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 مقاله پژوهشی
رس متوسط-ارزیابی هیبریدهای سیب برای شناسایی و گروه بندی نتاج زودبارده، زود

 با عملکرد باال

 

 3و سیدعلی پیغمبری *2نجاریحاج، حسن 1نرجس ماالیی

 
 (27/1/9318تاریخ پذیرش:  -21/2/9318)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

تعداد  آغاز و ترکیب تالقی 44با انجام  ،کرج در 9383سال  در رس سیبمتوسط -هدف تولید ارقام زودبا  تحقیقات به نژادی

 نهایت درو  مستقر شدند باغر د9387سال  در گزینش شدهدورگ  72۷هاآنه از میان ک نتاج تنی و ناتنی تولید شد 7۷۷۷

 تراکمزودباردهی،  ،ن رسیدندهی، زماارزیابی صفات فنولوژی گلمنظور بهحاضر پژوهش  .درخت باقی مانده و رشد کردند 1۵۵

 انجام 9313 و 9312 هایطی سال ،ساله موجود در باغ 7و  ۵ نسل اولی نتاج 1۵۵روی فراگیر صورت به بندیمیوه و گلدهی

در پایان فصل رویشی . بررسی شدو تعداد میوه در درخت  دهتعداد شاخه باربا شمارش  طی دو مرحله بندیمیوه درصد. شد

صفت  و بیوشیمیاییصفات  شاملمیوه  ارزیابیهای ناسایی شدند. آزمایشش باال با عملکرد رسرس و متوسطزودژنوتیپ  97

انتخابی  دورگ 97برای . شد( سیب انجام D.U.Sیکنواختی و پایداری )های تمایز، دستورالعمل ملی آزموناساس پومولوژیک بر

 بر اساس نتایج تجریه نجام و میزان همبستگی صفات تعیین شد.ای ساده اصفات کمی و کیفی تجزیه خوشهاز نظر تمامی 

داری بین صفت همبستگی مثبت معنی ،نتایج حاصلدر . گروه قرار گرفتند 3در تمامی نتاج انتخابی به روش وارد، ای خوشه

احتمال یک در سطح  TAو  TSSداری بین صفت وزن میوه و صفات وزن میوه و طول و قطر میوه و همبستگی منفی معنی

 .مشاهده شددرصد 

 

 سیب ، زودباردهینژادی، بهارزیابی نتاج، ارقام زودرس، : کلیدی کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ، تهرانواحد علوم و تحقیقات تهران ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسالمی،سیآموخته کارشنادانش - 9

 های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزیپژوهشکده میوه یدانشیار پژوهش -2

 ، تهراندانشگاه تهران ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی،استاد  -3

 hajnajarih@gmail.comپست الکترونیک:  ٭
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 مقدمه

از  (.Malus × domestica Borkhگونه سیب )گسترش 

ها از بخارا و سمرقند بذور توسط کاروانجایی بهجاطریق 

یر و سارم به جا آناز به طرف ایران و سپس یونان و 

و همکاران،  9قرقانی) صورت پذیرفتکشورهای اروپایی 

بررسی پراکنش ارقام  (.9381 همکاران، قربانی و ؛2۷۷1

جریان ژنی سیب از  دهدمیبومی سیب کشور نشان 

وارد شد و شرقی ایران ترکمنستان به شمال و قرقیزستان

شکل خراسان  منطقهاولین مرکز تنوع در  به این ترتیب

البرز  کوه دامنه جنوبی رشته درریان ژنی جمسیر  .گرفت

سردسیری در منطقه دومین مرکز تنوع یافت و ادامه 

منشا ارقام . (2۷۷8 ،2نجاریحاج) شکل گرفتآذربایجان 

ادامه کشت و  گسترش و ارقام مبنای پسوند اسامیبربومی 

دهنده نشانهای خود ها در زیستگاهآنای لکهپرورش 

، نجاریحاج) در پهنه کشور است وجود مراکز تنوع سیب

a9317 .)هوایی و ظهور  و فرسایش ژنتیک، تغییرات آب

( باعث شد 2۷92 ،3جالمارسون و تامیکآفات جدید )

های دانهال ،قدیمی ارقامآوری جمعاقدام به نژادگران به

 با هدفارقام های کلکسیونتصادفی سیب و احداث 

و  4استنیوکوویچنمایند ) نژادیبههای برداری در برنامهبهره

ارقام بومی و وارداتی سیب آوری جمع(. 2۷97 همکاران،

در رقم  913 به 81منجر به احیا و افزایش ارقام سیب از 

 گردیدکلکسیون ملی ارقام بومی و وارداتی تجاری سیب 

گونه سیب به علت چند  هر (.931۵ ،نجاریحاج)

هزاران  یهای متعدد طانتخابهای طبیعی و گیریدورگ

منابع ژنتیکی است ترین پیچیدهسال دارای یکی از 

در بایستی اذعان داشت اما  ،(2۷92 ،1)بوزبوگا و پیرالک

منابع ژنتیک بسیار جدید سیب ارقام تولید بسیاری از 

با جدید ارقام آزادسازی است.  محدودی استفاده شده

های چالشو پیدایش تغییرات اقلیمی عوامل توجه به 

های برنامه در کاریمیوهصنعت دی فراوان در اقتصا

 و همکاران، ۵)الورنس است هقرار گرفتمدنظر دنیا  نژادیبه

روی نژادی به هایبرنامهاز  ایبخش قابل مالحظه. (2۷98

وارداتی و اهداف مختلف مانند  های سازگاری ارقامآزمایش

                                                      
1. Gharghani 

2. Hajnajari 

3. Hjalmarsson and Tomic 

4. Stanivukovic 

5. Bozbuga and Pirlak 

6. Laurense 

شناسی، عملکرد باال، مقاومت به آفات و های میوهویژگی

 ؛2۷94 و همکاران، 7ناب)هیون اندبیماری متمرکز شده

رقم 92در شرایطی که تنها  (.2۷92 و همکاران، 8سونمین

 ،انددادهبه خود اختصاص خوری اروپا را تازهبازار  ،تجاری

گروه بزرگی از ارقام بومی و قدیمی با دامنه وسیعی از 

اسیدی، ترکیبات فنلی  طعم، مزه، عطر، قند، محتوای

وجود دارند و عملکرد باال  (2۷93 و همکاران، 1جاودانی)

بهره جست ها آنتوان از میتولید ارقام جدید  که در

. با توجه به سطح باالی (2۷93 و همکاران، 9۷)جمریک

و  یجهانپهنه دلیشز در گلدندلیشز و ردزیر کشت دو رقم 

خوری به استفاده از ارقام متنوع و جدید، تازهتمایل بازار 

های جدید سازگار با رقماهداف اصالحی به سوی تولید 

اقلیم هر منطقه  و وهواکننده، آبمصرفعواملی مثل ذائقه 

. کیفیت میوه (2۷98 و همکاران، 99)اشمیت روندمیپیش 

رویی شاخصی زیرین و رنگ شامل شکل، اندازه، رنگ

 آیدمیشمار به نژادیبهبسیار مهم در فرایند گزینش و 

به تعریف کیفیت میوه  .(2۷91مکاران، و ه 92)دوریک

 . ارزیابی مصرفنده استکننیاز مصرف شدت مرتبط با

گ، اندازه، کننده از میوه سیب در مرحله اول براساس رن

پوست و گوشت در ها ناهنجاریوجود شکل میوه و عدم 

پس  ،بندیکیفیت خوراکی در رتبه طوری کهبه ،میوه است

 .(2۷98 ،93)موساچی و سرا دارد پسندی قراربازاراز 

های هدفمند تالقی از جدید سیبارقام معرفی  و گزینش

های سیب دانهالاز میان  شده و یاشناخته هایوالدبین 

 منبع گرده نامشخص افشانی تصادفی باگرده از حاصل

اکنون هم .(2۷97 و همکاران، 94)کیکوچی گیردمیصورت 

صفات کیفی  و کردانتخاب سیب در کنار عمل ،در کشور

اسید )مریدی و همکاران، سکوربیکآویژه مانند میزان 

کنترل ویروس در  ،های سازگاری ارقامبرنامه(، 9314

( و تولید ارقام 9317سطح ملی )پیرمرادیان و همکاران، 

دلیشز و ردزودرس با هدف جایگزینی ارقام قدیمی 

 (.b9317 ،نجاریحاج) گیردمیبر  را نیز در دلیشزگلدن

تولید سیب زودبارده با عملکرد باال و انبارمانی خوب طی 

                                                      
7. Hyuon Bon 

8. Min Son 

9. Javdani 

10. Jemric 

11. Schmit 

12. Duric 

13. Musacchi and Serra 

14. Kikuchi 
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طوری که با است، بهتوجه بوده چند سال اخیر بسیار مورد 

شود تا بهترین نتاج های متعدد تالش میتالقی و گزینش

کی دیگر از ی .معرفی شوندشناسی های میوهبرای آزمایش

نژادگران بر های اصالحی سیب که در حال حاضر بهبرنامه

بینی زمان رسیدن میوه سیب با ، پیشاندآن متمرکز شده

دهی است که در استفاده از صفات فنولوژی گل

های بیست ساله بیان شد که استفاده از شاخص ارزیابی

دهی برای تعیین زمان رسیدن میوه در مورد زمان گل

مورد جوابگو نیست و در  سیب رسارقام زودرس و متوسط

، 9)سولتز اعتماد است تا حدودی قابل یررسارقام د

حاضر با هدف شناسایی ارقام زودرس، (. پژوهش 2۷۷۷

اختصاصی  درخت موجود در باغ 1۵۵رس از بین متوسط

قبول  با عملکرد قابل و ارزیابی میوه درختاننتاج دورگ 

 انجام شد.

