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 مقاله پژوهشی 

( .Mangifera indica Lهای بومی انبه )مقایسه خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ

 در برخی از مناطق استان سیستان و بلوچستان

 

 4احسان مهدوی و سیدمحمد  3، محمدرضا پورقیومی 2، علی عبادی*1خواه ابراهیم لطیفی 
 

 ( 30/7/1399تاریخ پذیرش:  -22/5/1399)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

های چابهار و کنارک  های انبه شهرستانژنوتیپ از دانهال  32های  های کمی و کیفی میوهمنظور ارزیابی ویژگیاین پژوهش به

انبه   وهیم15شده،  نشیاز هر درخت گزهای کامل تصادفی اجرا گردید. واقع در استان سیستان و بلوچستان در قالب طرح بلوک 

آب میوه، قند کل    pHو صفات طول میوه، عرض میوه، وزن میوه،  در مرحله بلوغ کامل )بر اساس رنگ پوست( برداشت    کنواختی

درختان شامل طول برگ، عرض برگ و  های برگ  گیری شد. همچنین ویژگیمیوه، مواد جامد محلول و اسید کل میوه اندازه

های مورد  از نظر میزان مواد جامد محلول، اسید و قند کل میوه گوناگونی زیادی در بین ژنوتیپ  طول دمبرگ تعیین گردید. 

های وزن میوه، وزن هسته، درصد قند کل و اسید کل میوه دارای باالترین میزان بررسی وجود داشت. بر اساس نتایج، صفت

کمی و کیفی مورد ارزیابی  های  صفتهای چابهار و کنارک در ها نشان داد که ژنوتیپنتایج تجزیه واریانس داده ی بودند. گوناگون

طول و  های  صفتبین صفت وزن میوه با  داری داشتند. بر اساس نتایج همبستگی،  در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی

ژنوتیپداری وجود داشت؛ در حالیستگی مثبت و معنیهای منطقه کنارک همبژنوتیپدر بین  عرض میوه   های مورد  که در 

های مورد بررسی در چهار  ای، ژنوتیپها همبستگی مشاهده نشد. بر اساس تجزیه خوشه بررسی در منطقه چابهار بین این صفت 

  در و    6و    11های  چابهار، ژنوتیپ های بررسی شده در منطقه  نامه انبه، در بین ژنوتیپ بندی شدند. بر اساس توصیفگروه طبقه

انبه   ینژادبه  یهادر برنامه  توانیرا م   ها ژنوتیپ  ن یا  . ندشد  یبرتر معرف های  عنوان ژنوتیپبه  14شماره    پیژنوت  کنارکمنطقه  

 مورد استفاده قرار داد. 
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 مقدمه 
دولپه و یکی  گیاهی    .Mangifera indica L  انبه با نام علمی

مهم گونهاز  آناکاردیاسهترین  خانواده  این   1های  است. 

 کلیطور  گونه است که به   700جنس و    75خانواده دارای  

 انبهگرمسیری و معتدله هستند.  گرمسیری و تعدادی نیمه 

از   ست و بر اساس آخرین  ا  ایآس  در  هاوهیم  نیترمهمیکی 

)فائو( در سال    ملل متحد  یبار و کشاورزوسازمان خوار آمار  

میزان کل تولید انبه در جهان و آسیا به ترتیب حدود    2018

و    55 تن    40میلیون  استمیلیون   (.2018،  2فائو )  بوده 

از   2017ای در سال همچنین بر اساس آخرین آمار مقایسه 

  ، جهان  یاصل  یاوهیم  هایمحصول  بیندر    لک  دیتول  نظر

  در رتبه پنجم قرار دارد ،ب یپس از موز، مرکبات، انگور و س

انبه در قاره آسیا   (.2017و همکاران،    3خواه لطیفی) تولید 

است  9/72 تولید جهانی  از  تولید  و  درصد  بزرگترین   هند 

جموع  درصد از م  39کننده انبه در جهان است که بیش از  

قاره آمریکا و آفریقا   تولید جهانی را بر عهده دارد. همچنین

درصد از تولید جهانی انبه را به خود   4/15و    5/11به ترتیب  

داده )فائواختصاص  جنوب(2018  ، اند  در  انبه  ایران  در   .

