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  چکیده

ـ هاي گوناگون کشت فرنگی، ارقام مختلف با رنگمنظور بررسی تأثیر دانه گرده و پیوند بر صفات مورفولوژیک و رنگ گوجهبه دند و در ش

پالم  گیالسی، زرد گالبی، بنفشسه آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش اول، رقم قرمز زیتونی به عنوان والد مادري و ارقام زرد 

هاي پدري در نظر گرفته شدند. در آزمایش دوم، رقم نارنجی زیتونی، والد مادري و ارقـام زرد پـالم   عنوان والدگاردن و نارنجی زیتونی به

پیونـدك و   عنـوان هاي پدري در نظر گرفته شدند. در آزمایش سوم، رقم قرمز گیالسی بـه عنوان والدگاردن، زرد گالبی و بنفش گیالسی به

 هايافشانی در آزمایشهرفته شدند. گردعنوان شاهد بدون پیوند در نظر گعنوان پایه و قرمز گیالسی بهارقام قرمز بزرگ و زرد پالم گاردن به

لـف در  هـاي مخت شده بـا ژنوتیـپ   افشانیهگردصورت دستی انجام شد. بر اساس نتایج آزمایش اول، حجم میوه قرمز زیتونی اول و دوم به

شده با ارقـام   افشانیهگردفرنگی نارنجی زیتونی دار بود. در آزمایش دوم نیز وزن و حجم میوه گوجهداراي اختالف معنی %5سطح احتمال 

هاي مختلف از نظر فرنگی قرمز گیالسی پیوند شده بر پایهدار بود. در آزمایش سوم، گوجهداراي اختالف معنی %5مختلف در سطح احتمال 

 کمک به خودگشن از هیبرید هايمیوه شناسایی امکان بیانگر پژوهش این بود. نتایج %5دار در سطح احتمال ل میوه داراي اختالف معنیطو

 .بود میوه صفات بر پایه تأثیر مؤید همچنین و وزن و حجم صفات

  
  

  خودگشنی، کاروتن، لیکوپن، متازنیا کلمات کلیدي:

  

  مقدمه

و یکسـاله و از خـانواده بادمجانیـان     فرنگی گیاهی علفـی گوجه

دلیـل وجـود لیکـوپن و کـاروتن اسـت. در      است. رنگ میوه بـه 

لیکـوپن و مـابقی کـاروتن و تنهـا      %85هاي قرمـز،  فرنگیگوجه

ترین ترکیـب  لیکوپن مهم). 1( مقدار کمی گزانتوفیل وجود دارد

فرنگـی اسـت و بـا خاصـیت     شیمیایی گیاهی موجود در گوجـه 

هاي آزاد را خنثی کرده و انی خود قادر است رادیکالاکسیدآنتی

 ســرطان و بســیاري از ماننـد هــایی از ابـتالي افــراد بـه بیمــاري  

). واژه زنیـا  3هـاي دیگـر جلـوگیري کنـد (    مشکالت و بیماري

اي در مقاله )11سال پیش توسط فاك ( 100نخستین بار بیش از 

نیـا را معرفـی   تحت عنوان اختالط گیاهان بیان شد. او دو نوع ز

 جنین و آندوسپرم و متازنیـا بـه اثـر    برکرد. زنیا به اثر دانه گرده 
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). برخـی نیـز زنیـا را    8شـود ( می گفتهبافت میوه  بردانه گرده 