 

 هاروشمواد و 

 موادگیاهی (درخت ژنتیک) فیلوژنی

های ارزیابیبراساس  ،باغنتاج موجود در انتخاب والدهای 

رقم و ژنوتیپ موجود در  9۷8فنولوژیک و عملکردی 

مستقر در ایستگاه  بومی و وارداتی تجاریکلکسیون ارقام 

های در طول سال شهر کرجتحقیقات باغبانی کمال

و  9384های طی سال. صورت گرفت 9382-9384

بذر تنی و  هزار نزدیک به صد تالقی، ترکیب 44، از 9381

نهالستان پژوهشکده  گیریدورگدر خزانه  و ناتنی تولید

معتدله و سردسیری وابسته به موسسه تحقیقات  هایمیوه

دانهال  7۷۷۷ ها حدوداز آن باغبانی کشت شد که علوم

اندازه باالی جمعیت در برگیرنده دست آمد. به دورگ

اصل از والدهای های تنی و ناتنی حدهاای از خانومجموعه

مشخص، الزاما بایستی محدود به انتخاب نتاجی گردد که 

دارای بیشترین صفات مطلوب از والد مادری یا والدهای 

مادری باشند، غربال دقیق همراه با حذف وسیع  پدری و

های نامطلوب منجر به افزایش فشار انتخاب دانهال

(Selective pressure )نی و ت غربالگری نتاجگردد. می

رفولوژیک وناتنی در مرحله نونهالی توسط نشانگرهای م

 938۵های برای شناسایی نتاج زودرس در خزانه طی سال

 حاج) ژنوتیپ برتر شد 72۷، منجر به گزینش 9387و 

های دورگ، 9387. سال (2۷92 نجاری و همکاران،

                                                      
1. Soltez 

واقع در ( Hybrid orchard) دورگنتاج انتخابی در باغ 

، وابسته به آباد کرجنی مشکینات باغباایستگاه تحقیق

 مستقر شدند. موسسه تحقیقات علوم باغبانی

 73الی  72در هر ردیف  که باغ شامل ده ردیف بوداین 

استقرار یافتند و  درختصورت تکبه بفرد منحصر ژنوتیپ

صورت  هاآن ها براساس موقعیت کاشتنامگذاری ژنوتیپ

 در ردیف شماره L1G49 ی با نامگرفت. برای مثال ژنوتیپ

است. براساس  استقرار یافته نهموچهلو در جایگاه  9

های نقشه متریک کاشت، مشخص شد تعدادی از جایگاه

درختان دورگ موجود در این  کهکشت خالی هستند 

اند. در نتیجه تعداد کل رفتهها خشک شده و از بین جایگاه

نتاج دورگ  1۵۵های بررسی شده در این پژوهش ژنوتیپ

یک از والدین پدری یا  الزم به ذکر است که هیچ باشد.می

مادری نتاج در این باغ وجود ندارند و این باغ صرفا جهت 

به قصد گیری و استقرار نتاج دورگ حاصل از فرایند دورگ

 است. ها درنظر گرفته شدهارزیابی آن

 با( 9313 و 9312) سالهدو دوره یک طی حاضرپژوهش 

 Precoscious) باردهزود نتاجشناسایی  و ارزیابی هدف

progenies) (فاز و انتقال یافته به دارای دوره جوانی کوتاه 

رس، زود دورگبندی نتاج گروه وخصوصیات  ،(دهیگل

 7 و ۵ رختد 1۵۵ر د عملکرد، تعیین سطح رسمتوسط

 یادداشت .گرفت انجام دورگنتاج  باغ درموجود  ساله

 دهی با هدفگل فنولوژی ازوسیع  میدانیهای برداری

ده، تا دیرگل دهگلزودهای دورگ ،زودبارده شناسایی نتاج

صفت کلیدی  و دهیگل تراکم و نیز دهیگل دورهتعیین 

شناسایی با  .صورت پذیرفت میوه رسیدن زمانفنولوژی 

 حسب نوسانات دماییدهی دوره گل در طولبارده زودنتاج 

 فروردین پایانتا  اسفند خراوا از های روزانهاریبرددادهبه 

فنولوژِی ترتیب به اقدام شد که 9313و  9312های سال

ساله تنی و  7و  ۵ نتاج سیب 4۷2و  434دهی شروع گل

به . ثبت گردیدمستقر در باغ وارد شده به فاز بالغ، ناتنی 

صفات فنولوژیک زودباردهی، برداری از دادهاین ترتیب، 

دهی (، پایان گلهاگلدرصد  9۷شکوفایی دهی )گلشروع 

دهی )روزهای ا( و دوره گلهگل درصد 1۷ریزش )

صورت  دهی(حل شروع و پایان گلامربین حدفاصل 

ها در شاخهبا توجه به تدریجی بودن فرایند بلوغ . گرفت

در مرحله تمام نتاج دهی برآورد تراکم گلتاج درختان، 

نسبت حجمی  بررسیبا ها(، گلدرصد  1۷)شکوفایی گل 
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صورت و به ده تاج درختده به بخش غیرگلبخش گل

های بارور از دورگسطح عملکرد  شد.محاسبه  چشمی

در ابتدای فصل ده میوههای شاخهطریق شمارش تعداد 

تعداد میوه در درخت تعیین شد. با شمارش و رویشی 

هی توجه به وجود یک گرادیان وسیع از صفت زودبارد

(Precosciousness از )شاخه بارده در درختان  9۵تا  9

 Ripening) میوه فنولوژی زمان رسیدنشد. شناسایی 

time)  میدانی هایبررسیبه صورت  ماهه 3طی یک دوره 

 تا پایان شهریور اول تیراز  میان یک روز درگاهی و روزانه 

 veryزودرس )خیلی های دورگبا هدف شناسایی  ماه

early)  تا بسیار دیررس(very late) بندی گروه منظورو به

برداری یادداشتن میوه های مختلف رسیدگروهنتاج در 

های شاخصبا استفاده از  میوه تشخیص زمان رسیدن شد.

ظهور رنگ ریزش قبل از برداشت، تغییر رنگ زمینه، 

اهش مقاومت به چیده شدن انجام تغییر رنگ بذر، کرویی، 

ها براساس ژنوتیپ بندیگروهآن در جدولی و پس از  شد

با ، 9312در سال  .ها صورت گرفتمیوه رسیدنزمان 

با  درخت 97از بین نتاج بارور تعداد توجه به سن درختان، 

انتخاب شدند.  ،مناسب و طعم ظاهر قبول و قابل عملکرد

، با انتخابی نتاج ارزیابی میوهمطالعات آزمایشگاهی 

و انتقال  دورگدرخت میوه سالم از هر نمونه  9۷ برداشت

های معتدله میوهپژوهشکده آزمایشگاه پس از برداشت به 

بر اساس دستورالعمل ملی . صورت گرفتو سردسیری 

 (D.U.S) آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری سیب

از شناسی میوهت اصف(، 9387و همکاران، نجاری حاج)

، طول و ب گرم(توسط ترازوی دیجیتال )برحس وزن جمله

، میوه شکل کلی، متر(توسط کولیس )برحسب میلیقطر 

اساس  )بر میوه رنگ و رقط به اندازه، نسبت طول

مورد بررسی قرار  (D.U.Sشده در  استانداردهای درج

با  عصاره میوه pH ،ارزیابی صفات بیوشیمیاییدر . گرفت

خت سا Metrohm-691تر مدل مpH دستگاه ازاستفاده 

اسیدیته قابل برای محاسبه  .گیری شداندازه یسسوی

از روش تیترکردن عصاره صاف شده  (TA9) اسیونتیتر

از  (TSS2میوه سیب و مواد جامد محلول کل میوه )

 ATAGO Automatic andمدلدستی  سنجانکساردستگاه 

Water Resistant  شد استفادهساخت کشور ژاپن. 

ر قالب طرح کامال د انتخابی دورگنتاج  97بندی گروه

                                                      
1. Titrable Acidity 

2. Total Soluble Solid 

تکرار برای صفات پومولوژیک و برای  9۷تصادفی در 

های دادهتکرار انجام شد.  3های بیوشیمیایی در آزمایش

 ای سادهخوشهجهت تجزیه  شناسیمیوه حاصل از آزمایش

صفات ساده و تعیین میزان همبستگی  Wardبه روش 

 ها وواریانساستفاده شدند و پس از آزمون یکنواختی 

مورد  SAS 9.1ها با استفاده از نرم افزار دادهنرمال بودن 

دار شدن صفات معنیاز  پسقرار گرفتند و  و تحلیلتجزیه 

مورد بررسی، برای انجام مقایسات میانگین از آزمون چند 

 درصد استفاده شد. 1ای دانکن در سطح احتمال دامنه

 

 و بحث  نتایج

 هاژنوتیپبندی گروهو  بالغ شناسایی نتاج زودبارده

 نتاج دورگدر باغ  رسیدن میوهبراساس زمان

 9313و  9312 هایهای انجام شده میدانی در سالبررسی

 ازساله مستقر در باغ نشان داد  7و  ۵ انتمامی درختروی 

درخت  4۷2و  434، به ترتیبنتاج موجود،  1۵۵مجموع 

 شدند وارددهی و گل غبلو فازبه  F1ل نس از دورگ

حت ت 9313در سال ده گل کاهش نتاج بالغ ( که9ل)جدو

موجب  بود و دهیثیر بادهای تند و طوفان در فصل گلأت

 هایژنوتیپمقایسه تعداد شد. ها چهو میوهها گلریزش 

است به  فوق وقوع تنش کنندهییدأت 9 در جدول دورگ

 نتاجترین دهزود گل که قبل از طوفان فروردین ماه،طوری 

افزایش  9312نسبت به سال  9313در سال  9 گروهدر 

 )زود 4 گروهتا  ده(زودگل-)بسیارزود 2 گروهو از داد  نشان

ده( در تعداد نتاج بالغ کاهش قابل تا متوسط گل دهگل

در اثر باد اندام زایشی که ناشی از ریزش شد توجهی دیده 

با گذر از فاصله زمانی روزهای تنش و است. بوده و طوفان 

به بعد  1 گروهاز طور دقیق به، جویمناسب شرایط  ادایج

 هستیم. و بالغ بارورهای ژنوتیپشاهد افزایش تعداد 

ده قرار زودگل گروهدر  ی بالغهاژنوتیپبیشترین تعداد 

 .(9)جدول داشت

فنولوژی پراکنش ساالنه  های دونتایج حاصل از بررسی

ده گل غنتاج بال 434دهی نشان داد از مجموع شروع گل

های ژنوتیپ در گروه 327 ،9312در سال  موجود در باغ

هر  طوری کهده توزیع شدند بهگل ده تا میانزودگل بسیار

ده، زودگل-ده، بسیار زودهای بسیار زودگلیک از گروه

، 3ترتیب به دهگلمیان و دهگلمیان-دهده، زودگلزودگل

د جای داده در خو از نتاج دورگ را 33و  78، 914، 11
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دهی گروه مربوط به صفت زمان گل ۹ها در بندی نتاج با ارائه پراکنش و  فراوانی آندهی و گروهنتایج ارزیابی فنولوژی گل -1جدول 