ی کرمان، سیستان و بلوچستان  هااستان رقی کشور و در  ش

می داده  پرورش  هرمزگان  )جلیلیو    (. 1390مرندی،  شود 

سطح کل زیر کشت و میزان کل تولید انبه در ایران در سال 

باشد. این  تن می  38615هکتار و    4721به ترتیب    1397

بلوچستان در همین   و  استان سیستان  است که  در حالی 

  13085  هکتار سطح زیر کشت و تولید کل  1294سال با  

تولید این میوه را در ایران   کشت و   ، سهم قابل توجهی ازتن

 (. 1398)احمدی و همکاران،  دارد

 ستانیکشت انبه در استان س  ریسطح ز  شیبا توجه به افزا

  ی هاتیمرغوب از اولو  یوند یپ   ی هانهال  د یو بلوچستان، تول

  ی هاهیپا   دیباشد. تولمحصول می  نیمهم در توسعه کشت ا

و در زمان مناسب، عمل    رد یگیکاشت بذر انجام م   راهانبه از  

 یدارا  های شده از درخت  هیته  وندکیبا استفاده از پ   وندیپ 

کمیوه با  م  تیفیهای  انجام  و   خواه)لطیفی  شودیمطلوب 

 (. 1396، همکاران

در بسیاری از کشورها    بومی  های رقمو    گیاهیمنابع ژنتیکی  

به  و  دارند  با    وجود  رفتن هستند.  بین  از  حال  در  سرعت 

ژرم علمی  و  شناسایی  وحشی  از   بومی پالسم  تنها  نه  انبه 

 
1. Anacardiaceae 

2. Food and Agriculture Organization (FAO) 

3. Latifikhah 

4. Markers 

توان جلوگیری کرد، بلکه با انجام  می  ها آنفرسایش ژنتیکی  

  ها آن است بتوان از میان  های معتبر ممکن  ای پژوهشپاره

 .انتخاب نمود  را  تجاری  هایصفتبرتر از نظر    هایژنوتیپ 

نسبت  به  کامل و یا   ایدارای مجموعهها  ژنوتیپ چنانچه آن  

از   باشند می  هایصفتکاملی  از  را    ها آن توان  تجاری  پس 

  اگر عنوان رقم معرفی نمود و  بهای  نهایی و منطقهارزیابی  

برخی   می  هایصفت دارای  باشند  از  تجاری  در    هاآن توان 

 ،و همکاران  خواهلطیفی)نژادی استفاده نمود  های بهبرنامه

  پالسم محلی، شناسایی اولین گام در شناسایی ژرم(.  1396

  ها آن مورفولوژیکی   هایفنوتیپی یا ارزیابی ویژگی  گوناگونی

حاصل  گوناگونی است.   ژنتیکی    گوناگونی   از  مورفولوژیکی 

با   ارتباط  در  گیاه  شرایط    اثرهاییک  و  ژنتیک  متقابل 

و    خواهلطیفی)کند  محیطی است که گیاه در آن رشد می

پژوهش(.  2017  همکاران،   بررسی تاکنون  جهت  هایی 

در    گوناگونی  است.  گرفته  صورت  جهان  در  انبه  ژنتیکی 

از سنگال،    2232ژنتیکی    گوناگونی   پژوهشی انبه  ژنوتیپ 

مولکولی    4نشانگرهای آمریکا و استرالیا با استفاده از    تایلند، 

بندی شدند  گروه طبقه   258مورد بررسی قرار گرفت و در  

 (. 2019و همکاران،  5)کوهن

دیگر  در   که    225پژوهشی  بررسی شدند  انبه   80درخت 

