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 مقاله پژوهشی

 بادام با استفاده از امیدبخش هاینژادگانپی برخی از ارقام و بررسی تنوع فنوتی

 خصوصیات خشک میوه و مغز

 

 سیداصغر موسوی
  و صفورا اسکندری  مریم تاتاری ، نژادمحمود قاسم، *

 
 (11/11/1911: تاریخ پذیرش -2/1/1911: تاریخ دریافت)

 

 چکیده

بادام، آزمایشی روی  امید بخش هاینژادگان و مغز برخی از ارقام و به منظور ارزیابی تنوع خصوصیات مورفولوژیکی خشک میوه

 صفت مربوط به خشک میوه و مغز، بر اساا  توصای    91در این مطالعه . بادام ایرانی و خارجی انجام گرفت نژادگانرقم و  95

های مورد بررسی از نظر کلیاه  نژادگانها نشان داد که ارقام و نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین. گیری شدبادام اندازه نامه

با توجه به . دهنده وجود تنوع بین ارقام و صفات مورد بررسی استداری هستند که نشانصفات مورد مطالعه دارای تفاوت معنی

گیاری شاده   نادازه ا ضرایب همبستگی ساده بین صفات نشان داد کاه باین برخای از صافات     بررسیوجود تنوع در صفات مورد 

 ،گیاری شاده  ای براسا  صافات انادازه  نتایج تجزیه خوشه. داری وجود داردخشک میوه و مغز همبستگی مثبت یا منفی معنی

، ارقاام و  5باه   15با کاهش فاصله اقلیدوسی از . بندی کردبه دو گروه اصلی تقسیم اقلیدوسی 15اصله فها را در نژادگانارقام و 

های اصلی صفاتی از جملاه متوساط لاو  و عار      از عوامل مهم تفکیک گروه .بندی شدندگروه اصلی تقسیم 1به  ها نژادگان

و  میزان نقوش و شکاف روی پوست چوبی، ساختی درصد مغز، ضخامت پوست چوبی، های دوقلو، خشک میوه و مغز، درصد مغز

شااهرود  ، 21د شاهرو، 19شاهرود به دست آمده ارقام اسا  نتایج  بر. کنی بودندت برداشت و پوستلو سهوپوست چوبی  نرمی

،  AIM2 ،AIM1 ،GM1انتخاابی  هاای نژادگاان و  7شااهرود   ، ماماایی، 12شااهرود   ،11شااهرود  ، پریمورسکی، یلادا،  سفید، 6

AHN2،AHYU  وAHN1 از نظر صفات خشک میوه و مغز برتری نسبی نشان دادند. 

 

 تصفات مورفولوژیکی، همبستگی صفا، میوه، درصد مغزای، خشک تجزیه خوشه: های کلیدیواژه
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 مقدمه

متعلق به  (Prunus dulcis Miller)بادام با نام علمی 

باشد که می Pronoidaeو زیر خانواده  Rosaceaeخانواده 

 دشوبه لور تجاری در منالق وسیعی از جهان کشت می

محدودة اصلی کشت  (.2117و همکاران،  1گومز -مارتینز)

درجه شمالی واقع در  96-45بادام در عر  جغرافیایی 

این . قرار گرفته استمتر  1711الی  711ارتاافاعات بین 

 باشدگیاه عمدتا دگرگشن و از نظر ژنتیکی ناخالص می

های رقام اهلی بادام از تودها (.1912چایچی و همکاران، )

 11و قریب به  اندگرفته  وحشی در آسیای مرکزی منشاً

 (.1911راحمی، ) گونه آن در ایران گزارش شده است

ایران به دلیل عدم توانایی رقابت با سایر تولید  کشور

رات ددر صا جایگاه خود رانتوانسته ندگان جهانی بادام کن

 نبود تولیدی، محصو  زیاد تنوع. به خوبی حفظ نمایند

 عدم بهاره، دیرر  سرمای منطقه، اقلیم با مناسب رقم

 عمده از مشکالت باغداری مدیریت ضعی  و بهینه آبیاری

بابادایی سامانی و همکاران، ) است ایران در بادام تولید

 هایینژادگان ،های بومیجمعیت بین در گاهی. (1917

 و کیفیت محصو  و عملکرد نظر از که شودمی یافت

 برتر غیرزیستی و زیستی هایتنش به مقاومت همچنین

 ها،نژادگاناین  گزینش و شناسایی مسیر در .هستند

 قرار ژادینبه پژوهشگران مدنظر بیشتر بومی درختان

 بین در زیادی تنوع سازگاری، بر عالوه که چرا ،اندگرفته

 هایاز روش (.2116، 2آسالنتا )د شومی یافت هاآن

های نژادگانبندی آماری چند متغیره برای تفکیک و گروه

رسولی  ؛1911 ،عبادی ؛1911موسوی و همکاران، )بادام 

 4راپوسلی ؛2117و همکاران،  9چاالک ؛1911و همکاران، 

 (1915خوب و اوسطی، خدیوی ؛2111و همکاران، 
 .شده است استفاده

بار  را  بذری بادام نژادگان 111 (1911)رسولی و همکاران 

صفت کمی و کیفی مختل  مرباوط باه صافات     11 اسا 

 .ار دادناد رقا بررسی  موردبادام  خشک میوه و مغز ،رویشی

چاوبی  ضخامت پوساته  و نیز وزن مغز  با وزن خشک میوه

    همبسااتگی مثباات و  سااختی پوسااته   بااا خشااک میااوه 

بررسای   (1911)موساوی و همکااران    .داری داشات معنی

 21بادام را بر اسا   نژادگانرقم و  55تنوع مورفولوژیکی 

                                                           
1. Martinez-Gomez 

2. Aslantas 

3. Chalak 

4. Rapposelli 

صفت کمی و کیفی خشک میوه و مغز مورد ارزیاابی قارار   

در این بررسی صفاتی از جملاه وزن خشاک میاوه،    . دادند

درصد مغاز، درصاد دوقلاویی، ساختی و ضاخامت پوسات       

تغییرات ضریب چوبی و زمان رسیدن میوه دارای بیشترین 

و  مورفولوژیکی صفات (2114)و همکاران  5ارجمند. بودند

و رقام باادام داخلای و     نژادگان 61 پومولوژیک هایویژگی

 صافات  در زیاادی  بسایار  کارده و تناوع   را ارزیابی خارجی

خادیوی  . مشااهده کردناد   میوه و گل، برگ، جوانه، درخت

 را باا  باادام  نژادگاان  11،(2115) 6خاواه خوب و اعتماادی 

صفت مورفولوژیکی و فنولاوژیکی ارزیاابی و    61 از استفاده

 باادام  پالسام ژرم در تاوجهی  قابل تنوع گزارش نمودند که

هاای ماورد بررسای در    نژادگاان  .وجود داشت بررسی مورد

 و دهای گال  تااریخ ، مغاز  و و وزن خشک میوه ابعاد صفات

  دوقلااویی مغااز اخااتالف درصااد مغااز و رساایدن، عملکاارد

تواند باه  می مطالعه مورد پالسمداشتند، لذا ژرم داریمعنی

 در نژاداصالح هایبرنامه برای ژنی مناسب منبع عنوان یک

تنااوع  (2111) و همکاااران 7لهوکاتاا. شااود گرفتااه نظاار

هااای جاانس فنااوتیپی و خصوصاایات مورفولااوژیکی گونااه

مورد ارزیاابی   بر اسا  صفات کمی و کیفی را آمیگدالو 

نتایج نشاان داد کاه صافات وزن میاوه، عار        .قرار دادند

میوه، حجم مغز و سختی و ضخامت پوسات چاوبی میاوه،    

 1وجورجیو و پولیگناند .باالترین مقدار واریانس را داشته اند

رقم بادام در جناوب ایتالیاا را از لحاا      11تنوع  (2111)