 13۹3و  13۹2های ( سیب در سالD.U.S) و پایداری یکنواختی، حسب دستورالعمل ملی تمایز
خ شروع بیشینه تاری-کمینه دهیبندی صفت زودگلگروه

 (9312دهی )گل

بیشینه تاریخ شروع -کمینه

 (9313دهی)گل

 9313تعداد نتاج سال  9312تعداد نتاج سال 

 8 3 3/9/9313الی  9/9/9313 3۷/92/9319الی  21/92/9319 دهگل.بسیارزود9کد

 49 11 ۵/9/9313الی  4/9/9313 3/9/9312الی  9/9/9312 دهگلزود-.بسیارزود2کد

 9۷9 914 1/9/9313الی  7/9/9313 ۵/9/9312الی  4/9/9312 دهگل.زود3کد

 73 78 92/9/9313الی  9۷/9/9313 1/9/9312الی  7/9/9312 دهگلمیان-.زود4کد

 ۵7 33 91/9/9313الی  93/9/9313 92/9/9312الی  9۷/9/9312 دهگل.میان1کد

 8۷ 89 98/9/9313 الی 9۵/9/9313 91/9/9312الی  93/9/9312 دهگلدیر-.میان۵کد

 29 91 29/9/9313الی  91/9/9313 98/9/9312الی  9۵/9/9312 دهگل. دیر7کد

 8 7 24/9/9313الی  22/9/9313 2۷/9/9312الی  91/9/9312 دهگلدیربسیار-.دیر8کد

 3 4 27/9/9313الی  21/9/9313 22/9/9312الی  29/9/9312 دهگل.بسیاردیر1کد

 4۷2 434 مجموع

 

ده، دیرگل-دهگلمیان گروهدر دورگ  نتاج 89تعداد  .ندودب

بسیار -، دیردهگلهای دیرگروهدر ژنوتیپ  4و  7، 91

طور قطع گونه به قرار گرفتند.ده دیرگل بسیار وده دیرگل

ی یثر از نوسانات دماأدهی به شدت متسیب از نظر گل

عنوان گیاه محک برای بهطوری که بهمحیط است، 

عات تغییرات دمایی مناطق مورد استفاده قرار مطال

نتاج  دادساالنه این بررسی نیز نشان  گیرد. نتایج دومی

در تغییرات دامنه وسیعی از در دست بررسی سیب 

نسبت به  9312سال در  ،دهیشروع گلخصوص صفت 

را نشان کرج دمایی ساالنه در شرایط  بسته به ،9313سال 

مرکز  (9118-2۷9۷ساله ) 1۷ های هواشناسیداده .دادند

آلتندورف دانشگاه بن در آلمان در -تحقیقات کلین

گل و زمان برداشت گروه های فنولوژی مرحله تمامبررسی

سال مرحله  1۷بزرگی از ارقام سیب نشان داد طی 

به  9پیپینارنجگل و زمان رسیدن در رقم کاکستمام

 ،2ستکوواو پی ک)بلیز روز جلو افتاده است 2و  4ترتیب 

 .(2۷99 ،3بالنک وکانز ؛2۷97

گانه زمان ۹های گروههای بارده در اوانی ژنوتیپفر

 رسیدن میوه

 فنولوژی زمان رسیدن روزانههای بردارییادداشت نتایج

 طی دورگ نتاج باغسیب مستقر در  تمامی نتاج بارور میوه

رسیدگی  گروه 1بر اساس ، 9313و  9312های سال

 و پایداری یکنواختی ،آزمون تمایز تورالعملمندرج در دس

نتاج در هریک از  اوانیفر(، منجر به ارائه D.U.Sسیب )

                                                      
1. Cox' orange pipin 
2. Blazek and Pistekova 

3. Blanke and Kunz 

 (.9شکل) شدمیوه  رسیدن صفت زمانهای مربوط به گروه

 های بسیاررسیدن میوه سیب گروهزمان گروه مربوط به  1

 2۷ الی 99) زود تا زودرس بسیار، (تیر 9۷ الی 9) زودرس

 الی 9) رس متوسط تا زود تیر(، 39 الی 29رس )تیر(، زود

تا  مرداد(، متوسط 2۷ الی 99) رس متوسط مرداد(، 9۷

شهریور(،  9۷ الی 9) مرداد(، دیررس 39 الی 29) دیررس

 دیررس شهریور( و بسیار 2۷ الی 99دیررس ) بسیار تا دیر

بود.  9313و  9312های شهریور( در سال 39 الی 29)

در سال  محصولبالغ بدون  هایژنوتیپ ادافت شدید تعد

طوفان  طی هاچهو میوه هاگلریزش شدید به دلیل  9313

 در بهار همان سال است.

زمان ساالنه فنولوژی  های دوبررسینتایج حاصل از 

در  دهمیوه نتاج بالغ 37۵نشان داد از مجموع  میوه رسیدن

بسیار مختلف  گروه 1در  ژنوتیپ 3۷۵ ،9312سال 

(، دورگ 37زودرس )-(، بسیار زوددورگ 2درس )زو

، (دورگ ۵8رس )متوسط -(، زوددورگ 914زودرس )

نتاج در  41تعداد  قرار گرفتند.( دورگ 41رس )متوسط

 2و تنها  دیررسنتاج در گروه  91دیررس، -متوسطگروه 

قرار گرفتند، در  دیررسبسیار-دیر گروهدر  نتاج دورگ

 بسیار گروهدر  هم رگدرخت دوحالی که حتی یک 

اثبات نمود در این سال پراکنش نتاج  قرار نگرفت. دیررس

زودرس  گروه دودر به ترتیب  هاژنوتیپ بیشترین تعداد

 دقرار گرفتن (دورگ ۵8) رسمتوسط-زود و( دورگ 914)

 1های گروههای بارده در ژنوتیپ اوانیفربررسی . (9شکل)

تعداد  9313 سال داد در نشان میوه زمان رسیدن گانه

زودرس  گروهرسیدگی یعنی  گروهسومین  ژنوتیپ به 9۷4

و این گروه بیشترین سهم را از نتاج بارور  اختصاص یافت



 ارزیابی هیبریدهای سیب برای شناسایی و گروه بندی نتاج زودبارده ...ماالیی و همکاران: 
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ها به ترتیب نزولی در کمی ژنوتیپسپس توزیع  باغ داشت.

 -هیبرید(، متوسط 4۵رس )متوسط-سه کالس زود

 بود هیبرید( 21رس )هیبرید( و متوسط 42) دیررس

از  درصد( 49/14) نتاج تنی و ناتنی 311توزیع (. 9شکل)

ژنوتیپ  248و  9312سال  بالغدرخت  37۵مجموع 

در  9313دورگ بالغ سال  2۵۷درصد( از مجموع  38/11)

دهنده نشاندیررس  -زودرس تا متوسط بسیارگروه  7

یعنی تولید نژادی بهیابی موفق به هدف اصلی برنامه دست

طوری که هیچ یک بهباشد، می رستوسطمو  ارقام زودرس

 2بسیار دیررس قرار نگرفت و فقط گروه از نتاج در 

 بازه .بندی شدندگروهدیررس  بسیار-در کالس دیرژنوتیپ 

 1) هروز 1۷یک دوره  گانه رسیدن میوه1های گروه زمانی

 روزه( از اول تیر تا آخر شهریور بود. 9۷گروه با دامنه 

در خصوص فنولوژی پژوهش این از ده دست آمبهنتایج 

زمان رسیدن میوه در مرحله بلوغ نتاج زودبارده، بیانگر 

در مرحله  یرفولوژیکوبازدهی عالی کاربرد نشانگرهای م

در انتخاب نتاج  گرینونهالی و کارآیی این نوع غربال

نجاری و حاج نتایج با گزارش نای زودرس می باشد که

 (9319ی و همکاران )نجارو حاج (2۷92) همکاران

که به دلیل وجود پیوستگی ژنتیک  همخوانی دارد

(Genetic linkage بین )صفت رویشی اختصاصی در  92

)چاشنیدل و  مرحله نونهالی با صفت زودرسی اثبات گردید

 .(2۷92، 9نجاریحاج

 عملکرد در درخت

 بالغدر نتاج  9312شده در سال  های بارده شمارششاخه

صفت از کمینه یک شاخه بارده تا بیشینه  نشان داد این

شاخه  9۵با  L5G348و ژنوتیپ  متغیر بود شاخه بارور 9۵

های موجود در هر تعداد میوه بارده در صدر قرار گرفت.

میوه  3۷۷تا بیشینه  9از کمینه  9312درخت در تیر ماه 

 نتاجطوری که مختلف متفاوت بود. به دورگ درختاندر 

L4G277  وL4G285 شاخه  93 درمیوه  2۷۷ترتیب با به

در شاخه دارای بیشترین تعداد میوه  9۷ درمیوه  3۷۷و 

بودند. البته اندازه میوه این دو  9312درخت در تیر ماه  هر

 شکلدر رغم عملکرد باال کوچک بود. علی ژنوتیپ

های های موجود در هر یک از دامنه، تعداد ژنوتیپ2شماره

 نشان داده 9313و  9312های تایی میوه در سال 21

 (.2شکل) شودمی

                                                      
1. Chashnidel and Hajnajari 

 9۷۷بیش از  9312در سال  هایی کهدورگارزیابی تمام 

 گروههای بارده خود داشتند و مقایسه شاخه درمیوه 

ترتیب در بهنتاج این  ها نشان دادرسیدن میوه آن

-زودرس، زودرس، زود-بسیار زود های رسیدگیگروه

 داشتند. رس قراررس و متوسطمتوسط

تحت  9313تعداد گل و میوه در درخت در بهار و تابستان 

کاهش چشمگیری  9312نسبت به سال  ،ثیر طوفانأت

در های موجود ، دامنه تعداد میوه9313داشت. در سال 

ها متغیر بود. میوه بین ژنوتیپ 9۷۷الی  9درخت از 

میوه،  9۷۷با حدود  L5G334های طوری که ژنوتیپبه

L8G548  میوه و  8۷باL5G316  وL8G549  هر کدام با

های باغ دورگترین عنوان پربارمیوه در درخت به 7۷

 شناسایی شدند.

را  میوه( 9۷۷) که بیشترین تعداد میوه L5G334ژنوتیپ 

 وارد فاز بلوغ 9312داشت، در سال  9313در سال 

درخت داشت.  دربود و فقط یک میوه  شده )زودباردهی(

-ر زمان رسیدن در گروه متوسطاز نظدورگ های این میوه

پذیری دارای انعطاف آنهای شاخه دیررس قرار گرفتند.