 6هاي گرده بر نمو میوه و بذر تعریف کردنـد ( عنوان اثر ژنبه

) 22شخص نیست. سـواینگل ( ). دلیل متازنیا هنوز کامالً م7و 

 داند. درهاي تولید شده توسط بذر را دلیل این امر میهورمون

 ســرعت گوشــتی، بخــش تردشــدن ســبب زنیــا اثــر هندوانــه،

  درصـدي   7/2- 4/1 افـزایش  و هـا بـذر  رسـیدگی  در بخشیدن

ــزان ــد می ــی قن ــودم ــود   15( ش ــراي بهب ــا ب ــا و متازنی   ). زنی

ــدادي 23عملکــرد ذرت ( ــین تع ــوه) و همچن ــا از می ــده    مانن

خرما پیشنهاد شـده   ویژهو به )20و  19پکان، پسته، آووکادو (

اثر خودگشنی و دگرگشنی  )7بوالنت و همکاران ( .)21است (

  را بــر وزن خشــک دانــه ذرت بررســی کــرده و نشــان دادنــد  

  روز 14که دگرگشنی سـبب افـزایش میـزان مـاده خشـک تـا       

ــس ــرداز  پ ــانیهگ ــی افش ــا  م ــود. لوبی ــاه  ش ــالف کوت ــا غ ب

)MITA10597   از طریق دگرگشنی با گیاهی که غـالف بلنـد (

)، گیاهانی تولید کرد که داراي 2B-S-I, MITA10598داشت (

 هایی با دو برابر طول طبیعی حاصل از خودگشنی بودندغالف

دانه گرده . )5). اثر متازنیا در سیب نیز گزارش شده است (12(

منجـر بـه ظهـور زنیـا و متازنیـا       رخیار نیز همانند گیاهان دیگ

 رقم یک Solanum galapagense .)18و  13، 12، 6( شودمی

 سـطح  در زیـاد  هايداراي کرك که است فرنگیگوجه وحشی

زا گـرده  عنوانبه گیاه این تالقی است. کوچک هايبذر و میوه

کــه داراي  Puse Rubyو  Micro-Tomبــا دو رقــم اهلــی   

میـوه و بـذرهاي بـزرگ بودنـد     خیلی کم در سـطح   هايکرك

تر نسـبت  هاي کوچکهاي با کرك زیاد و بذرباعث تولید میوه

دهنده تـأثیر متازنیـا و   هاي اهلی خودگشن شد که نشانبه میوه

هـاي  ) گزارش کرد که هورمـون 22( سواینگل .)10زنیا است (

 شوند. ازتولید شده توسط بذر منجر به ایجاد زنیا و متازنیا می

 و دارد زیـادي  ارزش هیبریـدها  شـناخت  هـم  الحیاصـ  جنبه

 میوه در مشهودي تغییر منجر به افشانیدگرگرده درصورتی که

 صـحت  از اطمینـان  بـا  اولیه مراحل در آسانیبه توانمی گردد

  .کرد صحبت افشانیگرده

در  پیوندشــده هــايپایــه از ســوي دیگــر، اســتفاده از  

 کـره  و ژاپـن  در مـیالدي  20دهـه   اواخـر  در ابتدا جاتصیفی

 توسـعه  گیاهـان  سـایر  بـراي  سـپس  و هندوانه انجام شد روي

 شـوري  افـزایش  که داده نشان زیادي هايپژوهش). 16یافت (

 بـا  ايگلخانـه  فرنگیگوجه پیوندي هايپایه در محلول غذایی

 ماده و قند درصد با هاییمیوه تولید باعث سیستم هیدروپونیک

 کیفـی  و کمـی  عملکرد و طعم با هاییمیوه لذا و خشک بیشتر

فرنگـی  استفاده از گیاهان پیوندي گوجـه  .)14و  9بیشتر شد (

کنگ، عملکرد حاصل از ایـن  (رقم سیندا) روي پایه رقم کینگ

مربـع فضـاي   وسیله افزایش وزن و اندازه میوه در مترگیاه را به

فرنگی ). پیوند ارقام حمرا و کوین گوجه4( گلخانه افزایش داد

باعـث   )AR-9704فرنگی مقـاوم بـه شـوري (   ایه گوجهروي پ

مقـدار لیکـوپن (در رقـم حمـرا      ماننـد افزایش صـفات کیفـی   

پیوندي) و مقدار بتا کاروتن (در هر دو رقم پیوندي) و غلظت 

 صـورت  در بنـابراین،  . )2ها شـد ( مواد جامد محلول در میوه

مـی  مورفولوژیـک  صفات بر پیوندك و پایه برهمکنش وجود

   .داشت انتظار را میوه از خاص هايفرم توان

شود ضـمن بررسـی اثـر    بنابراین، در این آزمایش، تالش می

فرنگـی بـراي تشـخیص    میـوه گوجـه   هـاي دانه گرده بر ویژگی

 درسـت و اطمینـان از انجـام    افشـانی هگـرد حاصـل از   هايمیوه

آزمایش، اثر احتمالی پایه بر فرم میوه نیز بررسی شود تـا امکـان   

 یک این اثرها از اثرهاي احتمالی دانه گرده مهیا شود.تفک

  