ارزیابی    انبه در طی سال اول   6نامهدرخت بر اساس توصیف

انتخاب شدند. نظر    ها درختاین    و  رویشی،    هایویژگیاز 

زیادی    گوناگونیکمی میوه دارای    های تو صف  یفنولوژیک

  ی رو  یدر پژوهش(. پژوهشگران  1999،  7بودند )رادا و منجوال

که    نمودندگزارش    ،انبه  پیژنوت  25  یکیژنت  گوناگونی 

  گوناگونی   ب یو ضر  یپیفنوت  گوناگونی   بیضر  ن یب  های تفاوت

و وزن گوشت   وهیوزن م  وه،یحجم م  هایت صف  یبرا  یکیژنت

این    یروبر    طیکم مح  اثردهنده  نشان  این  بودند که   نییپا

همکاران،    8)لیو  بود  ها ت صف پژوهش(.  2011و  با    یدر 

انبه    پیژنوت  SSR  ،254))  ریزماهواره  نشانگر  ازده یاستفاده از  

آلل شناسایی شد که    133. به طور کلی  را شناسایی نمودند

کمترین  و  آسیا  شرق  جنوب  به  مربوط  تعداد  بیشترین 

ژنوتیپ به  اساس  مربوط  بر  بود.  فیلیپین  کشور  های 

تنوع   ژنوتیپ  ، ژنتیکیآنالیزهای  در  این  اصلی    4ها  گروه 

  باشدها میبندی شدند که بیانگر منشا جغرافیایی آنطبقه 

5. Kuhn 

6. Descriptor 

7. Radha and Manjula 

8. Luo 
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و همکاران   2(. همچنین راجوانا2013و همکاران،    1)دیلون

مارکر   را  انبه  پیژنوت  25  یکیژنت  گوناگونی  ،(2008) با 

نشان دادند،    هاآن  مورد ارزیابی قرار دادند.  RAPD  یمولکول

ژنت محدوده  ها ژنوتیپ  نیب  یکیشباهت    64-89از    یادر 

م با  بود  74  نیانگیدرصد   ازکه    یهایژنوتیپ  و  درصد 

قرار گرفتند در    Aشده بودند در خوشه    یآورپاکستان جمع

از جنوب   یهایژنوتیپ شامل    کلیطور  به   Bخوشه    کهیحال

و   انتخاب در  .  بودند  دایفلور  هایرقمهندوستان  برنامه 

گزبه  اهانیگ معرفی    نشیمنظور   نییتع  د،یجد  هایرقمو 

 شتریب  هایتمز نیدارند. ا  یادیز تیاهم ی کیژنت یهای برتر

مانند   هاییصفت  د.مربوط هستن  وهیم  تیفیو ک  ها ویژگیبه  

  ، بافت   ته،یدیمواد جامد محلول، اس  زانیاندازه، وزن، شکل، م

  نش یگز  یهامهم در برنامه  هایشاخص از    یاو عمر قفسه

  ان یاز م  .(2017و همکاران،    3هستند )رازا   انبه  برتر  هایرقم

اندک   ادیز  اریبس  هایرقم تعداد  تنها  تجارت   یبرا  یانبه 

هستند  جهانی ه  نمونهعنوان  به  ،مهم  رقم    4دنی رقم  که 

ا  ی کارانبه  تدر صنع  یاصل   ، کاستیآمر  یدایفلور  التیدر 

رقم است  یک  به    (.2011،  5)بالی   زودرس  توجه    نبود با 

انبه   های یکنواختباغ  دیتول   یمنظم برا  ینژادبه  یهابرنامه

ا مهم    های مشکلاز    یکیمطلوب    وندک یپ   هیته  ران،یدر 

رسیدن باشد می  ی وندیپ   ی هانهال  کنندگاندیتول برای   .