 91۷بسیار زیاد، قدرت رشد کم و ارتفاع تقریبی 

و  L5G327ی هاهمراه با ژنوتیپرا  آن بودند که مترسانتی

L8G545 میوه در اندازه  3۷و  9۷ترتیب با تعداد به

داد. درختان پاکوتاه قرار درشت در زیرگروه -متوسط

 درمیوه  9۷تقریبا  9312که در سال  L8G548ژنوتیپ 

میوه سیب  8۷با  9313شاخه بارده داشت، در سال  سه

زودرس، از در گروه رسیدن با جای گرفتن  و زرد رنگ

 L5G316شد. ژنوتیپ پربار باغ محسوب می درختانجمله 

قرار  رسمتوسط-که از نظر رسیدن میوه در گروه زود

شاخه بارده داشت  1 درمیوه  9۵، 9312در سال  ،گرفت

افزایش یافت.  9313میوه در سال  7۷که این میزان به 

زودرس قرار گرفتند، در گروه  L8G549های ژنوتیپ میوه

میوه  یکشاخه بارده و  یکبا  9312در حالی که در سال 

در میان درختان باغ،  بودند. سیب وارد فاز بلوغ شده

و  L6G425های ای شکل و درشت ژنوتیپهای زنگولههمیو

L6G428 نیز درخت،  درمیوه  2۷و  9۷ترتیب با  به

 کردند.میخودنمایی 

به دلیل عدم فرصت کافی  9313سفانه در سال أمت

که پیشنهاد  صورت نگرفت میوه های ارزیابیآزمایش

 ها نیزهای این ژنوتیپبعدی، میوه  هایمطالعهشود در می

هرچند وقوع طوفان بهاره حسب مرحله مدنظر قرار گیرند.



 9318 پاییز و زمستان، 2، شماره 4جلد                                                                                       کاریهای میوهپژوهش
 

9۵9 

 

 

 
( D.U.S) و پایداری یکنواختی حسب دستورالعمل ملی تمایز،های مختلف رسیدگی میوه پراکنش و فراوانی نتاج سیب در کالس -1شکل 

 13۹3و  13۹2های سالسیب در 

 

 
و  13۹2های ی میوه براساس تعداد کل میوه درخت در زمان رسیدن در سالتای2۲ تعداد نتاج دورگ تنی و ناتنی سیب در دامنه -2شکل 

13۹3 

 

به  ،مرحله فندقهتا دهی در زمان گل، هاژنوتیپفنولوژیک 

جهت  حشرات کاهش بازدید دلیل فشار مکانیکی باد و

لی از سوی وشد های جوان میوهریزش موجب  افشانیگرده

 حامل ژن جنتاتنش موجب شناسایی  وقوع این دیگر

شد.  9313در سال  میوه ()ریزششدن کندهبه متحمل 

که در سال  دورگهای ژنوتیپدسته از  آنعبارت دیگر، به

میوه در برابر بادهای سنگین  به ریزش نسبت 9313

نشان دادند در صورت برخورداری از عملکرد و  مقاومت

توانند میکیفیت مناسب، جدای از صفت زمان رسیدن، 

متر از سطح  2۷۷های باالی ارتفاعو اطق بادخیز برای من

 اب شوند.انتخدریا 

  دورگ درختان هایمیوه شناسیمیوه بررسی

 Wardروش  به ایخوشه تجزیه براساس

های میدانی، تعدادی از دادهواکاوی با بررسی و 

زودرس و  گیرسیدهای گروههای برتر در ژنوتیپ

ی و تحت شناسای هاآنو مرتبط با  رسمتوسط

و بیوشیمیایی قرار گرفتند.  میوه ارزیابی هایآزمایش

 ازبندی آنان و گروه نتاجتمامی شناسایی اولیه بر  هاتالش

به متوسط باردهی های دارایبا تمایز گروه نظر عملکرد
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 13۹2سال  نتاج انتخابی سیب در 1۱زمان رسیدن میوه گروه دهی و شناسی، تراکم گلصفات کلیدی میوه -2جدول 

 رنگ میوه شکل میوه

تاریخ آغاز 

دهی در گل

فروردین 

 ماه

تراکم 

 دهیگل
 اندازه میوه

طول میوه 

 (متریلیم)

قطر میوه 

 (متریلیم)

تعداد 

 میوه
 ردیف ژنوتیپ گروه رسیدگی

 L1G49*** 9 متوسط رس-1 8۷ 33/38 23/34 کوچک ٪7۷ 1 -7 قرمز صورتی کروی

 L2G113*** 2 متوسط رس-1 931 47/37 ۵2/34 کوچک ٪8۷ 91 - 93 قرمز صورتی کروی

 L3G151** 3 متوسط رس-1 71 79/19 93/41 متوسط ٪8۷ 91 - 93 قرمز کروی

 L3G203** 4 متوسط رس-زود-4 41 3۵/11 41/1۵ بزرگ-متوسط ٪4۷ 1 - 7 قرمز صورتی کروی

 L4G260* 1 سط رسمتو-زود-4 1۷ ۷4/۵۷ 12/13 بزرگ-متوسط ٪8۷ 3 - 9 قرمز نارنجی مخروطی

 L4G274*** ۵ زودرس-3 4۷ 4۵/31 97/21 کوچک ٪1۷ ۵ - 4 قرمز کروی

 L4G285*** 7 زودرس-3 3۷۷ 2۵/32 ۵7/21 کوچک ٪1۷ 3 - 9 قرمز کروی

 L5G322** 8 زودرس-3 91۷ 37/18 ۷2/13 متوسط ٪7۷ ۵ - 4 قرمز صورتی مخروطی

 L6G366* 1 سط رسمتو-1 ۵1 ۷۷/11 83/18 متوسط ٪1۷ 1 - 7 قرمز کروی

 L6G412* 9۷ رسمتوسط-7 24 ۷1/۵7 ۵1/۵9 بزرگ-متوسط ٪21 ۵ - 4 قرمز صورتی کروی

 L6G419 99 متوسط رس-1 1۷ 9۷/18 1۷/14 متوسط ٪۵۷ 91 -93 قرمز صورتی کروی

 L6G424** 92 زودرس-3 81 ۷2/1۵ ۷3/۵3 بزرگ-متوسط ٪8۷ ۵ - 4 قرمز نارنجی مخروطی

 L7G437** 93 متوسط رس-1 921 ۵9/11 17/48 متوسط ٪8۷ ۵ - 4 جیقرمز نارن مخروطی

 L8G516** 94 زودرس-3 93۷ 28/1۵ 41/11 متوسط ٪1۷ 3 - 9 قرمز صورتی کروی

 L8G535** 91 زودرس-3 2۵ 2۵/۵۷ 43/۵1 بزرگ-متوسط ٪4۷ ۵ - 4 قرمز صورتی زنگوله ای

 L8G538* 9۵ زودرس-بسیارزود-2 84 7۵/۵3 13/۵4 بزرگ-متوسط ٪1۷ ۵ - 4 قرمز صورتی مخروطی

 L10G688* 97 زودرس-3 ۵۷ ۷9/1۵ ۷1/44 متوسط ٪۵۷ 1 - 7 قرمز کروی

 

دهی و تراکم گلزودباردهی،  صفات مهم، همراه با باال

( به عالوه سرمای بهارهساز و کار فرار از دهی )دیرگل

 ارزیابی خصوصیات میوهو  طعم و مزه مطلوباندازه میوه، 

. در جدول متمرکز گردید گروهی از نتاج برترشناسی 

های کیفی و نتاج انتخابی و برخی ویژگی 2 شماره

 .(2است )جدولآورده شده هاآن فنولوژیک

های حاصل از دادهبا استفاده از ای خوشهآنالیز تجزیه 

انتخابی نتاج  97 و بیوشیمیایی ارزیابی میوههای آزمایش

انجام شد  خویشاوندی ژنتیکبندی و تعیین گروهبا هدف 

تنی و  نتاج(. بررسی دندروگرام حاصله نشان داد 3)شکل 

 1گروه اول  .ناتنی مورد نظر در سه گروه قرار گرفتند

 8گروه دوم (، 2در جدول )با عالمت یک ستاره ژنوتیپ

 4و گروه سوم  (2در جدول با عالمت دو ستاره) ژنوتیپ

را در خود جای ( 2لدر جدو )با عالمت سه ستارهژنوتیپ 

 .(2)جدول دادند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wardژنوتیپ سیب باغ هیبرید براساس صفات پومولوژیک به روش  هفده بندیدندروگرام حاصل از گروه -3شکل 
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که داشتن  گرفتندبیشترین تعداد نتاج در گروه دوم قرار 

دن ومی شم ،بزرگ-هایی به اندازه متوسط و متوسطمیوه

 ۵1تا  1۷قطر میوه  ،قویندرت بهو  پوست در حد متوسط

کروی و تقریب بهمتر، شکل میلی 7۷-۵۷و در برخی موارد 

رنگ زمینه زرد و ، ایزنگولهو  در برخی موارد مخروطی

 برگیرنده در و رویی متنوعسبز مایل به زرد، رنگ 

و انواع تیپ رنگ رویی نواری  قرمزصورتی، های رنگ

 ،(3)جدول رنگ گوشت میوه کرم و سفید پهن، باریک و

الی  1/3  در دامنه  pHسطح دمگاه وو  لپ در زنگاربدون 

، L3G151های ژنوتیپ ست.اگروه  های اینویژگیاز  4

L3G203 ،L5G322، L6G419 ،L6G424 ،L7G437 ،

L8G516  وL8G535 .در این گروه قرار گرفتند 

گروه زیر دورگ نتاج شناسیمیوهاز جمله صفات مشترک 

، L4G260 ،L6G366 ،L6G412های ژنوتیپ) اول

L8G538  وL10G688)  هایی با اندازه متوسط میوهداشتن

بزرگ، رنگ گوشت سفید و در برخی موارد  -و متوسط

 pHمایل به زرد یا صورتی و بدون زنگار لپ است. 