صفت درخت، خشک میوه و مغاز ماورد بررسای قارار      21

 گروه هفت در را ارقام این ای،که نتایج تجزیه خوشه دادند

دو  درصاد  هاا خوشاه  تشکیل در صفات ترینمهم .داد قرار

 و میاوه  خشاک  شکل و مغز، میوه خشک ضخامت ،قلویی

 1نساریل .بودند مغز درصد و مغز میوه و خشک اندازه مغز،

هااای تنااوع مورفولااوژیکی بااین بااادام (2117) و همکاااران

انتخااابی در مااراکش و ارقااام خااارجی منااالق مدیترانااه و 

آمریکای شمالی را از نظر خصوصیات خشک میاوه، مغاز و   

کااه خصوصاایات  گاازارش کردناادعااادت رشااد بررساای و 

مورفولوژیکی خشک میوه و مغز کمتر تحت تااییر شارایط   

 توانناد باه عناوان   مای  ، لذا این صفاتگیرداقلیمی قرار می

مورفولوژیکی در ارزیابی تنوع ژنتیکی مورد استفادهنشانگر 

                                                           
5. Ardjmand 

6. Khadivi-Khub and Etemadi-Khah 

7. Talhouk 

8. De Giorgio and Polignano 

9. Lansari 
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  .گیرندقرار 

اصالی باادام   هاای  خاساتگاه با توجه به اینکه ایران یکی از 

در تولید این محصو  در رتبه باالیی است و از لحا  سطح 

این پژوهش با هدف بررسی تنوع فنوتیپی  ،جهان قرار دارد

ارقاام و  بر اسا  خصوصیات مهم خشاک میاوه و مغاز در    

بادام و رواباط باین ایان صافات و      امید بخش هاینژادگان

 .انجام گردید هانژادگانگزینش بهترین ارقام و 

 

 هامواد و روش

مورفولوژیکی خشک میوه و خصوصیت  91در این مطالعه 

رقم و نژادگان امید بخش بادام شامل  95برای تعداد مغز 

سفید، شاهرود ارقام آذر، )رقم بادام داخلی و خارجی  21

، 12، شاهرود 11، شاهرود 1، شاهرود 7، شاهرود 6

، سهند، ربیع، یلدا، مامایی، 21، شاهرود 19شاهرود 

شکوفه، پریمورسکی، تونو، مونکایو، فیلیپچو، پرنسس، 

نژادگان امید بخش داخلی  14و ( فرانیس، نپلو  اولترا

(AIM3،AIM2 ،AIM1 ،A200 ،A230 ،GMT3  ،

GMT2، GMT1،GMT4 ،GM1 ،AHYU ، AHN2 و 

AHN1 ) در منطقه سامان در استان چهارمحا  و بختیاری

این منطقه جزء منالق نیمه. مورد ارزیابی قرار گرفت

ارتفاع متوسط آن از سطح . باشدمرلوب معتد  سرد می

درجه و  51لو  جغرافیایی بین . باشدمتر می 1111دریا 

لو  شرقی، عر  دقیقه  2/51درجه و  51دقیقه تا  1/57

 92درجه و  92دقیقه تا  27درجه و  92جغرافیایی بین 

میانگین بارندگی سالیانه درمنطقه  ،دقیقه عر  شمالی

متر میلی 2575متر و میانگین تبخیر سالیانه میلی 9/911

    درصد  97-41 بین و میانگین رلوبت نسبی ساالنه

  .باشدمی

بذری بادام تلخ ایه روی پساله و  12 درختان مورد آزمایش

ای و  درختان روش آبیاری درختان قطره. پیوند شده بودند

و مدیریت به باغی مناسب و  ایشرایط تغذیهاز لحا  

برای  .بدون داشتن هرگونه عالئمی از آفات و بیماری بودند

به تعداد  یهاینمونهگیری صفات خشک میوه و مغز، اندازه

های مورد بررسی در نژادگانارقام و هریک از از میوه  211

 از چهار جهتدر شهریور ماه  زمان رسیدن میوه

به صورت  های مختل و از شاخه درخت جغرافیایی

به آزمایشگاه مرکز و بالفاصله  برداشت گردیدند تصادفی

تحقیقات و آموزش کشاوزی و منابع لبیعی شهرکرد 

ها جدا گردید و میوه پس پوست سبزس. منتقل شدند

 هوای آزاد و زیر نور در شرایط جداگانهبه صورت  هانمونه

( گراددرجه سانتی 21-26در محدوده دمایی ) آفتاب

خصوصیات  بررسیها برای از این نمونه .خشک شدند

 .استفاده گردیدها نژادگان خشک میوه و مغز در ارقام و

نامه گیری و کددهی برخی صفات براسا  توصی اندازه

 UPOVنامه و توصی  (1115، 1گولکان) بادام المللیبین

گیری خصوصیاتی مانند لو ، عر ، اندازه. انجام شد

ضخامت و وزن میوه و مغز به وسیله دستگاه کولیس 

گیری وزن خشک ، اندازه(GUANGLUمد  )دیجیتا  

میوه و مغز با استفاده از ترازوی دیجیتا  مد  

(Sartorius)  کددهی برخی گیری و و اندازه 11/1با دقت

گولکان، )المللی بادام نامه بیناسا  توصی  صفات بر

گذاری شیوه نام. انجام شد UPOVنامه و توصی  (1115

اسا  کد محل انتخاب و نوع  های امیدبخش برنژادگان

و شماره درخت که ( نژادگان برتر بذری یا هیبرید)نژادگان 

 فاتص. به عنوان نمونه انتخاب شده بودند، انجام شد

ها در جدو  گیری و نحوه کددهی آن، روش اندازهمختل 

 . ه شده استئارا 1

در قالب لارح   از این آزمایش نتایج حاصل تجزیه واریانس

نساخه   SASافازار  وسایله نارم  ه بتکرار  9کامال تصادفی با 

انجاام    LSDها توساط آزماون  و مقایسه میانگین داده 2/1

پارامترهای آمار توصیفی شامل میاانگین، حاداقل،   . گردید

 همبستگی سااده باین صافات،   حداکثر و ضریب تغییرات، 

 افازار هاا باا اساتفاده از نارم    ای و تجزیه عاملتجزیه خوشه

SPSS  ضریب تغییررت  ت  تسیری    . انجام گردید 11نسخه

 .تنحرتف معیار هر صفت بر میانگین آن صفت محاسبه شد

بار اساا     هاا نژادگانبندی ارقام و گروه ای وتجزیه خوشه

و یاا   2با استفاده از روش وارد گیری شدهتمام صفات اندازه

و  9حااداقل واریااانس و باار مبنااای مربااع فاصااله اقلیدساای

 .ها انجام گرفتمحاسبه فواصل بعد از استاندارد کردن داده

 