دستبه هدف  به  این  از   هایژنوتیپیابی  استفاده  با  برتر 

انبه   هایرقم  نژادیبهضروری است. در    نژادیبههای  روش

روش  دلیلبه مهمترین  زیر  کلونی    نژادیبههای  گزینش 

این اول  انبه بهاست.  دلیل دگرگشن بودن دارای دامنه که 

است  گوناگونی وسیعی  گزینش   ،ژنتیکی  نتیجه  در 

سازد. علت دوم این  برتر را آسان می  هایتهای با صفلنهااد

که   از    نژادیبهاست  به  روش انبه    های دلیلهیبریداسیون 

جمله    گوناگون بودن انبه    یهاگل  بودن  زیراز  دشوار  و 

، درصد پایین تشکیل میوه، وجود فقط یک  هاآن کردن  اخته 

بلوغ،   از مرحله  میوه قبل  بذر در هر میوه، ریزش سنگین 

، دوره نونهالی طوالنی، میزان هارقمچند جنینی بودن برخی  

مساحت و  هتروزیگوتی  برای  باالی  نیاز  مورد  زیاد  های 

مشکل  دار  معنیارزیابی   و    6)ماجومدر   باشد میهیبریدها، 

ژنتیکی انبه    گوناگونی در زمینه بررسی    (.2013همکاران،  

محدودی صورت  بلوچستان کارهای  و  سیستان  استان  در 

 
1. Dillon 

2. Rajwana 

3. Raza 

4. Haden 

است   همکاران  خواه)لطیفیگرفته  بنابر    (.1396،  و 

هرمزگان  پژوهش استان  در  گرفته  صورت    گوناگونی های 

بذری   ازدیاداز    دست آمده به هایژنتیکی باالیی بین درخت

و همکاران   7؛ شمیلی1389وجود دارد )شمیلی و همکاران،  

در کشور ما تاکنون کار  (.  1392؛ عباسی و همکاران،  2012

نگرفبه صورت  انبه  روی  بر  چندانی  است ته  نژادی 

همکاران  خواه)لطیفی تول(.  1396،  و  حاضر  حال    د یدر 

در    کنندگان برخ  ستانیس  استاننهال  از  بلوچستان    ی و 

پ   نشیگز  هایدرخت  . با توجه ندینما یم  هیته  وندک یشده 

و   ستانیکشت انبه در جنوب استان س  یطوالن  پیشینهبه  

انبه   ی هابارور در باغ  یبذر  یهابلوچستان و وجود درخت

شده استان   ظرفیاد  های  درخت  نشیگز  یبرا  ی خوب  تی، 

و   خواه)لطیفی  وجود دارد  وندکیپ   هیدر ته  ازیمورد ن  یمادر

 (. 1396 ،همکاران

پژو ویژگیاین  ارزیابی  هدف  با  کمی  هش  کیفی  های  و 

دانهال  32های  میوه از  شهرستانژنوتیپ  انبه  های  های 

کنارک   و  مورد   هایژنوتیپ   یبندگروه  منظوربهچابهار 

صف اساس  بر  مهم  یاساس  هایتمطالعه  تعیین    و  و 

ژنتیکی  فاصله شناساییها آنهای  انبه   هایژنوتیپ  ،  برتر 

انجام    وندک یپ   هیته  یبرا  یمادرهای  درخت  ی معرف  جهت

 . گردید
 

 هامواد و روش

 مواد گیاهی 

 هاها و درختباغ  گزینش

باغ  دیبازددر   توابع   کوپانسیط  یانبه در روستا  یهااز  از 

 ریکه  ی و در روستا  پیژنوت  12باغ با    سهشهرستان چابهار  

)از هر   پیژنوت 20اغ انبه با ب پنج از توابع شهرستان کنارک

مجموع    ژنوتیپ(  چهارباغ   در  شد.  از   پی ژنوت  32انتخاب 

  32تا    کیمورد نظر از شماره    درختانباغ انتخاب و    هشت

  ک یشماره    پی)ژنوت  TIS/1  مثال  یبرا  .شد  یگذارشماره

  12تا    1شماره    هایژنوتیپ (.  کوپانس یط  یمربوط به روستا

و   چابهار  منطقه  به    32  تا  13  شماره  هایژنوتیپمربوط 

عنوان پایه  بهها  درخت مربوط به منطقه کنارک بودند. این  

قرار  استفاده  مورد  پیوندک  گرفتن  برای  انبه  مادری 

سال و عملکرد   40تا  15از ها درخت نیعمر اگیرند. می

5. Bally 
6. Majumder 

7. Shamili 
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از  آن    بود.   متغیر  لوگرمیک  850تا    لوگرمیک  200ها 

آب شهرستان  دارای  کنارک  و  چابهار  و   های  گرم  هوای  و 

دقیقه   20درجه و    25مرطوب هستند. چابهار و کنارک در  

دقیقه طول شرقی در کنار    27درجه و    60عرض شمالی و  

در آب  کمینه  دمای  متوسط  دارند.  قرار  عمان  دریای  های 

ماه   سانتی  19دی  بیشدرجه  دمای  متوسط  در  گراد،  ینه 

گراد و  درجه سانتی 31خرداد ماه طی یک دوره هفت ساله 

گراد است. حداقل  درجه سانتی  26متوسط دما در طول سال  

درصد   70درصد و متوسط رطوبت نسبی    60رطوبت نسبی  

از  گزارش شده   کمتر  ساالنه  بارندگی  متوسط   200است. 