های این گروه از میوهبود.  4/4تا  8/3 های این گروهمیوه

کروی و در برخی موارد مخروطی و  صورت غالب بهنتاج 

های متنوعی از قرمز، قرمز نارنجی و قرمز صورتی رنگبه 

 .(3)جدول شدنددیده 

، L1G49های ژنوتیپشامل گروه سوم زیرهای میوه

L2G113 ،L4G274 وL4G285  از نظر اندازه کوچک و و

 .بود و طعم مالیم و مناسبی 8/3تا  pH 1/3کروی شکل با 

 رغم عملکرد باالعلی های این زیرگروه،دازه کوچک میوهان

در  ،(3)جدول و رنگ بسیار زیبای قرمز و قرمز صورتی

مناسب ناخوری تازهتجاری برای مصرف ها را آنوهله اول 

به  متمایل شیرین و گاهی ماما با توجه به طع .است نموده

اسب و سایز منها های این ژنوتیپمیوه دار بودنو آب ترش

در کنار رسد نظر میبهساالد میوه  برای استفاده در هاآن

در که، ضمن اینهستند.  برداریقابل بهرهها دورگسایر 

دامنه زمانی اواخر بهار تا  خوری درتازهنبود میوه در بازار 

و دار های معطر آبسیب پسندیبازارو اوایل تابستان 

 صفت ،دارهستهخوری از محصوالت تازهبازار خالی بودن 

 بسیار زودرس و زودرس هایسیبگروه در  اندازه میوه

 های احداثباغکه در  ضمن این .باشدمیپوشی چشمقابل 

ای با اعمال تنک، منطقههای سازگاری آزمایششده برای 

ها قابل افزایش میوه، اندازه تهرس و تربیت و تغذیه متفاو

 .خواهد بود

 عالی، گروه سه در سیب هایمیوه، تجاری بندیدسته در

 اندازهگیری برای اندازه .گیرندمی قرار 2 کالس و 9 کالس

نظر قرار توان دو عامل قطر میوه یا وزن میوه را مدمیوه می

 قطر و وزن میوه سیب بندی کمینهدر این دسته داد.

 گرم ذکر شده 1۷-7۷ ومتر میلی ۵۷های مختلف کالس

های (. اغلب میوه2۷97ب، است )کدکس استاندارد سی

ای این های یک و دو تجزیه خوشهقرار گرفته در گروه

، هم از نظر وزن و هم از نظر قطر میوه از استاندارد پژوهش

 .بودند برخوردار خوریجهت مصرف تازه جهانی

 های انتخابیرسی دورگبررسی زود

 زیر گروه اول

، تنی دورگاز پنج ژنوتیپ موجود در این زیرگروه، دو 

×  ♂دلیشزردتاپ"حاصل تالقی  L4G260 نخست ژنوتیپ

 ژنوتیپ دیگری رس ومتوسط-زودگروه در  "♀کهنزگالب

×  ♂حیدرزاده"حاصل تالقی  L10G688س زودر

دارای  "رددلیشزتاپ". وجود داشتند "♀احمدشیخ

درشت، سفتی بافت خوب، حساس به  بسیارهای میوه

 "گالب کهنز"خوب  ولی  و عملکرد رویی قرمززنگار، رنگ

با میوه کوچک، لپ صورتی، مقاوم به زنگار، بافت نرم و 

دارای میوه درشت، شکل  "حیدرزاده"عملکرد پایین است. 

رویی قرمز ماتیکی و عملکرد متوسط و رقم والد گرد، رنگ

رویی رنگ میوه متوسط، اندازهبا  "احمدشیخ"یعنی  مادری

سه (. b9317 نجاری،حاج)زرد با عملکرد عالی است 

 گروهدر سه  "حمداشیخ"والد مادری  دارای ناتنی دورگ

 های والدویژگیسایر زودرسی متفاوت قرار داشتند. از 

-که خود در کالس رسیدن زود "شیخ احمد"مادری 

دهی، دوره بلند گلتوان به میداشت رس قرار متوسط

شکل  پذیری زیاد،قدرت گردهدهی بسیار باال، تراکم گل

ای میوه، سفتی بافت مناسب، خوش خوراک بودن وانهاست

)حاج  داشتن طعم شیرین به عالوه قدرت رشد کمو 

اشاره کرد.  پذیرهای بسیار انعطافشاخه و (931۷نجاری، 

های بارده صفت آخر در عین جلوگیری از شکستن شاخه

موجب دادن عادت رشد آویخته یا مجنون به رقم 

نجاری و حاج(. b9317نجاری، ت )حاجاس احمد شدهشیخ

ارقام  ( با بررسی سطوح خودسازگاری برخی9313مرادی )

تحقیقات باغبانی سیب موجود در کلکسیون ارقام ایستگاه 

کرج )وابسته به موسسه تحقیقات علوم باغبانی(  شهرکمال

رقم شیخ  برخی ارقام از جملهبه این نتیجه رسیدند که 

 سازگارند.خودطور کامل بهاحمد 
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 13۹2در سال  یکپومولوژ یابیدر ارز یانتخاب یو ناتن ینتاج تن یبس یوهحالت تظاهر صفات مختلف مربوط به رنگ در م -3 جدول
رنگ گوشت 

 میوه

شدت رنگ روی  روتیپ رنگ هاعرض رگه

 میوه

هاله رنگ روی 

 پوست میوه

 ردیف ژنوتیپ رنگ زمینه نسبت رنگ رو

که یکدست با ل متوسط مایل به زرد

 نوارهای کمرنگ

 L4G260 9 زرد ندارد یا بسیارکم قرمزنارنجی متوسط

ا لکه یکدست ب متوسط سفید

 نوارهای واضح

 L6G366 2 سبز مایل به زرد متوسط قرمز متوسط

لکه یکدست  متوسط سفید

کمرنگ با 

 نوارهای واضح

 L6G412 3 سبز مایل به زرد ندارد یا بسیارکم قرمز صورتی روشن

لکه یکدست با  باریک مایل به صورتی

 نوارهای واضح

 L8G538 4 سبز متوسط قرمز صورتی متوسط

لکه یکدست با  متوسط سفید

 نوارهای واضح

 L10G688 1 سبز مایل به زرد متوسط قرمز تیره

 L3G151 ۵ زرد زیاد قرمز متوسط لکه یکدست باریک مایل به صورتی

لکه یکدست  باریک مایل به سبز

با  کمرنگ

 نوارهای واضح

 L3G203 7 سبز مایل به سفید کم قرمز صورتی متوسط

لکه یکدست  متوسط مایل به صورتی

کمرنگ با 

 نوارهای واضح

 L5G322 8 زرد متوسط قرمز صورتی متوسط

لکه یکدست با  باریک مایل به سبز

 نوارهای واضح

 L6G419 1 سبز مایل به زرد متوسط قرمز صورتی متوسط

لکه یکدست با  باریک زمایل به سب

 نوارهای واضح

 L6G424 9۷ سبز کم قرمزنارنجی متوسط

 L7G437 99 سبز مایل به زرد متوسط قرمزنارنجی متوسط لکه یکدست متوسط سفید

لکه یکدست  باریک سفید

کمرنگ با 

 نوارهای واضح

 L8G516 92 سبز مایل به سفید متوسط قرمز صورتی روشن

 کدستی لکه متوسط یصورت به لیما

 با کمرنگ

 واضح ینوارها

 L8G535 93 زرد به لیما سبز متوسط یصورت قرمز متوسط

 با کدستی لکه کیبار زرد به لیما

 واضح ینوارها

 L1G49 94 زرد متوسط یصورت قرمز متوسط

 با کدستی لکه کیبار یصورت به لیما

 واضح ینوارها

 L2G113 91 زرد کم اریبس ای ندارد یصورت قرمز روشن

 با کدستی لکه کیبار زرد به لیام

 کمرنگ ینوارها

 L4G274 9۵ زرد به لیما سبز متوسط یصورت قرمز متوسط

 با کدستی لکه کیبار یصورت به لیما

 واضح ینوارها

 L4G285 97 زرد به لیما سبز متوسط قرمز متوسط

 

نوم ارقام خودسازگار، با توجه به هموزیگوستی غالب بر ژ

افشانی آزاد، قادر گردهرغم علی "مداحشیخ"والد مادری 

است. به همین دلیل اغلب نتاج  شدهبه تولید نتاج زودرس 

رس متوسطزودرس و تبط با های رسیدن مرگروهآن در 

به دلیل وجود تعداد باالی پژوهش نتایج این  جای گرفتند.

و کروی شکل  ای( با میوه استوانه9شکل)نتاج زودرس 

حاصل از والد  ناتنی دورگسه  .(2جدول) شودیید میأت

 L8G538های ژنوتیپدربرگیرنده  "احمدشیخ"مادری 

 L6G366رس( و متوسط) L6G412زودرس(، -)بسیار زود

های ده ساله نتایج بررسی باشند.میرس( متوسط)

پالسم موجود در کلکسیون ارقام ژرم دهیفنولوژی گل

ه )وابسته به موسس کرج کمالشهر،تجاری سیب در 

های منجر به تهیه جدول گروه تحقیقات علوم باغبانی(

ای چون دهندهگردهافشان گردید که ارقام زودرس گرده

)زودرس(،  "صحنه گالب")زودرس(،  "اصفهان گالب"

)زودرس( و  "نوریمشهد"رس(، )زود تا متوسط "بهارگل"

گروه والد عنوان همبهرس( )زود تا متوسط "حیدرزاده"

 (.9387 نجاری،حاج)داشتند قرار  "احمدشیخ"مادری 

ارقام داد نشان  ارقام کلکسیوندر بررسی نقشه کاشت 

 اند،شدههم کاشته بهگروه بسیار نزدیک همافشان گرده

گروه فوق که همگی در بنابراین به احتمال زیاد ارقام هم

باشند در افزایش تعداد میمختلف زودرسی نیز های گروه
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احمد نقش مثبتی را س تا متوسط رس رقم شیخنتاج زودر

آزاد  افشانیآوری بذور گردهجمعکه اینضمن  اند.کردهایفا 

های روشاز تعداد ارقام مطلوب در فضای محدود یکی از 

نتاج  2۵ ذکر است کهبهالزم  نژادی است.بهشناخته شده 

 (،2گروهزودرس )-زود بسیار گروهدر  دورگ 37از مجموع 

(، 3گروهزودرس ) گروهدورگ در 914ج از مجموع نتا 87

رس متوسط-زودگروه در  دورگ ۵8نتاج از مجموع  3۷

متوسط  گروه در دورگ 41نتاج از مجموع  98(، 4گروه)

والد مادری از ها دورگ باغمستقر در ( 1گروهرس )

توان این والد را جزء میلذا . انددست آمدهبه "احمدشیخ"