  هامواد و روش

هـاي قرمـز   فرنگـی بـا میـوه   ، از ارقام تجـارتی گوجـه  پژوهشدر این 

زیتونی، نارنجی زیتونی، زرد گالبی، زرد پالم گاردن، بنفش گیالسـی،  

قرمز گیالسی و قرمز بزرگ استفاده شد. بذرها از شـرکت روزن سـید   

 ز(مخلـوط مسـاوي ا   شدند. بـذرها ابتـدا در خـاك سـبک    هلند تهیه 

از ظهور چهار بـرگ حقیقـی    پسنشا زده شده و  کوکوپیت و پرلیت)

   بـر بررسـی تـأثیر دانـه گـرده و پیونـد       بـراي شدند. به گلخانه منتقل 

زیتـونی  صفات مورفولوژیک و رنگ میوه در آزمایش اول، رقم قرمـز  

بـی، بـنفش گیالسـی، زرد پـالم     عنوان والد مادري و ارقـام زرد گال به

ــه  ــونی ب ــارنجی زیت ــه  گــاردن و ن ــدري در نظــر گرفت ــد پ عنــوان وال
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 رقم مختلف و خودگشن 4شده با  افشانیهگردفرنگی قرمز زیتونی واریانس صفات مورفولوژیک گوجه تجزیه. 1جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییرات

  میانگین مربعات

  طول میوه

)cm(  

  قطر میوه

)cm(  

  زن میوهو

)g(  

  حجم میوه

)3cm(  

 ns379/0  ns0596/0  ns988/21  *130/23  4  تیمار

  95/4  00/7  06/0  21/0  10  خطا

  0/17  2/20  6/9  1/12  ضریب تغییرات (%)

  دارمعنی اثرو بدون  %5دار در سطح احتمال یمعناثر ترتیب به nsو  *

  

ـ  شدند. در آزمایش دوم، رقم نـارنجی زیتـونی بـه    د عنـوان وال

و ارقام زرد پالم گاردن، زرد گالبـی و بـنفش گیالسـی    مادري 

 افشـانی هگـرد عنوان والد پدري در نظر گرفته شـدند. بـراي   به

 بـراي هـا ( هـاي گـل  ، غنچـه افشـانی هگـرد از  پیشها، روز گل

ها باید حتمـاً بسـته باشـند)    ، غنچهافشانیهگرداطمینان از عدم 

هـاي غنچـه   ها و پرچمرگها، گلبسازي شدند و کاسبرگعقیم

هاي مورد نظـر  شدند تا در صبح روز بعد با گردهها حذف گل

 پسبه این صورت انجام شد که  افشانیهگردتالقی داده شوند. 