که  میلی است  می  64متر  زمستان  در  آن  بارد  درصد 

 (.1396خواه، )لطیفی

 برداری روش نمونه

تیمار در    12  ی باصورت بلوک کامل تصادف به  شیآزماطرح  

  که در مجموع   تیمار در منطقه کنارک  20منطقه چابهار و  

و    ی کم  یهااز صفت  کی هر    یبرا  و چهار تکرار  ماریت  32

صورت جداگانه برای هر منطقه تجزیه و تحلیل به  بود.   یفیک

ها که در واقع هر کدام  درخت  خابپس از انتانجام گرفت.  

بودند  پیژنوت  کی های  ، مشخصهمجزا در نظر گرفته شده 

برداری از برگ در اواسط  نمونه.  ها ثبت شددقیق محل آن

طور کامل رشد  ها بههای بهاره درخت خرداد ماه که جست

برداری از برگ،  بالغ شده بودند، انجام شد. برای نمونه کرده و  

تکرار   سه  مجموع    10در  در  ناحیه   30تایی  از  های  برگ 

های سالم و بالغ به رنگ سبز تیره  گوناگون درخت و از برگ

برداشت  آوری شدند.  های جست بهاره جمع در وسط شاخه 

شد.  مردادماه انجام    لیتا اوا  رماه یانبه هم در اواسط ت  وهیم

  ی هاعنوان درخت انبه که به  یاصله درخت بذر  32های  میوه

ته  یمادر جهت  توسط   یمعرف  وندکیپ   هی انبه  و  شده 

برا  دکنندگانیتول انبه  استفاده    وندکیپ   هیته  ینهال  مورد 

م بررس  رند، یگیقرار  درخت   یمورد  هر  از  گرفتند.  قرار 

بلوغ    کنواختیانبه    وهیم  15شده،    نشیگز مرحله  در 

گرد  فیزیولوژیکی برداشت  پوست(  رنگ  اساس  .  دی)بر 

براب  هایمیوه شده  انجام    دنیرس  یرداشت  و  کامل 

شد  وهیم  زیآنال  ی هاشیآزما منتقل  سردخانه  دماندبه    ی . 

درصد   85  یو رطوبت نسب  گرادسانتی  رجهد  15سردخانه  

   شدند.  یدارروز نگه 10-15بود و به مدت 

 
1. Digital pH Meter 

2. Refractometer 

3. Titration of Fruit Juice 

4. NaOH 

 شده   یریگاندازه  یهاشاخص

 ی کم  یهاشاخص

،  طولاز:    بودند   گیری شده عبارتند های کمی اندازهشاخص

و   برگ  عرض  برگ،  وزن هسته، طول  میوه،  وزن  و  عرض 

دمبرگ توصیف   که  طول  اساس  انبهبر  شد   نامه    انجام 

(IBPGR, Descriptors for mango, 2006 .) 

 یفی ک  یهاشاخص

pH  از  آب استفاده  با  پیمیوه  دیجیتال دستگاه  سنج   1اچ 

گیری شد. میزان مواد جامد محلول میوه )بر حسب اندازه

( ساخت کشور ژاپن  K-0032)مدل    2سنج درصد( با شکست

دمای   سانتی  20در  اندازهدرجه  درصد  گراد  شد.  گیری 

 4با سود   3اسیدیته میوه با آزمایش تیتراسیون عصاره میوه 

قند کل میوه با استفاده از  دست آمد. درصد  نرمال به  1/0

فهلینگ  )حسینی،  به  5روش  آمد  تایلور1386دست  ،  6؛ 

2018 .) 