 .قلمداد کرد تولید نتاج زودرسبرای والدهای برتر 

 گروه دومزیر

هشت  ،های کمی و کیفی میوهدادهای خوشهتجزیه 

ها در  دورگاین  داد.گروه دوم قرار زیردر را ژنوتیپ 

رس متوسطرس و متوسط-های زودرس، زودگروه

رس این زودرس و متوسطهای دورگبندی شدند. طبقه

بودند.  "احمدشیخ"دری گروه نیز از نتاج ناتنی والد مازیر

د صفاتی که از شتناذعان دا (918۷) 9چکارلیلورنزتی و 

یکی از انواع  شوند دارایمیطریق مادری به نتاج منتقل 

سیتوپالسمی -یژنتیکپذیری سیتوپالسمی و یا وراثت

به غیر از  میوه زودرسی صفتدر این گروه، تظاهر  .هستند

لدهای پدری مختلف وادر نتاج ناتنی سیب با نتاج تنی، 

های موجود در این زیرگروه به دورگ. نیز مشهود است

 باشند:شرح زیر می

L3G151 :ارلی"ترکیب تالقی حاصل  ،رسمتوسط 

و در پلویید تریسپ است. رقم واین "♀سپواین× ♂وانرد

والد رقم رسی از متوسطصفت  و باشدمی عقیمنرنتیجه 

 یافتهتظاهر در نتاج  وانردارلی دیررس-متوسط پدری

دیررس بودن  بسیار-رغم دیرعلیکه  طوری بهاست 

 زمان رسیدنصفت تنی حاصله از نظر  دورگ، "سپاینو"

تمایل  "وانردارلی"دیررس -به والد پدری متوسط

 رس جای گرفت. برمتوسط گروهو در  داشتهبیشتری 

توان می( 911۵و همکاران ) 2های جنیکیافتهاساس 

توانند میانگین مینتیجه گرفت که نتاج از نظر زودرسی 

والدین هم باشند و میانگین صفات نتاج تقریبا به میانگین 

تر است. در مجموع باید والدینی را با هم نزدیکوالدین 

                                                      
1. Lorenzetti and Ceccarelli 

2. Janick 

تالقی داد که صفات انتخابی مورد نظر را در حداکثر تظاهر 

 بروز دهند. بهینهخود و نزدیک به 

L3G203 :زود تا  "جاناتان"رس و از والد مادری متوسط(

ثیر منبع ناشناخته أبوده و نتاج ناتنی تحت ت رس(متوسط

با والد مادری  ناتنی نتاجاز میان پنج  گرده قرار داشتند.

، L5G322، چهار نتاج رس( متوسط-)زود احمدشیخرقم 

L6G424 ،L8G516 وL8G535  زودرس وL6G419  هم

 رس بودند.متوسط

L7G437 :ات ثیر صفأرس که تحت تمتوسط یناتن نتاج

با اندازه  "استارکینگ"دیررس -ممتاز والد مادری متوسط

، قرار داشت. با توجه به میوه درشت و خوش خوراکی

در  )زودرس( "گالب کهنز"با  "استارکینگ"همجواری 

های انجام شده بر و با توجه به بررسیکلکسیون ارقام 

توان این احتمال را در نظر میدر باغ نحوه حرکت زنبورها 

گالب "طبیعی )گیری دورگین مورد با یک در ا گرفت که

به عنوان  "استارکینگ"دهنده و گردهبه عنوان  "کهنز

دهند زنبورها ترجیح می، چرا که گیرنده( روبرو باشیمگرده

گرده روی یک ردیف حرکت کرده و آوری جمعدر هنگام 

و  3ین درخت پرواز کنند )کرونتری به نزدیکاز درخت

( و دو رقم مذکور در باغ ارقام از چنین 2۷۷9همکاران، 

چند برای اثبات  هر .موقعیتی نسبت به هم برخوردار بودند

های جمله ارزیابی های بیشتر ازآزمایشاین امر به 

  است. نیازمولکولی 

 گروه سومزیر

ار قر ناتنی دورگو سه  تنی دورگگروه سوم یک زیردر 

دارند که هر چند به دلیل اندازه کوچک میوه در یک گروه 

 دار بودن، آبو طعم خوب ظاهراند ولی به دلیل گرفتهقرار 

توان با استفاده از میو به منظور پر کردن خال بازار 

استفاده در ها را برای آن مدیریتی باغهای مختلف شیوه

رنگی زیتونی فهمانند آنچه که در کاربرد گوجه، ساالد میوه

مدنظر  ی اصالحیهابررسیو همچنین سایر  شوددیده می

 حیدر × ♂9اردبیل") L4G274تنی  دورگ .داد قرار

 -زود مادریو  والد پدریهر دو  است. زودرس ("♀زاده

سمت تمایل ژنتیکی نتاج به و  هستندرس متوسط

س ناتنی زودر دورگیک  است. یافتهسوق  زودرسی

L4G285  رس متوسطاتنی ن دورگدو وL1G49  و

L2G113 روژ استارکان" به ترتیب از والدهای مادری" 

                                                      
3. Kron 
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 رقمدیررس و بسیار -دیر "اسمیتگرانی"رس، متوسط

 اند.به دست آمدهدیررس یلو اسپور  -متوسط

 )تجزیه واریانس( هاواکاوی داده

های دادهو مقایسه میانگین  هاواکاوی دادهنتایج حاصل از 

و بیوشیمیایی هفده  شناسیمیوهیفی کمی و کصفات 

بیانگر وجود اختالف بین نتاج از انتخابی  ژنوتیپ دورگ

 Fruitنظر صفات وزن، طول، قطر، نسبت طول به قطر )

Length/Fruit Diameter و طول دم میوه در سطح یک )

 یدر تمام دارمعنیاختالفات  وجود (.4درصد بود )جدول

 درون یکژنت تفرق رظهو دلیلبهصفات مورد مطالعه 

 ترکیبحاصل  ینتاج تن یحت و تنینانتاج  در ایخانواده

 یعیمشخص است. طب یو مادر یپدر یبا والدها تالقی

 متعلق نتاج دراز والدها  یکی ییرتفرق با تغ یزاناست که م

 صفاتبودن  کمی .یابد افزایش مختلف ایهخانوادهبه 

  از زیادی دتعدادخالت  با پژوهش ینا در بررسیمورد 

تنوع  یشاز صفات به افزا یکهر  یانمسئول در ب هایژن

 Inter and Intra) خانواده برون و خانواده درون ژنتیک

family )و  طرفهیک هایتالقی یککالس روش .زد دامن

در  نژادیبه هایروش ترینمتداولاز  یکیدوطرفه همواره 

، 9ورنسال) باشدیم یادن یباغبان یقاتتحق هایموسسه

. در این روش با افزایش تفرق ژنتیک امکان تجمیع (9118

 یابدمیافزایش ها دورگهای مطلوب در تعدادی از ژن

. انتخاب صحیح والدین، (2۷94و همکاران،  2جنسن)

های تالقی، افزایش تعداد تالقی در یک ترکیبافزایش 

سال و یا به صورت پلکانی در چند سال و استفاده از 

لکولی امکان دسترسی به وو م یمورفولوژیکهای نشانگر

و همکاران،  3کلرهالز) .نتاج مطلوب را افزایش خواهد داد

2۷۷1). 

 

 شناسینتایج و بحث میوه

( 4گرم( )شکل 2۷/923بیشترین وزن ) L6G412 ژنوتیپ

( را به خود 1متر( )شکلمیلی ۷1/۵7میوه ) قطرو 

متر میلی ۵1/۵9 میوه طولهمین ژنوتیپ با  .اختصاص داد

در مقام سوم از نظر طول میوه بین سایر نتاج انتخابی قرار 

این  بین نتاج انتخابی آن شکل کروی مخروطیگرفت. 

چند شکل  . هرای قرار دادژنوتیپ را در جایگاه ویژه

                                                      
1. Laurens 

2. Jensen 

3. Kellerhals  

 عنوان یک شکلبه "احمدشیخ"د مادری ای والاستوانه

رغم شود ولی علیپسندی میکمیاب موجب افزایش بازار

-والد زودمتوسط میوه، به عنوان یک -اندازه کوچک

تواند منجر میمیوه درشت رس در تالقی با ارقام متوسط

با وزن باال،  های کروی تا مخروطی کشیده،میوهبه تولید 

زیبایی شکل میوه و در نتیجه  مناسب اندازه تجاریو  طول

نتاج  ها درپسندی خوب آن شود. این ویژگیو بازار

L8G535  وL6G424  به ترتیب با بلندترین طول میوه

متر( و بیشترین نسبت طول به قطر میوه )با میلی 43/۵1)

ثبت ای ( در گروه دوم حاصل از تجزیه خوشه99/9نسبت 

نسبت طول به قطر میوه شاخص ظاهری  (.3شد )شکل

طوری که با افزایش این بسیار مهمی در سیب است به

در  9تا  1/۷بین  ه در گروه عالی،، میو9از  نسبت به بیش

قبول  در گروه قابل 1/۷تا  81/۷گروه خوب و نسبت بین 

(. شکل 9319شود )فالحی و همکاران، بندی میدسته

ثر از اثر متقابل محیط و ژنوتیپ است به طوری أمیوه مت

های یافته در مناطق مرتفع با شب پرورشهای که سیب

تری دارند یعنی هخنک و روزهای آفتابی شکل کشید

و  4)اکر ها بیشتر استهای آننسبت طول به قطر میوه

حال برخی ارقام مقاوم به زنگار و در عین (2۷۷8همکاران، 

در مقایسه با  ۵"کریالردگلدن"و  1"ریندرزگلدن" مانند

دارای شکل کشیده و بسیار زیبا با  ارقام حساس به زنگار،

)اکر  زارپسندی هستندپوست براق و در نتیجه بیشترین با

میوه نتاج  تفاوت در صفت وزن .(2۷۷۵، 7نجاریو حاج

توان به اثر ژنتیک ارقام والد از نظر تنوع شکل، ناتنی را می

)بوزبوگا و  میوه و نیز مدیریت باغ مربوط دانست اندازه

حاصل از نتاج درختان . در این آزمایش (2۷92پیرالک، 

به صورت دانهال در  ژیکگزینش توسط نشانگرهای مرفولو

ها به فرم دوکی بود. تربیت آن و تندفاستقرار یادورگ باغ 

لذا اثر ژنتیک پایه و نیز عملیات مدیریتی مانند تنک گل 

پاشی، تغذیه خاکی و حتی فاصله مطلوب یا میوه، محلول

)به مدیریتی عوامل حذف بنابراین با کاشت منتفی است. 