 نتایج و بحث

 تجزیه واریانس صفات

هاا نشاان داد کاه تماام ارقاام و      نتایج تجزیه واریانس داده

های مورد بررسی از نظر کلیه صفات مورد مطالعاه  نژادگان

                                                           
1. Gulcan 

2. Wards method 

3. Squared Euclidean Distan 
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 های امید بخش بادامنژادگان و ارقام گیری درصفات، عالمت اختصاری، واحد و روش اندازه - جدول

 صفات
عالمت 

 اختصاری
 گیریروش اندازه واحد

 کولیس دیجیتا  میلی متر NL لو  خشک میوه

 کولیس دیجیتا  میلی متر NW میوهعر  خشک 

 کولیس دیجیتا  میلی متر NTh ضخامت خشک میوه

نسبت عر  به لو  خشک 

 میوه

NR1 محاسبه نسبت عر  به لو  خشک میوه نسبت 

نسبت ضخامت به لو  خشک 

 میوه

NR2 محاسبه نسبت ضخامت به لو  خشک میوه نسبت 

نسبت ضخامت به عر  خشک 

 میوه

NR3 نسبت ضخامت به عر  خشک میوهمحاسبه  نسبت 

 (عدد خشک میوه 21میانگین وزنی )ترازوی دیجیتا   گرم NWt وزن خشک میوه

 ترازوی دیجیتا  گرم NTw100 وزن یک صد عدد خشک میوه

 خیلی بزرگ= 1بزرگ، = 7متوسط، = 5کوچک، = 9خیلی کوچک، = 1 کد NS اندازه خشک میوه

 بیش از حد باریک= 1قلبی، = 7مستطیلی، = 5تخم مرغی، = 9گرد، =1 کد NSh شکل خشک میوه

 تیره= 7متوسط، = 5روشن، = 9خیلی روشن، = 1 کد SCI رنگ پوست چوبی

 کولیس دیجیتا  میلی متر STh ضخامت پوست چوبی

 وزن پوست چوبی به کل خشک میوه درصد SP درصد پوست چوبی

 کاغذی= 1نازک، = 7نیمه سخت، = 5سخت، = 9خیلی سخت، = 1 کد SH سختی پوست چوبی

های مترکم، سوراخ= 7متوسط، = 5های پراکنده، سوراخ= 9بدون سوراخ، = 1 کد MOS نقوش روی پوست چوبی

 شیاردار= 1

 دارای شکاف باز= 1دارای شکاف کم، = 5بدون شکاف، = 1 کد SOS شکاف در پوست چوبی

تمامی = 1قسمتی ازپوسته باقی می ماند، =  5 پوسته را نگه نمی دارد،= 1 کد SR دوام پوست چوبی

 ماندپوسته باقی می

 زیاد= 7متوسط، = 5کم، =9 کد EHa سهولت برداشت میوه

 زیاد= 7متوسط، = 5کم، =9 کد EHu سهولت پوست کنی میوه

 کولیس میلی متر KL لو  مغز

 کولیس میلی متر KW عر  مغز

 کولیس میلی متر KTh ضخامت مغز

 محاسبه نسبت عر  به لو  مغز نسبت KR1 به لو  مغز نسبت عر 

 محاسبه نسبت ضخامت به لو  مغز نسبت KR2 نسبت ضخامت به لو  مغز

 محاسبه نسبت ضخامت به عر  مغز نسبت KR3 نسبت ضخامت به عر  مغز

 حدپهن بیش از=  5پهن، = 4متوسط، = 9باریک، = 2بسیارباریک، = 1 کد KSh شکل مغز

 بزرگ بیش ازحد= 1بزرگ، = 7متوسط، = 5کوچک، = 9بیش ازحدکوچک، = 1 کد KSi مغزاندازه 

 (عدد مغز 21میانگین وزنی )ترازوی دیجیتا   گرم KWt وزن مغز

 ترازوی دیجیتا  گرم KWt100 وزن یک صد عدد مغز

 وزن صد عدد مغز به صد عدد خشک میوه درصد PK درصد مغز

 تعداد مغزهای سالم در نمونه صدتایی درصد PSK درصد مغزهای سالم

 تعداد مغزهای دوقلو در نمونه صدتایی درصد DK درصد دوقلویی مغز

 تعداد مغزدهای پوک در نمونه صدتایی درصد PBk درصد پوکی مغز

 چروکیده= 7نیمه چروکیده، = 5کمی چروکیده، = 9 کد SK میزان چین وچروک روی مغز

 خیلی زیاد= 1زیاد، = 7متوسط، = 5کم،  =9 کد KPu میزان کرک روی مغز

 خیلی تیره= 1تیره، = 7متوسط، = 5روشن، = 9خیلی روشن، = 1 کد KCi رنگ مغز

 تلخ= 7کمی تلخ، = 5شیرین، = 9 کد KT لعم مغز

 کامال دیرر = 1دیر، = 7متوسط، = 5زود، = 9کامال زود، = 1 کد NM زمان رسیدن
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دار هستند که دلیل بر وجود با یکدیگر دارای تفاوت معنی

تنوع در صفات مورد بررسی است، از این رو امکان انتخاب 

میانگین عددی . یک صفت وجود داردبرای مقادیر مختل  

های مختل  و نیز دامنه تغیرات هر نژادگانصفات در 

صفاتی که دارای . آورده شده است 2صفت در جدو  

تری از رات باالیی هستند، محدوده وسیعیضریب تغی

که دامنه انتخاب بیشتری را برای آن  دارندکمیت صفت را 

اسا  نتایج بدست آمده  بر .صفت فراهم نموده است

برخی صفات مثل درصد دوقلویی، درصد مغز، ( 2جدو  )