هـا  شـده، پـرچم  از تماس پرچم به قسمت مـادگی گـل عقـیم   

اي و کالهک مانند روي مـادگی قـرار گرفتنـد.    صورت دستهبه

شود. در آزمـایش  خواسته میهاي ناگردهاین امر مانع از ورود 

میوه، رقم قرمز  رنگ و اندازه بر پایه اثر بررسی منظورسوم، به

اي صورت حفرهعنوان پیوندك در نظر گرفته و بهگیالسی را به

روي ارقام زرد پالم گاردن و قرمز بزرگ پیوند شد و رقم قرمز 

تایج بررسیعنوان شاهد (بدون پیوند) منظور شد. نگیالسی به

اي در نشـان داده بـود کـه پیونـد حفــره     پیشـین هـاي تجربـی   

زنی در پیوندك همراه باشد نتـایج مطلـوبی   صورتی که با زخم

هـا  را درپی خواهد داشـت. در مرحلـه رسـیدگی کامـل، میـوه     

برداشت شدند و صفات مورفولوژیک آنها ماننـد طـول، قطـر،    

ي شـد. طـول و   گیـر وزن و حجم میوه و مقدار لیکوپن انـدازه 

متـر، وزن میـوه   وسیله کـولیس بـر حسـب سـانتی    قطر میوه به

وسـیله اسـتوانه   وسیله ترازو بر حسب گرم و حجم میـوه بـه  به

گیـري  گیري شـد. انـدازه  مکعب اندازهمترمدرج با واحد سانتی

بـا  وسیله دسـتگاه اسـپکتوفتومتر انجـام شـد.     مقدار لیکوپن به

هـاي  آلـی و پـژوهش   هـاي توجه به حاللیت لیکوپن در حالل

استخراج  برايانجام شده در این راستا، حالل هگزان و استون 

  فرنگـی  گرم از پوسـت گوجـه   3/0لیکوپن استفاده شد. مقدار 

  وسیله نیتروژن مایع منجمـد کـرده و پـودر حاصـل را بـا      را به

عصـاره   2:1لیتر از محلول هگزان: اسـتون بـه نسـبت    میلی 10

دقیقـه در دسـتگاه    10مـدت  ن حاصل بـه گرفته و سوسپانسیو

ــا دور  ــاالیی قــرار داده  rpm 5000ســانتریفیوژ ب ــه ب شــد. الی

سوسپانسیون خارج شده و در دستگاه اسپکتوفتومتر قـرار داده  

نـانومتر قرائـت شـد.     505شد و میزان جذب در طـول مـوج   

) 3400مقــدار لیکــوپن بــا اســتفاده از ضــریب خاموشــی آن (

  ). 8شد (محاسبه 

 تصـادفی  کامالً طرح قالب در هاآزمایش از حاصل هايداده

 SAS افـزار نـرم  توسـط  تکـرار  3 در تیمار 3 و 4 ،5 ترتیببه با

 بـا  هـا داده میـانگین  مقایسـه . شدندآماري  تجزیه )00/9(نسخه 

  .شد انجام %1 و %5 احتمال سطوح در LSD آزمون

  

  نتایج و بحث

 بـر  گرده دانه اثر که داد ننشا اول آزمایش واریانس تجزیه نتایج

دار است معنی %5رقم قرمز زیتونی در سطح احتمال  حجم میوه

شده با  افشانیهگرد). در این رقم، میانگین حجم میوه 1(جدول 

شـده   افشانیهگردگرده زرد گالبی داراي بیشترین مقدار و میوه 

 هـاي با گرده زرد پالم گاردن داراي کمترین مقدار است (جدول

نسـبت   %36افشانی شده با گـرده زرد گالبـی   ). میوه گرده3و  2

شـده بـا    افشـانی هگـرد نسبت به میـوه   %53به میوه خودگشن و 
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 )LSD%5( فرنگی قرمز زیتونی. مقایسه میانگین اثر دانه گرده بر صفات میوه گوجه2جدول 

  زا گرده

)3mc(  

  طول میوه 

)cm(  

  قطر میوه 

(cm)  

  وزن میوه 

)g(  

  م میوه حج

)3mc(  

  00/13  93/12  40/2  93/3  قرمز زیتونی

  66/17  47/17  56/2  30/4  زرد گالبی

  97/10  19/12  46/2  56/3  بنفش گیالسی

  76/10  06/10  18/2  40/3  زرد پالم گاردن

  00/13  76/12  43/2  63/3  نارنجی زیتونی

LSD  )5%(  8337/0  4232/0  8119/4  0459/4  

LSD دار: آزمون حداقل اختالف معنی  

  

 رقم مختلف و خودگشنی 3شده با  افشانیهگردفرنگی نارنجی زیتونی واریانس صفات مورفولوژیک گوجه تجزیه. 3 جدول

  درجه آزادي  منابع تغییرات

  میانگین مربعات

  طول میوه

)cm(  

  قطر میوه

)cm(  

  وزن میوه

)g(  

  حجم میوه

)3m(  

  ns255/0  ns509/0  *417/49  *861/35  3  تیمار

  92/5  85/7  05/0  15/0  8  خطا

  0/11  9/12  0/7  2/10  ضریب تغییرات (%)

  دارمعنی اثرو بدون  %5دار در سطح احتمال معنیاثر ترتیب به nsو  *

  

  گرده زرد پالم گاردن افزایش حجم داشت.  

در رقم نارنجی زیتـونی   میوه حجم و وزن دوم، آزمایش در

گرفـت   قـرار  گـرده  دانـه  نـوع  تـأثیر  تحت %5ل در سطح احتما

شده با گـرده بـنفش    افشانیهگرد). میانگین وزن میوه 4(جدول 

گیالسی داراي بیشـترین مقـدار و میـوه خودگشـن شـده داراي      

شـده   افشانیهگرد). میوه 6و  5هاي کمترین مقدار است (جدول

نسـبت بـه میـوه خودگشـن شـده       %51با گرده بنفش گیالسـی  

شـده بـا    افشـانی هگـرد فزایش وزن داشت. میانگین حجم میـوه  ا

 افشـانی هگـرد گرده بنفش گیالسی داراي بیشترین مقدار و میـوه  

شده با گرده زرد پالم گاردن داراي کمترین مقـدار اسـت. میـوه    

نسـبت بـه میـوه     %37شده با گرده بـنفش گیالسـی    افشانیهگرد

شـده بـا گـرده     افشانیهگردنسبت به میوه  %39شده و خودگشن

  زرد پالم گاردن افزایش حجم داشت.  