 ها تجزیه و تحلیل آماری داده

ها و همبستگی بین  ها، مقایسه میانگینتجزیه واریانس داده

به صفت  منطقه  هر  برای  از  ها  استفاده  با  جداگانه  صورت 

از و    1/9نسخه    SASافزار  نرم استفاده  با  نمودارها  رسم 

میانگین  Excelافزار  نرم مقایسه  گردید.  اساس  انجام  بر  ها 

احتمال   سطح  در  دانکن  گرفت.    1آزمون  صورت  درصد 

که از نوع   7ساس روش اتصال متوسطای بر اتجزیه خوشه 

انجام      SPSSافزار  با استفاده از نرم نرم  کالستر تجمعی است،

برای گروه ژنوتیپشد.  تجزیه خوشه بندی  اساس ها،  بر  ای 

ژنوتیپ صفت  برای  میوه  کیفی  و  کمی  و  های  چابهار  های 

کنارک و در هر دو شهرستان نیز با هم انجام شد تا میزان 

برای   ها بررسی و مشخص شود.گوناگونی در تمام ژنوتیپ

نسخه   SASمحاسبه ضریب همبستگی پیرسون از نرم افزار 

     استفاده شد. 1/9
 

 نتایج و بحث 

امکان انتخاب ژنوتیپ با صفت  ،گوناگونی موجودتوجه به با 

ژنوتیپ برای  برنامهویژه  برای  چابهار  منطقه  های  های 

ترین  (. در منطقه چابهار بیش1 وجود دارد )جدول نژادیبه

با   برگ  ژنوتیپ  سانتی  47/22طول  به  مربوط  و   7متر 

 متر مربوط به ژنوتیپ سانتی 67/16ترین طول برگ با  کم

5. Fehling's Solution 

6. Taylor 

7. Average Linkage 
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دار بود. از نظر بود که از نظر آماری این اختالف معنی  11

برگ طول  معنی  ،شاخص  ژنوتیپ  اختالف  بین  با    7داری 

وجود نداشت. در    10و    4،  1،  8،  2،  9،  12،  3های  ژنوتیپ 

چابهار،   با    ترینبیشمنطقه  برگ  متر سانتی  37/6عرض 

مربوط متر  سانتی  74/4آن با    ترینکمو    7مربوط به ژنوتیپ  

ژنوتیپ   بین    بود  10به  اختالف  آماری  نظر  از    ها آنکه 

با    ترینبیش.  بوددار  معنی دمبرگ  متر سانتی  58/3طول 

مربوط متر  سانتی  22/2آن با    ترینکمو    8مربوط به ژنوتیپ  

دار  معنی  ها آنآماری تفاوت بین    از نظربود که    3به ژنوتیپ  

با    ترینبیشبود. در شهرستان چابهار   میوه    61/263وزن 

با دیگر    داریمعنیبود که تفاوت    11ط به ژنوتیپ  گرم مربو

گرم مربوط    07/84وزن میوه با  ترین کمداشت و  ها ژنوتیپ 

ژنوتیپ   )جدول    5به  وزن    ترینکمو    ترینبیش(.  1است 

بود که    1و    6شماره    هایژنوتیپترتیب مربوط به  هسته به

طول    ترینبیشنیز بود.  دار  معنیاز نظر آماری این اختالف  

  داری معنیبود که تفاوت    11و عرض میوه مربوط به ژنوتیپ  

طول و عرض میوه مربوط    ترینکمداشت و  ها  ژنوتیپبا دیگر  

 (.1بود )جدول    4و  3 هایژنوتیپ به 
 

 چابهار  شهرستان انبه بومی ژنوتیپ 12 میوه بیوشیمیایی و مورفولوژیکی هایفتص میانگین مقایسه -1 جدول

شماره 

 ژنوتیپ

طول 

 برگ

(cm ) 

عرض 

 برگ

(cm ) 

طول 

 دمبرگ

(cm ) 

طول 

 میوه

(cm ) 

عرض 

 میوه

(cm ) 

 وزن میوه

(g) 

 وزن بذر

(g) 

pH  آب

 میوه

قند کل 

 میوه

)%( 

TSS 

)%( 
TA 
)%( 

1 ab20 /19 abc41 /5 abc25 /3 b53 /6 cd01 /5 c75 /110 f07 /13 bcd55 /4 def24 /2 e12 /16 b39 /0 

2 ab60 /19 abc46 /5 abc22 /3 b61 /6 c08 /5 c39 /103 ef20 /14 a13 /5 ef04 /2 e32 /16 b40 /0 

3 a38 /22 abc45 /5 d22 /2 b23 /6 b81 /5 c48 /107 abc66 /27 bc66 /4 a60 /5 a78 /21 d16 /0 

4 ab03 /19 ab83 /5 abc09 /3 b26 /6 e52 /4 bc58 /127 cdef38 /20 cd35 /4 b20 /4 e32 /16 c30 /0 

5 b15 /17 c78 /4 abcd96 /2 b54 /6 c17 /5 c07 /84 def09 /18 cd35 /4 def20 /2 b71 /19 c28 /0 

6 b04 /17 c85 /4 cd58 /2 b85 /7 b05 /6 b12 /171 a00 /36 b69 /4 f20 /1 f48 /14 c27 /0 