شکل مغز، وزن خشک میوه، اندازه خشک میوه و لعم مغز 

های مورد بررسی تنوع باالیی را نژادگاندر بین ارقام و 

با توجه به وجود تنوع در صفات مورد بررسی، . نشان دادند

جود دارد و جهت امکان انتخاب برای مقادیر یک صفت و

صفات با تنوع باالتر به منظور از توان تر میبررسی دقیق

  .ها استفاده کردنژادگانارزیابی ارقام و 

خصوصیات کمی و کیفی  (1911)موسوی و همکاران 

ژنوتیپ و رقم بادام را بررسی و گزارش کردند  55میوه در 

 ها و ارقام بررسی شده از نظر تمام صفات کمیکه ژنوتیپ

. دیگر بودندداری با یکو کیفی میوه دارای اختالف معنی

نیز پس از ارزیابی  (2115)خواه خوب و اعتمادیخدیوی

 در توجهی قابل تنوع گزارش نمودند که بادام نژادگان 11

 هاینژادگان و وجود داشت بررسی مورد بادام پالسمژرم

صفات  در به ویژه تمام صفات بادام از نظر مطالعه مورد

مغز  زمان رسیدن و درصد، مغز و و وزن خشک میوه ابعاد

داشتند که با  داریمعنی درصد دوقلویی مغز اختالف و

 ژرم کهو بیانگر آن است  نتایج این تحقیق مطابقت دارد

 برای خوب ژن منبع یک تواندمی مطالعه مورد پالسم

وجود تنوع باال در  . شود گرفته نظر در نژادیبه هایبرنامه

درصد دوقلویی از جمله در صفات خشک میوه و مغز 

و  1911رسولی و همکاران،  و 1911، و همکاران موسوی)

وزن ( 1911، و همکاران  موسوی)، درصد مغز (1911

و لعم مغز ( 1911، و همکاران موسوی)خشک میوه 

 گزارشها نیز در سایر پژوهش( 1911رسولی و همکاران، )

و  1ملهویی. که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد شده است

در  ارقام بادام پومولوژیکی خصوصیات (2111)همکاران 

 را بررسی و گزارش نمودند مراکش شرق شرایط اقلیمی

 بین ارقام در پومولوژیکی صفات از نظر زیادی تنوع که

                                                           
1. Melhaoui 

نیز  (2115)و همکاران  2هنیه. داردوجود  مطالعه مورد

رقم داخلی و  14مورفولوژیکی  صفات ارزیابیپس از 

تنوع مورفولوژیکی  از باالیی سطحخارجی بادام در مراکش 

 .که همسو با نتایج این تحقیق است گزارش نمودندرا 

ارقام باادام در ایتالیاا را از    (2117)و همکاران  9دجیورجیو

نظر خصوصیاتی نظیر عملکرد مغز، درصد مغاز، دوقلاویی،   

توکوفرو   -وزن خشک میوه و مغز، چربی کل و میزان آلفا

ایشاان گازارش کردناد درصاد     . مورد ارزیاابی قارار دادناد   

دوقلویی و درصد مغز ضریب تنوع باالیی را نشان دادند که 

  .دارد با نتایج این تحقیق مطابقت

 هامقایسه میانگین

تفااوت  بیاانگر وجاود   ( 9جادو   )ها نتایج مقایسه میانگین

گیری شده در ارقام و نژادگانهای دار بین صفات اندازهمعنی

در پژوهش حاضر، خصوصایات برخای از   . مورد بررسی بود

های صافات باه   ها براسا  مقایسه میانگینارقام و نژادگان

اندازه خشاک میاوه باین انادازه کوچاک تاا       : بودشرح زیر 

در  ترین اندازه خشک میاوه کوچک. خیلی بزرگ متغیر بود

و بزرگترین  GM1و  A230 هایو نژادگان 11رقم شاهرود 

، AIM3هاای امیاادبخش  انادازه خشاک میااوه در نژادگاان   

AIM2 ،GMT2 ،AHYU  وAHN2   بیشااتر . مشااهده شاد

ها، اندازه خشاک میاوه متوساط تاا بازرگ      ارقام و نژادگان

شکل خشک میوه در باین ارقاام از گارد در رقام     . داشتند

اولتارا و  پاال  ک در ارقام یلادا و نای  پرنسس تا خیلی باری

هاا باه   متغیر بود و اکثر ارقاام و نژادگاان   AHYUنژادگان 

مرغای، قلبای،   ترتیب شکل خشک میوه مساتطیلی، تخام  

لاو  خشاک میاوه در    . بیش از حد باریک و گرد داشاتند 

. متغیار باود  متار  میلای  41تاا   25ها باین  ارقام و نژادگان

، A230هاای  به نژادگانکمترین عر  خشک میوه مربوط 

GMT4  وGM1 حداکثر لو  مغز مربوط به شااهرود  . بود

بااود، ولاای AHN1 و مامااایی و نژادگااان  19، شااهرود  21

دارای حاداقل لاو      A230 ،A200،GMT3هاای نژادگاان 

حداقل عار  مغاز در رقام شاکوفه و نژادگاان      . مغز بودند

AIM1  وA200 بیشاترین ضاخامت مغاز مرباوط باه      . بود

بود و کمتارین ضاخامت مغاز     GM1و  A230، 11د شاهرو

ارقاام ساهند،   . باود  AIM1، مونکاایو و  GMT4مربوط باه  

هااای نژادگااان، مونکااایو، مامااایی و  7ربیااع، شاااهرود  

AIM3،GMT3   وA230     دارای بیشاترین ساختی پوسات

                                                           
2. Hanine 
3. De Giorgio 
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 مورد بررسی میانگین، دامنه تغییرات و ضریب تنوع صفات – جدول 

 معیارانحراف  حداکثر حداقل میانگین واحد صفات
 ضریب تنوع

 (درصد)

 19 11/4 71/91 42/24 45/91 میلی متر لو  خشک میوه

 14/16 95/9 14/27 99/11 71/11 میلی متر عر  خشک میوه

 41/11 72/2 62/11 14/6 11/14 میلی متر ضخامت خشک میوه

 11/27 11/1 5 1 91/9 کد شکل خشک میوه

 71/12 11/1 71/1 49/1 69/1 نسبت نسبت عر  به لو  خشک میوه

 44/24 11/1 11/1 29/1 45/1 نسبت نسبت ضخامت به لو  خشک میوه

 19/21 15/1 47/1 41/1 72/1 نسبت نسبت ضخامت به عر  خشک میوه

 62/91 12/1 71/6 25/1 11/2 گرم وزن خشک میوه

 96/11 71/2 11/21 94/11 77/29 میلی متر لو  مغز

 29/1 17/1 77/15 76/11 67/12 میلی متر عر  مغز

 15/11 74/1 19/1 14/6 21/7 میلی متر ضخامت مغز

 11 11/1 61/2 72/1 1 گرم وزن مغز

 11/11 16/1 65/1 41/1 54/1 نسبت نسبت عر  به لو  مغز

 19/16 15/1 44/1 29/1 91/1 نسبت نسبت ضخامت به لو  مغز

 66/14 115/1 11/1 49/1 51/1 نسبت نسبت ضخامت به عر  مغز

 17/16 22/19 44 1 2/15 درصد درصد دوقلویی

 15/44 96/16 66 21 41/96 درصد درصد مغز

 2/26 91/1 7 1 5 کد رنگ مغز

 95/1 15/1 7 9 9 کد لعم مغز

 2/99 66/1 1 1 5 کد سختی پوست چوبی

 1/72 11/2 4 2 4 کد شکل مغز

 4/99 67/1 1 9 5 کد اندازه خشک میوه

 4/25 27/1 7 9 5 کد میزان چین و چروک روی مغز

 6/21 49/1 1 1 5 کد زمان رسیدن

 