 صـفات  بـر  گـرده  دانـه  اثرهاي چنین و دلیل متازنیا اینکه با

 )22( سـواینگل  حـال ایـن  بـا  نیسـت،  مشخص کامالً هنوز میوه

. دانـد مـی  امـر  ایـن  دلیـل  را بذر توسط شده تولید هايهورمون

در  میـوه  ازهانـد  بـر  گـرده  دانـه  اثـر  در خصوص مشابهی نتایج

 ) و17)، خرمـا ( 13بلـوبري (  )،5( سـیب  )،12( لوبیـا  خصوص

 هـاي آزمـایش  نتـایج  بـه  توجه با. است شده گزارش )18خیار (

 حجـم  و وزن صـفات  از اسـتفاده  بـا  اصـالحی،  جنبه از حاضر،

 از اطمینـان  بـا  اولیـه  مراحـل  در هیبریـدها  شناخت امکان میوه،

  .شودمی مهیا افشانیهگرد صحت

 سـطح  میوه رقم قرمـز گیالسـی در   طول سوم، آزمایش در

 ).6پیوند قرار گرفت (جدول  تیمارهاي تأثیر تحت %5 احتمال

هـاي پیونـد نشـده داراي بیشـترین     میانگین طول میوه در بوته

هاي پیونـد شـده روي پایـه زرد پـالم گـاردن      مقدار و در بوته
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 )LSD%5فرنگی نارنجی زیتونی (وه گوجه. مقایسه میانگین اثر دانه گرده بر صفات می4جدول 

  زاگرده

 )3mc(  

  طول میوه

 )cm(  

  قطر میوه 

 (cm)  

  وزن میوه

 )g(  

  حجم میوه 

)3mc(  

  34/19  34/17  84/2  47/3  نارنجی زیتونی

  00/19  11/19  00/3  50/3  زرد پالم گاردن

  00/23  74/23  20/3  87/3  زرد گالبی

  34/26  12/26  20/3  07/4  بنفش گیالسی

LSD  )5%(  717/0  4031/0  2726/5  5799/4  

LSDدار: آزمون حداقل اختالف معنی  

  

 رقم مختلف و خودگشنی 2فرنگی قرمز گیالسی پیوندي با واریانس صفات مورفولوژیک گوجه تجزیه. 5جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییرات

  میانگین مربعات

  طول میوه

)cm(  

  قطر میوه

)cm( 

وزن میوه 

)g(  

  وهحجم می

)3m( 

  ns004/0  ns197/0  ns391/0  038/0*  2  تیمار

  092/0  080/0  006/0  004/0  6  خطا

  3/10  7/10  9/4  1/4  ضریب تغییرات (%)

  دارمعنی اثرو بدون  %5دار در سطح احتمال معنیاثر ترتیب به nsو  *

  

 )SDL%5( فرنگی قرمز گیالسی. مقایسه میانگین اثر پیوند بر صفات میوه گوجه6جدول 

  پایه
  طول میوه

)cm(  

  قطر میوه

(cm)  

  وزن میوه

)g(  

  حجم میوه

)3m(  

  00/10  92/8  40/2  67/2  بدون پیوند

  00/6  12/6  17/2  04/2  زرد پالم گاردن

  34/7  27/7  27/2  17/2  قرمز بزرگ

LSD  )5%(  3996/0  4566/0  1969/3  3298/3  

LSD دار: آزمون حداقل اختالف معنی  

  

). میوه بدون پیوند نسبت بـه  6 لوجدمقدار بود (کمترین  داراي

افـزایش طـول    %32میوه پیوند شده روي پایه زرد پـالم گـاردن   

  داشت.    

 هـاي ویژگی بر پایه اثر بر مبنی هاییگزارش نیز این از پیش

 شـده  گـزارش  ،پـژوهش  این نتایج با همسو فرنگیفگوجه میوه

 حتمـاً  فرنگـی، گوجه رايب پایه انتخاب در بنابراین، ).4و  2( بود

 .گیرند قرار مد نظر اثرهایی باید چنین

دهنده و پیوند بـر میـزان لیکـوپن، بررسـی     از نظر تأثیر گرده

آزمـایش اول، میـزان لیکـوپن در    انجام شـده نشـان داد کـه در    

افشـانی شـده بـا    فرنگی رقم قرمز زیتـونی گـرده  گوجه هايمیوه

نی، زرد گالبـی، بـنفش   فرنگـی رقـم قرمـز زیتـو    هـاي گوجـه  گرده

 تـا  mg/100L10/1 گاردن و نارنجی زیتونی بـین  گیالسی، زرد پالم



  ۱۳۹۸ ستانتاب/ دوم / شمارهدهم/ سال اي هاي گلخانهكشتعلوم و فنون 

۸۴ 

 
  مختلف گرده منابع تأثیر تحت زیتونی قرمز فرنگیگوجه لیکوپن . مقدار1شکل 

  