7 a47 /22 a37 /6 abcd85 /2 b19 /7 cde86 /4 c18 /89 abc62 /27 bcd57 /4 bc70 /3 a15 /21 b36 /0 

8 ab49 /19 abc54 /5 a58 /3 b63 /7 c15 /5 bc74 /126 ab63 /33 a50 /5 ef00 /2 de85 /16 a46 /0 

9 ab63 /19 abc42 /5 ab43 /3 b41 /6 cd02 /5 c76 /102 cde82 /22 dbc45 /4 ef07 /2 c36 /18 a46 /0 

10 ab62 /18 c74 /4 ab45 /3 b65 /6 ed61 /4 c80 /114 def20 /18 d30 /4 bcd40 /3 d07 /17 b39 /0 

11 b67 /16 bc81 /4 bcd68 /2 a10 /10 a04 /7 a61 /263 bcd41 /25 bc66 /4 cde84 /2 de76 /16 c30 /0 

12 ab09 /20 bc93 /4 abc24 /3 b00 /7 cde74 /4 c35 /90 def16 /17 b71 /4 bcde22 /3 de71 /16 c30 /0 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 1های با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین

 

موجود امکان    گوناگونی در منطقه کنارک نیز همانند چابهار  

برنامه برای  را  برتر  و  ویژه  صفت  با  ژنوتیپ  های  انتخاب 

با    ترینبیش(.  2داشت )جدول   نژادیبه  35/24طول برگ 

  37/12آن با    ترینکمبود و    27مربوط به ژنوتیپ  متر  سانتی

است که از نظر آماری این    25مربوط به ژنوتیپ  متر  سانتی

با    ترینبیشبود.  دار  معنیاختالف   برگ    06/6عرض 

ژنوتیپ  متر  سانتی به  با    ترینکمو    20مربوط    78/3آن 

ژنوتیپ  متر  سانتی به  که    25مربوط  نظربود  آماری   از 

طول    ترینکمو    ترینبیشبود.  دار  معنی  هاآناختالف بین  

به به  دمبرگ  مربوط  که    22و    16  هایژنوتیپترتیب  بود 

آماری    هاآناختالف   نظر  طول    ترینبیشبود.  دار  معنیاز 

با   ژنوتیپ  متر  سانتی  88/8میوه  و    14به  داشت  تعلق 

مربوط بود که   18به ژنوتیپ  متر  سانتی  21/5آن با    ترینکم

عرض    ترینبیشبود.  دار  معنیآماری    از نظر این اختالف نیز  

مربوط بود که از نظر    28به ژنوتیپ  متر  سانتی  36/6میوه با  

تفاوت   ژنوتیپ    داریمعنیآماری  متر(  سانتی  33/6)  14با 

تعلق    31به ژنوتیپ  متر  سانتی  50/4آن با    ترینکمنداشت و  

اختال که  بین  داشت  آماری    ها آنف  نظر  بود.  دار  معنیاز 

 14گرم مربوط به ژنوتیپ    54/157وزن میوه با    ترینبیش

  ترین کمداشت و  ها  ژنوتیپ با دیگر    داریمعنیبود که تفاوت  

  ترینبیشبود.    18گرم متعلق به ژنوتیپ    40/48وزن میوه با  

  های ژنوتیپ میزان وزن هسته به ترتیب مربوط به    ترینکمو  

آماری    18و    14 از نظر  اختالف  این   بوددار  معنیبود که 

مورد  2  )جدول در  در    32(.  شده  بررسی  ژنوتیپ 

بین    یهان اشهرست میوه  وزن  کنارک  و   04/48چابهار 

گر  ( گرم بود که بیان11)ژنوتیپ    61/263( تا  18)ژنوتیپ  

انتخاب  ها  ژنوتیپ قابل مالحظه در بین    گوناگونی  و امکان 

وزن   با  دلخواه  و    های میوهپیوندک  عباسی  هست.  متغیر 

  های ژنوتیپ  از  تعدادی   روی  پژوهشی   در (  1392)  همکاران

های ژنوتیپ میوه وزن کردند گزارش میناب منطقه در انبه
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  به   نسبت  که  بود  گرم  1/670  تا  9/175  بین  بررسی  مورد