سفید و  ،19ارقام شاهرود در حالی که  چوبی بودند،

ارقام و . دارای کمترین مقدار آن بودند  AIM1نژادگان

بیشترین ضخامت  AIM3 ،AIM1، 1های شاهرود نژادگان

و  A200 ،GMT4های خشک میوه را داشتند و نژادگان

GM1 ارقام . دارای کمترین ضخامت خشک میوه بودند

-، پریمورسکی، یلدا، شکوفه و نژادگان19سفید، شاهرود 

. دارای بیشترین نقوش بودند AHYUو  AIM1های 

، A230های کمترین دوام پوست چوبی مربوط به نژادگان

A200 ،AIM3 ،GMT1،GMT2   وGMT3  بود و بیشترین

، پریمورسکی، یلدا، 12ود دوام پوست مربوط به ارقام شاهر

و شکوفه دارای  19ارقام شاهرود . شکوفه و فیلیپچو بود

های بیشترین شکاف در پوست چوبی و ارقام و نژادگان

، 7، تلخ، سهند، ربیع، تونو، شاهرود 12سفید، شاهرود 

دارای  1و شاهرود  11مونکایو، مامایی، فیلیپچو، شاهرود 

ن میزان کرک در ارقام بیشتری. کمترین درزو شکاف بودند

، سهند، پریمورسکی، 7، شاهرود 12های شاهرود و نژادگان

، AIM1های نژادگانپرنسس، فرانیس و تونو، شکوفه، 

A200 ،A230،AHYU  ،GMT4  و کمترین میزان کرک

، شاهرود 11های سفید، شاهرود نژادگانمربوط به ارقام و 

. بود AHN2و AIM3 ،GMT3، GM1، 19، شاهرود 21

 GM1 ،A230، 21، شاهرود19های شاهرودنژادگانارقام و 

دارای کمترین چین و چروک روی مغز بوده و  AHN2و 

  ، سهند، پریمورسکی و 1، شاهرود 7ارقام شاهرود 

دارای  AIM3و GMT4 ،GMT1 ، A200های نژادگان

وزن خشک  دامنه. بیشترین چین و چروک روی مغز بودند

کمترین وزن خشک میوه  .متغیر بودگرم  1/6تا  27/1بین 

بود و بیشترین وزن  GMT1و  AIM3 ،AIM1متعلق به 

. بود پریمورسکی و پرنسس خشک میوه مربوط به تلخ،

راپوسلی و همکاران دامنه وزن خشک میوه در پژوهش 

بین رقم بادام در ایتالیا انجام شد،  45که بر روی ( 2111)
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نگینی بیشتر از میانگین گرم بود که میا 47/7تا  99/1

حداکثر وزن . وزن خشک میوه در پژوهش حاضر داشت

 94/6 ،(2111) 1بایازیتسمبل و خشک میوه در پژوهش 

گرم بود که کمتر از حداکثر مقدار این صفت در این 

ها از نژادگانسختی پوست چوبی بین ارقام و . تحقیق بود

ها نژادگاناکثر ارقام و . خیلی سخت تا کاغذی متغیر بود

. سخت بودندبه ترتیب دارای پوست خیلی سخت تا نیمه

متر و درصد دوقلویی مغز بین میلی 21تا  11لو  مغز از 

هنیه و  .ها متغیر بودنژادگاندرصد بین ارقام و  44صفر تا 

رقم بادام در مراکش  14در بررسی ( 2115)همکاران 

که  گزارش نمودند 41/27تا  74/16لو  مغز را بین 

در این  .کمتر از دامنه لو  مغز در این تحقیق بود

بیشترین درصد دوقلویی مربوط به رقم شاهرود پژوهش، 

درصد  21بود و اکثر ارقام، درصد دوقلویی بین صفر تا  21

شکل مغز در ارقام از باریک تا خیلی پهن . نشان دادندرا 

. متغیر بود، ولی اکثر ارقام شکل مغز متوسطی داشتند

ها نژادگاندرصد در بین ارقام و  66تا  21صد مغز بین در

دامنه درصد دوقلویی مغز بیش از مقادیر  .متفاوت بود

 2رسولیدر پژوهش ( 55بین صفر تا )پژوهش حاضر 

بین صفر تا )و کمتر از مقادیر پژوهش حاضر  (2117)