نتاج در نژادی، برنامه به در اینجز هرس و حذف پاجوش( 

تنها صفات بهینه ژنتیک و بیان برای تظاهر مطلوب شرایط 

قرار در حضور عوامل آب و هوایی مثل نور، باران، دما و باد 

 طور قطع، ارقام انتخابی حاصل از این برنامه. بهگرفتند

                                                      
4. Eccher  

5. Golden Reinders 

6. Golden Crielaard 

7. Eccher and Hajnajari 
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 D.U.Sساس دستورالعمل آزمون های انتخابی سیب برا. تجزیه واریانس صفات میوه در ژنوتیپ۴جدول شماره 

TSS 

رضع  

 حفره

 چشم

حفرهعمق  

 چشم

حفرهعرض  

 ساقه

حفرهعمق  

 ساقه

 ضخامت

 ساقه

ساقه طول

 میوه

 طولنسبت

میوهقطربه  
میوهقطر  وزن میوه طول میوه 

 درجه

 آزادی
 رییتغ منبع

37/28  43/999  49/8۵  1۷/9۵3  82/9۷9  ۷3/8  ۷۵/329  ۷1/۷  1۵/9۷81  14/9۵2۷  34/992۵۵  9۵ ژنوتیپ 

۷2/۷  14/9  27/9  9۵/4  81/2  97/۷  49/94  ۷۷32/۷  87/92  2۷/93  27/919 یاشتباه آزمایش 913   

99/9  11/1  27/29  72/92  18/29  ۷9/23  92/28  ۷1/۵  77/۵  24/7  12/98  - 
درصد 

تغییراتضریب  

  %9احتمال سطحداری در معنی **

 

 
دار با استفاده از حروف مشترک معرف عدم اختالف معنی. 13۹2نتاج انتخابی در سال نمودار مقایسه میانگین صفت وزن میوه های  -۴ شکل

 درصد است. 1آزمون دانکن در سطح احتمال 

 

نژادی پس از احداث باغ و اعمال مدیریت تغذیه، هرس، به

 های پاکوتاه کننده و فاصله کاشت مناسب،استفاده از پایه

ملکردی و کیفی های عیابی به باالترین حد نصابدست

اندازه میوه نتاج  بیشترین فراوانی امکان پذیر خواهد بود.

براساس  ،ژنوتیپ 97یک زیرگروه متشکل از در انتخابی 

، متوسط -های کوچکگروهدر  ،D.U.Sدستورالعمل 

البته، این . قرار گرفت بزرگ-و متوسط متوسط

زیرمجموعه یک به  و متعلق نسبیبسیار گیری نتیجه

 موجود در باغ دورگ 1۵۵از مجموع ه تایی هفدکوچک 

برنامه نهایی  یجهعنوان نتبهآن بهتوان نمیو  باشدمی

 Geneticتعارض ژنتیک )وجود  حال . با ایننگریست

antagonism )میوه بین دو صفت زودرسی و اندازه بزرگ 

از های اصالحی برنامهبر اساس ضدیت کیفیت و کمیت در 

. (918۷، و چکارلیلورنزتی ) تاس شدهگزارش دیرباز 

تعداد بذر در میوه، تراکم ضمن این که برخی عوامل مانند 

میوه در درخت، تعداد میوه در واحد سطح مقطع شاخه، 

کنش و استقرار میوه روی درخت از جمله عوامل نحوه پرا

؛ میزانی و 938۷اندازه میوه هستند )راحمی، موثر بر 

اندازه میوه در ارقام  یز بر(. سطح باردهی ن9319، همکاران

 و همکاران، 9)سالوادور ثیر داشتأچیف تو رد دلیشزگلدن

محیطی امل وثیر عأ. همچنین اندازه میوه تحت ت(2۷۷۵

عملکرد درخت  بندی ومیوهدرصد  ،ژنتیک ،آب و دمامثل 

در شرایط آب و  .(2۷93 )جمریک و همکاران،داشت قرار 

بر کیفیت  افشانگردهات حشرثیر أتهوایی کشور انگلستان 

ها مورد آنمیوه سیب ارقام گاال و کاکس و میزان تولید 

 ،افزایش عملکرد و مشاهده شد عالوه برارزیابی قرار گرفت 

کیفی مثل اندازه، شکل و بازارپسندی میوه نیز  متغیرهای

رغم علی .(2۷94 همکاران، و 2گارات) بهبود یافته است

 -ارقام رایج زوده میوه ندازاعطر، طعم و مزه خوب، 

گالب"، "کهنز گالب"رس بومی کشور مانند متوسط

                                                      
1. Salvador 

2. Garratt  
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 "مشهد"، "شبستر سلطانی"، "صحنه گالب"، "اصفهان

 1/4تا  4بین  هاو قطر آن متوسطکوچک تا  "احمدشیخ"و

(. از دیدگاه 931۷است )عشقی و همکاران،  مترسانتی

 -ی زودارقام خیل غالبکوچک میوه در اندازه تکوینی 

تا  91۷مقایسه با ارقام دیررس ) توان درمیرا ودرس ز

مرحله از  روز( 71تا  ۵1) دوره زمانی یکوتاهدر  روز( 97۷

در این  .تا بلوغ فیزیولوژیک میوه برشمرددهی پایان گل

برای جذب عناصر و  خودقابلیت از دیررس ارقام شرایط 

در عین برند. میهای فتوسنتز سود فرآوردهاستفاده از 

پذیر وجود تنوع ژنتیک در اقلیم گیاهی محدودیت حال،

 "بهارگل"و  "شربتی"زودرس جدید ارقام نیست زیرا 

تعداد محدود روزهای موثر از تشکیل جنین تا  رغمعلی

 میوهبزرگ  از قطربه ترتیب  روز( 81تا  8۷)رسیدن میوه 

 ندبرمیمتر سود سانتی ۵ استانداردقطر تا  مترسانتی 7/1

نشان داد در پژوهش این . نتایج (b9317نجاری، حاج)

همبستگی زودرس و  هایدورگفراوانی اندازه کوچک کنار 

مستقر در باغ میوه درشت بین زودرسی و اندازه  منفی

 ۵قطر بیش از  های امیدبخش باژنوتیپ، نتاج دورگ

در یک در عین حال، . داشتندوجود  ر نیزمتسانتی

ضدیت اساس قانون ژنتیک گیاهی چهارچوب کلی و بر

 عطر کیفی هایشاخصبا افزایش عملکرد کیفیت و کمیت 

)لورنزتی و چکارلی،  شوندمیمیوه دچار افت  طعمو 

در  (2۷92) کبوزبوگا و پیرالبنا به گزارش  .(918۷

و  صورت عامبه هادر تمام گونه گیاهیهای زیستی سامانه

گونی ، همباالی ژنتیکبا تنوع  طور خاصبه در گونه سیب

شرایط را برای  ،تنوع. این وجود نداردو یکنواختی کامل 

با صفات ارقام  دتولیو های مدرن اصالحی روشاعمال 

 .سازدمیهای مقاوم به انواع تنش فراهم دورگجدید و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
دار با استفاده از آزمون حروف مشترک معرف عدم اختالف معنی. 13۹2نمودار مقایسه میانگین صفت قطر میوه نتاج انتخابی در سال  -۲ شکل 

 درصد است. 1دانکن در سطح احتمال 

 

، مورد بررسی یمی از نتاجبیش از نشکل کلی میوه در 

تا مخروطی  -کروی، کروی هاژنوتیپکروی و در سایر 

 احمد با شکلشیخ رقم در بین نتاجبود. مخروطی متغیر 

ای، مخروطی و با شکل استوانههایی دورگای، استوانه میوه

های شکلتوان به میدر این میان  وجود داشت.نیز کشیده 

شکل، خیلی پهن مانند هلو انجیری، چند  جدید گالبی

های باغ هم میوهدر میان ای زنگولهای و ضلعی ذوزنقه

 همکارانجنیک و  هایگزارش طبقالبته . اشاره کرد

های پهن و بشقابی سیبسندی قابلیت بازارپ (911۵)

ثر از ذائقه أکه این امر مت شکل بسیار اندک است

عامل ارتفاع . می باشد در نقاط مختلف دنیا کنندهمصرف

از سطح دریا به دلیل تغییر کیفیت طول موج خورشید و 

 مرحلهپس از بویژه سه تا چهار هفته دمای هوا نیز 

تز های مسئول بیوسنژنبا فعال شدن گل تمام

  میوه اثر و کیفیت بر شکل  GA7و  GA4های ژیبرلین

ی مناطق پست در که دمای باال . ضمن اینگذاردمی
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در طول شب باعث افزایش شکل بشقابی و پهن  هادشت

شود. شکل کروی میوه یک رقم مشخص سیب می در میوه

مناطق پست در صورت پرورش در مناطق مرتفع و  در

  دهی وه ویژه طی دوره گلهای خنک بسردسیر با شب

به مخروطی تمایل پیدا  دهی،پس از پایان گل هفته 1-4

)رقم( بین عامل ژنتیک  (.2۷۷۵نجاری، )اکر و حاج کندمی

رسیدن، شکل میوه، چربی پوست و شدت زمانصفات و 

در شرایط رد و همبستگی باالیی وجود دا سیبرنگ رو 

ثیر بر أیشترین تهوایی یکسان عامل ژنتیک دارای بوآب

نجاری، حاجصفات مهم در میوه است )زندفانی و این بروز 

در خصوص  هاپژوهشبا لحاظ کردن نتایج دیگر (. 9319

از سطح دریا بر صفات  ثیر عوامل محیطی مانند ارتفاعأت

توان نتیجه میکیفی میوه مانند شکل، رنگ و سفتی بافت، 

مستقر در  شکلمورد بررسی کروی گرفت تمامی نتاج 

در صورت متر از سطح دریا،  93۷۷ارتفاع باالی در کرج 

های ویژگیدر تر، باال هایکشت و پرورش در ارتفاع

و کاهش تاج چشمی افزایش رنگ،  ،شکلمانند ظاهری 

 ،9نجاری و اکرحاج) یافت به مراتب بهبود خواهندزنگار 

2۷۷۵). 