  
  فرنگی نارنجی زیتونی تحت تأثیر منابع گرده مختلف. مقدار لیکوپن گوجه2شکل 

  

mg/100L 32/1 ندانی از این نظـر مشـاهده نشـد    بوده و تفاوت چ

فرنگـی  هاي گوجه). در آزمایش دوم، میزان لیکوپن در میوه1شکل (

فرنگـی  هـاي گوجـه  شده بـا گـرده   افشانیهگردرقم نارنجی زیتونی 

گاردن، زرد گالبی و بـنفش گیالسـی بـین    نارنجی زیتونی، زرد پالم

mg/100L 137/0  تــاmg/100L 17/0 ز بــوده و تفــاوت چنــدانی ا

). در آزمایش سوم، میزان لیکـوپن در  2شکل این نظر مشاهده نشد (

فرنگی رقم قرمز گیالسی بدون پیوند و پیونـد شـده   هاي گوجهمیوه

گاردن و قرمـز بـزرگ بـین    فرنگی رقم زرد پالمهاي گوجهروي پایه

mg/100L 967/0  تاmg/100L 99/1  از ایـن   هـایی بوده و تفـاوت

  ).3شکل نظر مشاهده شد (
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فرنگی قرمز گیالسی تحت تأثیر پیوند. مقدار لیکوپن گوجه3شکل   

  

  گیرينتیجه

، اسـتفاده از گـرده   پژوهشدست آمده از این با توجه به نتایج به

فرنگی متناسب با وزن و حجـم میـوه آن   هاي مختلف گوجهرقم

 تغییرات از رقم سبب افزایش و کاهش حجم و وزن میوه شد و

 درسـت  هیبریداسیون از حاصل هايمیوه صتشخی براي حاصل

بـرد. همچنـین، اسـتفاده از     سود توانمی اصالحی هايبرنامه در

صفات مورفولوژیک میوه داشته و حتی  برداري پیوند تأثیر معنی

با توجه به نوع رقم پایه سبب کاهش طول میـوه بوتـه پیونـدي    

 پیوند واجر در بنابراین، .هاي بوته بدون پیوند شدنسبت به میوه

 بـا  متناسـب  بایـد  حتماً توصیه از قبل نیز اثرهایی چنین هاسبزي

شـود. ضـمن اینکـه در     بررسـی  کنندهمصرف سلیقه و بازار نیاز

شـود و  هاي اصالحی از پیوند اسـتفاده مـی  صورتی که در برنامه

شوند باید توجه داشت که هاي پیوندي در تالقی استفاده میبوته

واند سبب تغییر در مورفولوژي میـوه شـود و   تخود پیوند نیز می

در تمیز این اثرها از اثر گرده باید دقت الزم را مبذول داشت یـا  

  .پیوندي استفاده نشود هايدر صورت امکان براي تالقی از بوته
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Abstract 

To evaluate the effects of pollen source and grafting on morphological characteristics and color of tomatoes, different 
cultivars with various fruit colors were grown and investigated in three experiments. In the first experiment, the red 
sweet olive cultivar was used as female parent and yellow pear, violet cherry, yellow palm garden and orange olive 
cultivars were used as male parents. In the second experiment, the orange olive cultivar was used as female parent and 
yellow palm garden, yellow pear and violet cherry cultivars were used as male parents. In the third experiment, the red 
cherry cultivar was used as scion and grafted on large red and yellow palm garden cultivars, and red cherry cultivar was 
used as control without grafting. Manual pollination was used in the first and the second experiments. Based on the 
results of the first experiment, different pollen sources significantly affected volume of fruit in red olive cultivar 
(P≤0.05). In the second experiment, different pollen sources significantly affected weight and volume of fruits in the 
orange olive cultivar (P≤0.05). In the third experiment, different rootstocks significantly affected fruit length of red 
cherry tomato cultivar (P≤0.05). Results of this research showed that selection of hybrid fruits is possible by fruit 
volume and weight and also rootstock affects scion fruit characteristics. 
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