. شده است گزارش( 2111)توسط سمبل و بایازیت ( 5/16

دامنه درصد  (2117)رسولی  توسط در پژوهش انجام شده

 درصد بود 6/76تا  22بین  های بادامنژادگانارقام و  مغز

در . به دامنه درصد مغز در پژوهش حاضر بودنزدیک که 

انتخابی بادام بین  نژادگان 11پژوهش دیگری درصد مغز 

درصد بود که دامنه کمتری از مقدار این  46/51تا  11/15

ارقام پوست  (.2111و بایازیت، سمبل )شد صفت را شامل 

دارای درصد مغز کمتر و ارقام پوست نازک دارای سخت 

درجه سختی پوست چوبی از . درصد مغز بیشتری بودند

  اکثر ارقام و . خیلی سخت تا خیلی نرم متغیر بود

سخت بودند های مورد بررسی دارای پوست نیمهنژادگان

را از خیلی  که درجه سختی( 2117)نتایج رسولی که با 

های نژادگانخیلی نرم در  سخت در هیبرید هلو بادام تا

 .باشدسو میگزارش کرد، هم Z-10و  1-16

، 6رنگ مغز در رقم سفید، روشن و در ارقام شاهرود 

، A200های نژادگان، سهند، تونو، پریمورسکی و 1شاهرود 

A230 و GMT4  ها دارای نژادگانتیره بود و بقیه ارقام و

                                                           
1. Sumbul and Bayazit 

2. Rasouli 

تلخ دارای لعم مغز  نژادگان. بودند بین این دو رنگرنگ 

کمی تلخ و بقیه   GMT1و GMT4های نژادگانتلخ و 

که با نتایج  ها دارای مغز شیرین بودندنژادگانارقام و 

  (1911) و رسولی و همکاران( 1911) موسوی و همکاران

، 11های فرانیس، شاهرود نژادگانارقام و  .همسو می باشد

، فیلیپچو، مامایی، مونکایو، تونو، یلدا، 7، شاهرود 6شاهرود 

 ،AHN2 ،AHYUپریمورسکی، سهند، سفید، 

A200،A230  وAIM3  دارای کمترین درصد پوکی و ارقام

دارای  GMT4، پرنسس و 21های آذر، شاهرود نژادگانو

حداکثر ضخامت به لو   .بیشترین درصد پوکی بودند

دیده  1و شاهرود  19پرنسس، شاهرود  در خشک میوه

و  19 حداکثر عر  به لو  خشک میوه در شاهرود. شد

و  GM1 در و حداکثر عر  به لو  مغز 12شاهرود 

، 19شاهرود ارقام پوست نازکی مثل  .مونکایو دیده شد

، بیشترین درصد مغزدارای   AIM1نژادگانسفید و 

کمترین دوام  ،نقوش و شکاف در پوست چوبیبیشترین 

کمترین میزان کرک و چین و چروک روی پوست چوبی، 

بودند که با نتایج تری مغزهای روشن دارای مغز بوده و

ارقام پوست  مبنی بر این که (1911)موسوی و همکاران 

پرایس  و ، جفریز11 نازکی مثل نان پاریل، سونورا، شاهرود

دارای بیشترین نقوش، کمترین دوام پوست چوبی، 

بیشترین شکاف در پوست چوبی، بیشترین درصد مغز، 

کمترین میزان کرک و چین و چروک روی مغز بوده و 

 .مغزهای روشن تری داشتند، مطابقت داشت

 همبستگی بین صفات

گیاری  ضرایب همبستگی بین صفات اندازه، 4جدو   لبق

دهنده وجود همبساتگی مثبات یاا منفای باین      شده نشان

داری باین  معنای همبستگی مثبت و . برخی از صفات است

ضاخامت  ، +(51/1)لو  خشک میوه با عر  خشک میوه 

لااو  مغااز  ،+(61/1)وزن مغااز ، (+422/1)خشااک میااوه 

که باا نتاایج    وجود داشت+( 457/1)و عر  مغز +( 67/1)

و ( 1911)موسوی و همکاران  ،(1911)رسولی و همکاران 

عار   . هماهنگی داشات  (1915)خوب و اوسطی خدیوی

 مغاز ، وزن +(59/1)ضخامت خشاک میاوه    خشک میوه با

 +(741/1)مغااز  عاار  و +(51/1)مغااز  لااو ، +(947/1)

داری وجود داشت، ولی با درصاد  همبستگی مثبت و معنی

( -412/1)چاااوبی ساااختی پوسااات   و (-911/1)مغاااز 

کاه باا نتاایج      همبستگی منفی معنی داری وجاود داشات  

 (1911)و رسولی و همکااران  ( 1911) موسوی و همکاران
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وزن مغز با لو ، عر  و ضخامت میاوه  که گزارش کردند 

و همچنین با لو ، عر  و ضخامت مغز همبستگی مثبت 

نیز در ( 1911)عبادی . ، مطابقت داردو معنی داری داشت

، انجاام داد  های مختل  باادام نژادگانپژوهشی که بر روی 

گزارش کرد که لاو  و عار  خشاک میاوه باا ضاخامت       

مغاز همبساتگی   و وزن عار    ،لاو   و نیاز  خشک میاوه 

 .که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد داری داشتمعنی

و + 657/1بااه ترتیااب )وزن مغااز بااا لااو  و عاار  مغااز 

داری داشات کاه باا نتاایج     ارتباط مثبت و معنی+( 411/1

 .تطاابق داشات  ( 1911)پژوهش انجام شده توسط عبادی 

د مغزهاای ساالم ارتبااط    باا درصا   نیز درصد دوقلویی مغز

ارتباط مثبت بین درصد مغز با سختی پوست . منفی داشت

و ارتباط منفی بین درصد مغز با عر  مغز +( 47/1)چوبی 

داری همبستگی مثبت و معنای  .مشاهده گردید( -551/1)

، +(99/1)بین وزن خشک میوه با ضاخامت خشاک میاوه    

که با  وجود داشت+( 51/1)و شکل مغز +( 46/1)وزن مغز 

و تاالهوک و همکااران    (1119)و همکااران   1دیسنتانتایج 

اساااتحکام پوسااته چااوبی بااا  .هماااهنگی داشاات( 2111)

