitrate in fruits was observed with 0.67 mg/gr DW in the fourth cluster
and the lowest content of nitrate with 0.198 mg/gr DW in the tenth cluster. The highest indices of leaf SPAD
were found in Belize (28.9) and lowest in Cherry Belle (16.32).
Conclusion: The selection of high - yield or high - quality cultivars in a greenhouse culture is critical to the
economic efficiency of this product. The difference in yield is mainly related to the genetic variation among
varieties. Study of yield and yield components of four samples of tomato in the environment and similar culture
showed that the Belle Cherry was the best result for yield, harvest index, and vitamin C, so this cultivar is
recommended to grow in Ahvaz greenhouses.
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