 العه،مورد بررسی در این مط نتاج اغلبدر  روشدت رنگ

. تشکیل رنگ در پوست میوه سیب (3)جدول دمتوسط بو

در میزان آن که  استموجود در آن  هایرنگدانهبر عهده 

ثیر فاکتورهای أکولتیوارهای مختلف متغیر بوده و تحت ت

. باشدمیخورشید نور محیطی مثل دما و میزان تابش 

 دهدمیرنگ قرمز به پوست میوه سیب  ،تجمع آنتوسیانین

 ،2)هوندا و موریا شودمیث افزایش بازارپسندی آن و باع

گل، تجمع بعد از تمامبا افزایش تعداد روزهای  .(2۷98

یابد. اما یکی از میآنتوسیانین هم در پوست میوه افزایش 

های بیوسنتزکننده ژنعوامل مهمی که باعث بروز 

شود می یانین و در نتیجه افزایش تولید این رنگدانهآنتوس

در  های پرورش یافتهمیوه رارت شبانه است.کاهش ح

 از نظر رنگ، ضعیف بودندی شبانه زیاد مناطقی با دما

شرایط رشد محیطی، نوردهی (. 2۷97 و همکاران، 3)ریو

بهبود  کافی و رطوبت کم هوا هم باعث تحریک در

فاکتورهای کیفی میوه سیب مثل رنگ، سفتی، طعم و مزه 

                                                      
1. Hajnajari and Eccher 

2. Honda and Moriya 

3. Ryu 

 بوزبوگا و پیرالک شده توسط شود و این با نتایج ارائهمی

 کند.میمطابقت  (2۷92)

ثابت بودن شرایط  اقلیمی ساالنه و جدای از اثر تغییرات

واکاوی نتایج  هوایی برای نتاج سیب در دست مطالعهوآب

ژنوتیپ دورگ  97 (4)جدول (تجزیه واریانس) هاداده

میزان مواد جامد در با عملکرد باال نشان داد انتخابی 

( در سطح احتمال یک درصد اختالف وجود TSSل )محلو

بیشترین داللت بر وجود ها میانگینداشت. نتایج مقایسه 

 L4G274 (32/91محلول در هیبرید  جامد محتوای مواد

های هیبریدی ژنوتیپبریکس( و کمترین میزان در  صددر

L4G260 (21/93 و صد در )بریکسL5G322 (3۵/93 

محلول در  جامد ل درصد موادحداق .داشتبریکس(  صددر

عشری و )اثنی درصد تعریف شده است 1/92 -1/9۷سیب 

وجود سطح باالی مواد جامد (. 931۷خسروشاهی، زکایی

اغلب نتاج در  بریکس در صددر 32/91الی  91محلول از 

بیانگر ارزش غذایی باال، وجود قند  (1)جدول دست بررسی

خوری تازهب بازار زا، مزه شیرین و مناسزیاد و انرژی

های سیبدیگران در بررسی  ها است.ژنوتیپهای این میوه

گزارش  "بکران"و  "بسطام"بومی ارقام  گوشت قرمز

رومانی با منشا های ژنوتیپو  ارقاماین  TSSمیزان کردند 

 (.9314)فرامرزی و همکاران،  نزدیک بود همبه و کرواسی

اللت بر ظرفیت در میوه سیب د هیدراتسطوح باالی کربو

ارقام انتخابی برای کاربرد در صنایع تبدیلی مانند مناسب 

نتایج این بررسی نشان  .داردتولید برگه، نکتار و آب میوه 

معادل  (TA) اسیوناسیدیته قابل تیترمیزان  بیشترینداد 

 درصد ۷9/۷معادل  TAدرصد و کمترین میزان  99/۷

و  ,L7G437 L6G366, L8G535نتاج  در مالیک اسید

L4G260 و همکاران 4کایانی .(1)جدول ثبت گردید 

در سه  Bankyرقم بررسی کیفیت میوه سیب با  (2۷98)

 اسید و اسیدیتهسکوربیکآمنطقه متفاوت و بررسی میزان 

ند مناطقی با تابش گرفتنتیجه  (TA) اسیونتیتر قابل

تر بیشتر آفتاب و رطوبت کمتر برای کشت سیب مناسب

از نظر عطر و  ها از کیفیت بهتریآنهای سیب همیوبوده و 

به غیر نیز سیب  ارقام TAصورت،  به هر .وردارندبرخ طعم

میزان باردهی درخت و تاریخ  ثیرأتحت تعامل رقم  از

؛ 2۷9۷ و همکاران، 1)طراحی گیردمیبرداشت قرار 

های عصاره میوهpH  (.2۷93جمریک و همکاران، 

                                                      
4. Kayani 

5. Tarrahi 



 ارزیابی هیبریدهای سیب برای شناسایی و گروه بندی نتاج زودبارده ...ماالیی و همکاران: 
 

97۷ 

 

 13۹2نتاج انتخابی سیب در سال  1۱وشیمیایی ارزیابی صفات بی -۲ جدول

pH TA(٪) TSS(٪) ردیف ژنوتیپ 

1/3  ۷7/۷  3/97 L1G49 9 

7/3  ۷1/۷  3/98  L2G113 2 

1/3  ۷2/۷  3/91  L3G151 3 

3/3  ۷4/۷  9/94  L3G203 4 

2/4  ۷9/۷  2/93  L4G260 1 

4/3  ۷7/۷  3/91  L4G274 ۵ 

8/3  ۷7/۷  9/94  L4G285 7 

4/3  ۷3/۷  3/93  L5G322 8 

4/4  ۷9/۷  3/94  L6G366 1 

3/4  ۷2/۷  3/91  L6G412 9۷ 

3/3  ۷3/۷  3/94  L6G419 99 

9/4  ۷2/۷  3/91  L6G424 92 

2/3  ۷9/۷  2/9۵  L7G437 93 

9/4  ۷2/۷  3/91  L8G516 94 

8/3  ۷9/۷  3/94  L8G535 91 

1/3  ۷2/۷  3/94  L8G538 9۵ 

2/4  ۷7/۷  3/9۵  L10G688 97 

 

 تا L7G437 در هیبرید 2/3در دامنه  های انتخابیژنوتیپ

 این . با علم به(1)جدول نوسان داشت L6G366در  4/4

توان مالیک است، لذا میکه اسید غالب در میوه سیب اسید

 های هر رقممالیک در میوهبا آگاهی از غلظت قند و اسید

های نتاج ای گزینش والدین را انجام داد که میوهگونهبه

 مناسبی از قند و اسید را داشته باشند کهحاصله ترکیب 

تر شدن های خنک باعث خوش طعمچنین تعادلی در شب

 به  TSSنسبت  .(911۵)جنیک و همکاران،  شودمیوه می

TA باشد که هر میوه نشانگر شاخص طعم آن میوه می در

همبستگی مثبتی با کیفیت خوراکی میوه دارد )جعفرپور و 

 TSSصورت که هر چه میزان  (. به این9314همکاران، 

باشد آن میوه شاخص طعم باالتری را  کمتر TAو  بیشتر

(. برای مثال انواع 2۷۷۵، 9)سوسکا و تاماال دهدنشان می

، "کرمانشاهگالب"، "اطلسی"مختلف ارقام گالب مانند 

با طعم و بوی مالیم بیشترین مقدار این  "کهنزگالب"

الزم به ذکر (. 9314ن، نسبت را دارند )فرامرزی و همکارا

های بدست ها صرفا براساس دادهارزیابی میوه است که

دست آوردن نتایج است و برای به 9312آمده در سال 

سال های پومولوژیک در چندتر نیاز به تکرار بررسیدقیق

                                                      
1. Soska and Tamala 

باشد. انجام حداقل دو دوره دیگر ارزیابی میوه و مقایسه می

 شود.ها پیشنهاد میداده

 بررسی همبستگی صفات نتایج

برخی از  نتایج حاصل از بررسی همبستگی خطی ساده 

نشان داد بین صفت  تاج انتخابین میوهمربوط به صفات 

وزن میوه و صفات طول و قطر آن و نیز بین طول و نسبت 

در سطح داری معنیطول به قطر میوه همبستگی مثبت 

ه بدان معنی است کاین  .داشت احتمال یک درصد وجود

بلکه تر اندازه بزرگنه تنها دارای وزن بیشتر  با هایمیوه

 برخوردار بودند کهی نیز ترشکل قابل قبولای از اندازهتا 

( 9311های رضایی و همکاران )دادهها با یافتهاین 

برعکس، بین صفت وزن میوه و صفات  .داشت مطابقت

TSS  وTA  داری در سطح احتمال معنیهمبستگی منفی

رسد با افزایش اندازه میرصد وجود داشت. به نظر یک د

ها صرف کربوهیدراتمیوه بخشی از انرژی ذخیره به شکل 

های سلولی و بافت دیوارههای ساختاری مانند اندامتشکیل 

 و همکاران، 2)دویت شودمیپارانشیمی گوشت میوه 

در همین راستا بین دو صفت رشدی طول و قطر . (2۷۷۷

 (TSS) میزان مواد جامد محلولوشیمیایی صفت بیمیوه با 

یک در سطح ترتیب بهداری معنینیز همبستگی منفی 

                                                      
2. DeWit  
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 دست آمده فوقهدرصد و پنج درصد مشاهده شد. نتایج ب

و سالوادور  انجام شده توسطپژوهش های حاصل از با یافته

 که در آن بین اندازه میوه وهمسو بود ( 2۷۷۵) نهمکارا

داری مشاهده شده بود.نفی معنیهمبستگی م TSSمیزان 
   

 منابع

 ۵18 سینا.فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت. انتشارات دانشگاه بوعلی .931۷خسروشاهی، م. ر. عشری، م. و زکاییاثنی

 ص.
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های فیزیکی و شیمیایی میوه سیب مقایسه مهمترین ویژگی. 9314. زاده، ق، یداللهی، ع.، برزگر، م. و کریم.فرامرزی، ش

 .749-721 (:3)97زراعی کشاورزی، نشریه به. گوشت قرمز و تعدادی از ارقام سیب گالب

 Malus) ای ارقام زرد و قرمز سیب لبنانیخصوصیات فیزیکی و ارزش تغذیه. 9319. مقدم، ا. و روستا، س، حسنی.فالحی، ا

domestica Borkh22-91(: 2)94نشریه یافته. . ( تولیدی لرستان. 

ارقاام  یبرخ اکسیدانییآنت یتو فعال ترکیبات فنلی. 9381. ، پدوستیو تق .نژاد، م، قاسم.نجاری، ح، حاج.، بخشی، د.قربانی، ا

 .1۷-83(: 9)24نشریه علوم باغبانی.  .یب در منطقه کرجس وارداتیو  یرانیا

بخش سایب باا ارزش غاذایی و قادرت بااالی های امیدگزینش ارقام و ژنوتیپ. 9314. نجاری، ح. و بدیعی، ف، حاج.مریدی، ف

 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، اهواز. . اسیدبیوسنتز آسکوربیک
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