 میوه همبستگی مثبت معنی ضخامت پوسته و وزن خشک

درصد مغز نیز با ضخامت پوسته  همچنین. داری نشان داد

 دار ولای باا   چوبی و استحکام آن همبستگی منفی و معنای 

دار نشاان  پوسته چوبی همبستگی مثبات و معناای   شکاف

، موساوی و  (1911)رساولی و همکااران   که باا نتاایج    داد

مطابقات  ( 1915) دژمپور و همکااران  و( 1911)همکاران 

وجود همبستگی بین صفات به امر انتخااب صافات    .داشت

کند، و این امر باعا   مهم به صورت غیرمستقیم کمک می

در . شاود های اصاالحی مای  برنامهتسهیل و سرعت گرفتن 

واقع اهمیت همبستگی بین صفات از این جهت اسات کاه   

هاا  گیاری آن امکان پی بردن به وضعیت صفاتی که انادازه 

هاا باا صافاتی کاه     باشد از لریق همبستگی آنمشکل می

و  2وارگاا  )دهاد  هاا آساانتر اسات را مای    گیری آناندازه

  (.2111همکاران، 

 ایتجزیه خوشه

به دو گروه  15ای، ارقام در فاصله نتایج تجزیه خوشه لبق

با کااهش فاصاله روی   (. 1شکل )بندی شدند اصلی تقسیم

هاای ماورد   ارقاام و نژادگاان   5باه   25ای از مقیا  خوشه

 . بندی شدندگروه اصلی تقسیم 1بررسی به 

                                                           
1. Dicenta 

2. Vargas 

هاای پوسات ساخت، باا دوام     در گروه او  ارقام و نژادگان

شااکاف در پوساات چااوبی، سااهولت پوساات کمتاار، باادون 

برداشت بیشتر، نقوش روی پوست متوسط، رناگ متوساط   

در پوست چوبی و مغز، وزن کمتر مغز و میزان کرک زیااد  

، 7های تونو، شاهرود ارقام و نژادگان. روی مغز قرار گرفتند

که خصوصیات مشاابه زیاادی در    A230و  A200مونکایو، 

در ایان گاروه قارار     گیری شاده داشاتند،  بین صفات اندازه

ها و ارقام دارای پوست نیماه  در گروه دوم نژادگان. گرفتند

سخت تا سخت، دوام و میزان نقوش پوست چوبی متوسط، 

سهولت برداشت و پوست کنی متوسط، مغاز مساتطیلی و   

و رقام   AIM3نژادگاان  . متوسط بودناد  اندازه خشک میوه

م شاامل  گاروه ساو  . در این گروه قرار گرفتناد  12شاهرود 

نژادگاان و ارقااام دارای پوساات نیمااه سااخت، شااکل مغااز  

متوسط، سهولت برداشت و پوسات کنای کام، لعام مغاز      

ارقاام  . شیرین، رنگ مغز متوسط و مغاز مساتطیلی بودناد   

در ایان   GMT3و   AIM2هایپرنسس و فرانیس و نژادگان

هایی قارار  درگروه چهارم ارقام و نژادگان. گروه قرار گرفتند

ساختی  . ه دارای دوام پوست چوبی کمای بودناد  داشتند ک

پوست چوبی در این دسته از نیمه سخت تا خیلای ساخت   

میزان نقوش روی پوست چوبی متوسط و رنگ مغز از . بود

و  1ارقام سهند، فیلیپچو، شاهرود . تیره تا روشن متغیر بود

 .در این گروه قارار گرفتناد   GMT2و  GMT1های نژادگان

هاای دارای درز و شاکاف   ارقام و نژادگانگروه پنجم شامل 

کم روی پوست چوبی، دوام پوست کم، پوست چوبی نیماه  

های دوقلوی بیشتر، ساهولت برداشات و   سخت، درصد مغز

رقاام  .پوسات کنای متوسااط و رناگ مغاز متوسااط بودناد     

. در این گروه قارار گرفتناد   AHYUو نژادگان  12شاهرود 

قرار گرفتند کاه دارای  هایی در گروه ششم ارقام و نژادگان

دوام پوست چوبی کم، پوست چاوبی ساخت، نقاوش روی    

پوست چوبی متوسط، اندازه خشک میاوه و مغاز متوساط،    

لعم مغز شیرین و رنگ مغز متوسط و بدون درز و شاکاف  

نژادگااان تلااخ و ارقااام ربیااع و  .روی پوساات چااوبی بودنااد

درگاروه هفاتم ارقاام    . مامایی در ایان گاروه قارار گرفتناد    

ی شااکاف او شااکوفه قاارار گرفتنااد کااه دار  19شاااهرود 

بازپوست چوبی، سهولت برداشت کم، نقوش شایاردار روی  

پوست چوبی، میزان کرک روی مغز کم و لعم مغز شیرین 

 .بودند
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 های بادامنژادگان و ارقام برایگیری شده اندازه میانگین برخی صفات -  جدول

 

 1-1زیار گاروه   . گروه هشتم به دو زیر گاروه تقسایم شاد   

پوسات  هاایی باود کاه شاکاف روی     شامل ارقام و نژادگان

هاای  چوبی کم، درصد پوست چوبی باال، درصد پایین مغاز 

دوقلو، شکل خشاک میاوه مساتطیلی تاا قلبای و پوسات       

ارقام پریمورسکی، نای پاال    . کاغذی نیمه سخت داشتند

در  AIM1و  GM1 هاای ، آذر و نژادگاان 6اولترا، شااهرود  

 .این گروه قرار داشتند

 

NL NW NTh NWt KL KW KTh KCi KT NSh KSh SH N رقم
S 

SK SR NM 

 5 5 5 9 5 9 2 9 5 21/7 47/12 61/24 47/2 11/15 19/22 71/91 آذر

 1 5 9 5 7 9 9 9 1 71/6 91/19 12/25 99/9 12/14 25/21 14/91 دسفی

 1 5 5 5 5 9 9 9 7 11/6 21/19 91/25 12/9 15/19 15/11 11/27 6شاهرود 

 5 1 5 5 9 9 9 9 5 12/7 69/11 56/22 51/2 69/14 12/11 17/26 12شاهرود 

 5 5 9 5 5 9 4 9 9 49/7 71/11 17/21 95/2 46/16 11/22 51/21 19شاهرود 

 5 1 5 9 5 4 4 7 5 91/7 51/19 12/27 1/6 94/15 29/21 62/21 تلخ

 5 1 7 7 9 4 4 9 7 92/7 17/11 16/29 11/2 17/15 77/22 11/97 سهند

 5 1 5 5 9 9 9 9 5 97/7 22/15 49/21 55/9 6/14 61/11 11/91 ربیع

 9 1 7 5 7 2 4 9 7 41/7 16/19 12/25 79/4 7/14 61/11 11/27 پریمورسکی

 7 1 5 5 7 2 5 9 5 95/7 14 29/29 16/9 96/15 15/15 27/92 یلدا

 5 1 5 9 5 9 2 9 7 21/1 26/19 76/22 52/2 16/19 17/21 77/96 تونو

 5 1 7 7 9 9 9 9 5 11/1 61/12 17/24 26/2 19 95/16 11/27 7شاهرود 

 5 5 9 5 5 9 2 9 5 71/7 75/12 21/21 96/4 /21/12 41/11 99/91 مونکائو

 9 1 5 1 9 2 4 9 5 94/7 71/15 49/21 71/2 15/16 15/21 76/27 21شاهرود 

 9 1 5 9 5 9 2 9 5 42/7 71/11 51/24 17/1 15/11 19/17 11/97 مامایی

 5 5 5 5 5 9 9 9 5 16/1 69/11 16/21 14/1 52/12 49/16 41/96 فیلیپچو

 1 1 5 9 7 9 9 9 5 71/7 14/11 19/21 79/2 11/14 97/21 45/24 11شاهرود 

 1 1 5 9 7 9 9 9 5 71/7 14/11 19/21 79/2 11/14 97/21 19/91 شکوفه

 9 1 7 7 1 9 9 9 7 64/6 14/19 71/26 24/2 64/11 16/22 16/99 1شاهرود 

 7 1 5 9 5 9 1 9 5 65/7 71/11 51/21 61/4 16/15 11/11 19/27 پرنسس

 5 5 5 5 5 4 9 9 5 51/6 16/12 52/21 11/9 61/15 11/24 67/92 فرانیس

نپلو  

 اولترا
71/21 16 62/12 99/2 19/25 71/12 29/7 5 9 5 9 7 5 5 5 5 

AIM1 59/95 19/22 51/16 95/1 77/26 71/11 41/6 5 9 4 2 1 7 5 5 5 

AIM2 11/97 61/11 14/14 11/9 64/22 16/12 11/6 5 9 9 9 5 7 5 5 5 

AIM3 79/91 17/27 51/17 27/1 71/21 74/12 11/7 5 9 4 9 9 7 7 1 5 

A200 67/92 41/17 69/12 17/9 97/21 11/11 
11/

11 
7 9 4 4 1 7 7 1 5 

GMT1 17/96 11/21 74/12 61/1 16/21 61/12 26/1 5 5 9 9 5 9 7 1 5 

GMT2 11/97 97/21 51/14 11/2 61/21 24/19 75/6 5 9 4 9 5 9 5 1 5 

GMT3 41/94 97/29 59/15 66/9 44/11 49/12 65/6 5 9 9 9 9 9 5 1 5 

GMT4 29/27 61/11 54/6 69/9 11/21 14/12 11/6 7 5 9 9 5 5 7 5 5 

GM1 11/25 11/19 47/7 42/2 15/21 46/19 21/1 5 9 4 2 9 5 9 5 5 

A230 11/25 95/11 17/6 47/2 96/11 19/11 71/6 7 9 4 9 5 9 9 1 5 

AHYU 15/95 11/22 19/15 14/1 11/25 11/19 47/7  9 5 4 5 7 6 5 5 

AHN1 92/91 71/11 44/14 91/9 29/27 61/11 54/6 9 9 9 2 5 7 6 5 5 

AHN2 11/95 11/22 19/15 11/1 11/25 11/19 47/7 9 9 9 4 5 7 9 5 5 
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 های بادامنژادگان و ارقام در صفات بین برخی همبستگی ضرایب -  جدول

 صفات
NL NW NTh 

NSh KWt DK PK PSK PBK KPU SK KCi KI KL KW KTh NM SH 

NL 1                  

NW 
**515/1  1                 

NTh 
**422/1  

**599/1  1                

NSh 921/1  117/1-  126/1-  1               

KWt **611/1  
*947/1  245/1  116/1  1              

DK 117/1  161/1  216/1  171/1-  124/1-  1             

PK 177/1  
*911/1-  114/1  217/1  112/1  211/1-  1            

PSK 195/1  141/1-  216/1-  115/1-  141/1  
**125/1-  111/1  1           

PBK 751/1  121/1  151/1  
*427/1-  114/1  114/1  116/1  119/1  1          

KPU 116/1-  116/1-  121/1  191/1  249/1-  217/1-  111/1-  149/1  111/1-  1         

SK 191/1-  111/1-  21/1  171/1  111/1-  115/1-  265/1-  191/1  151/1-  
**441/1  1        

KCi 265/1-  197/1-  111/1  152/1  
*411/1-  159/1-  212/-  114/1  111/1-  

**511/1  
**547/1  1       

KI 219/1  
**511/1  267/1  162/1-  165/1  921/1  111/1-  111/1-  216/1-  115/1-  144/1-  127/1-  1      

KL **671/1  112/1  161/1  
*914/1  

**657/1  125/1-  114/1  141/1-  111/1-  199/1  122/1-  116/1-  277/1-  1     

KW 
**457/1  

**741/1  251/1  111/1-  
*411/1  121/1  

**551/1-  112/1  179/1  111/1  259/1  172/1-  
*911/1  219/1  1    

KTh 146/1-  111/1  261/1  
*916/1-  141/1  145/1-  229/1  165/1-  161/1  191/1-  

**456/1-  272/1-  199/1  111/1-  127/1-  1   

NM 241/1-  151/1-  166/1-  119/1  116/1-  294/1-  114/1-  112/1  191/1-  175/1  
*995/1  271/1  1/1  115/1-  161/1-  276/1-  1  

SH 111/1  
**412/1-  274/1-  121/1  127/1  141/1-  

**471/1  121/1  112/1  165/1  211/1-  251/1  211/1-  219/1  925/1-  156/1  121/1-  1 

درصد 5 و درصد 1سطح  در دارمعنی ترتیب به*و  ** 
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هایی بود کاه دارای شاکل   شامل ارقام و نژادگان 2-1گروه 

متوساط، مغاز شایرین،    مغز باریک تا متوسط، انادازه مغاز   

 رنگ مغز از خیلی روشن در رقم سفید تا تیره در نژادگاان 

GMT4 ارقامی که در ایان گاروه قارار گرفتناد     . متغیر بود

 GMT4های ، سفید و نژادگان11شامل ارقام یلدا، شاهرود 

 . بودند AHN2و 

 (1912)اساتاجی و همکااران   نتایج به دست آمده با نتایج 

نژادگاان باادام حاصال از     51در زمینه ارزیابی خصوصیات 

های برتر ایرانی و رقم تونو دورگ گیری بین برخی نژادگان

و رساولی و همکااران   ( 1911)موسوی و همکاران و نتایج 

ییر صفات مختل  خشک میوه و مغاز  أزمینه ت در( 1911)

هاای مختلا  باادام مطابقات     در تفکیک ارقاام و نژادگاان  

 (2111)دجورجیو و پولیگنانو در همین ارتباط نیز . داشت

گاازارش کردنااد کااه صاافات درصااد مغااز، دوقلااویی مغااز، 

ضخامت خشک میوه و مغز از عوامل ماویر درگاروه بنادی    

رقم بادام مورد مطالعاه ایان محققاان در ایتالیاا باوده       11

باه لاور مشاابه    . است که همسو با نتایج این تحقیق است

 صافت  22بررسای پاس از   نیز( 1915) دژمپور و همکاران

و رقام   نژادگاان  91 در  میاوه و مغاز   کمی و کیفی خشک

درصد مغز و ارقامی که  هانژادگان ، داخلی و خارجی باادام

را از  های پوست کاغاذی بودناد  و جز نژادگان هباالیی داشت

پوسااته چاوبی نسابتاً     درصد مغز کمتار و  باهاای نژادگان

  .نمودند، تفکیک ضخیم و سخت

 

 کلی گیرینتیجه

هاایی کاه   با توجه به نتایج به دست آمده ارقاام و نژادگاان  

تری داشتند، دارای درصد مغاز کمتار،   پوست چوبی سخت

 میزان نقوش روی پوست چوبی کمتر، میزان کرک روی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ward)وارد روش  به بادام نژادگان و رقم 95ای خوشه تجزیه از حاصل دندروگرام -1 شکل

 

از عوامال مهام   . تاری داشاتند  مغز بیشتر و رنگ مغز تیاره 

های اصلی صفاتی از جمله متوساط لاو  و   تفکیک خوشه

هاای دوقلاو، میازان    عر  خشک میوه و مغز، درصد مغاز 

سااختی ضااخامت و نقاوش و شااکاف روی پوساات چااوبی،  

سهولت برداشت و پوسات کنای    درصد مغر، ،پوست چوبی

، 19براسا  نتایج باه دسات آماده ارقاام شااهرود      . بودند

سافید،  ، ساهند، پریمورساکی، یلدا،  6، شااهرود  21شاهرود

     ، نپلاااو  اولتااارا و12، شااااهرود 7، شااااهرود ماماااایی

  

  

  

  

5 

6 

7

    8
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و  AIM2 ،AIM1 ،GM1  ،AHN2، AHYUهاای نژادگاان 

AHN1       از نظر صفات خشاک میاوه و مغاز برتاری نسابی

لباق نتاایج،   . هاا داشاتند  نژادگاان نسبت به سایر ارقاام و  

بررسی صفات مورفولوژیکی تا حدود زیادی توانست ارقام و 

. هااای مختلاا  بااادام را از یکاادیگر تفکیااک کناادنژادگااان

هاا باه منظاور اساتفاده در     نژادگاان  ارقام و استفاده از این

در  هاای انتخاابی   نژادگاناستفاده از  و نژادی بههای برنامه

 .ها قابل توصیه استجهت تجاری سازی آن
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