  اندازه   دارای  حاضر  پژوهش  در  بررسی  مورد  هایژنوتیپ 

  آزمایشی   در(  2004)  همکاران  و   سینگ.  بودند  بزرگتری

  210  را  هند   در  بررسی  مورد  هایژنوتیپ   انبه  وزن  متوسط

  پژوهشی   در(  2006)  همکاران  و  یودین.  کرد  گزارش  گرم

  وزن   کرد  بیان  بنگالدش   در  انبه  هایژنوتیپ  از  تعدادی  روی

  گرم   535  تا  67/180  بین  بررسی  مورد   هایژنوتیپ  میوه

 دارای  برتر  هایژنوتیپ  انتخاب  و   اصالح   در  میوه  وزن.  بود

 کیفیت  دارای  درشت  خیلی  هایرقم  چند  هر  است  اهمیت

  و   سینگ)  هستند  خوریتازه  مصرف  برای  تریپایین

 ترشی  تهیه  برای  درشت  خیلی   هایمیوه(.  2015  همکاران،

  همکاران،   و   کامباله)   برخوردارند  زیادی  اهمیت  از  انبه

  میوه   ظاهری  هایویژگی  دیگر  در  تفاوت  وجود(.  2004

  و   سیستان  استان  در  انبه  شکل  در   گوناگونی   بیانگر

  و   عباسی  و(  1389)  همکاران  و  شمیلی.  است  بلوچستان

   کردند  بیان نیز( 1392) همکاران

 مورد  انبه  هایژنوتیپ   میوه  در  زیادی  ظاهری  گوناگونی

  و   ترینبیش.  داشت  وجود  هرمزگان  استان  در  بررسی

  کنارک   منطقه  هایژنوتیپ   در  میوه  کل   اسید  میزان  ترینکم

  بین   تفاوت  که  بود 22  و  14  هایژنوتیپ   به  مربوط  ترتیببه

 محلول  جامد   مواد  میزان  ترین بیش.  است  دارمعنی  نیز  ها آن 

. بود  14  ژنوتیپ  به  مربوط  میوه  کل  قند  درصد  و  میوه

  میوه   کل  قند  درصد  و  محلول  جامد   مواد  میزان  ترینکم

  در .  باشدمی  13  و  24  ژنوتیپ  به  مربوط  ترتیببه

  درصد   میوه،  وزن  هسته،  وزن  هایصفت  کنارک  هایژنوتیپ 

 ترتیببه  دمبرگ طول میوه، کل  اسید درصد  میوه، کل  قند

  ، 00/26  ،40/26  ،80/29  ،70/39  گوناگونی   هایضریب  با

.  بودند  برخوردار  باالیی  بسیار  گوناگونی  از  درصد  70/23

  میوه،   محلول  جامد  مواد  مجموع  برگ،  طول  هایصفت 

  باالیی   گوناگونی  از  میوه  طول  و  برگ،  عرض  میوه،  عرض

  گوناگونی   میزان  ترینکم  میوه   آب   pH  صفت.  بودند  برخوردار

ژنوتیپ   .داشت  را قابل  بین  گوناگونی  چابهار  منطقه  های 

شاخص مالحظه نظر  از  داشت.  ای  وجود  میوه  کیفی  های 

کمبیش و  میزان  ترین  منطقه   pHترین  این  در  میوه  آب 

بود که اختالف    10و    8ترتیب مربوط به ژنوتیپ شماره  به

های شماره  دار بود. ژنوتیپ ها نیز از نظر آماری معنیبین آن 

ترین  ترین میزان اسید کل میوه را دارا بودند. کمبیش  9و    8

بود. این    3میزان اسید کل میوه مربوط به ژنوتیپ شماره  

میزان مواد جامد محلول و درصد قند کل    ترینژنوتیپ بیش

کم داد.  اختصاص  خود  به  را  جامد  میوه  مواد  میزان  ترین 

  6محلول و درصد قند کل میوه مربوط به ژنوتیپ شماره  

های  داشت. ژنوتیپ  3داری با ژنوتیپ  بود که تفاوت معنی

 pHترین میزان  ترین و کمبه ترتیب بیش  23و    16شماره  

منآب در  را  که  میوه  دادند  اختصاص  خود  به  کنارک  طقه 

دار بود. در منطقه ها نیز از نظر آماری معنیتفاوت بین آن

درصد و بعد از   85/41چابهار وزن میوه با ضریب گوناگونی  

گوناگونی   ضریب  با  کل  قند  درصد  از   78/41آن  درصد 

 گوناگونی بسیار باالیی برخوردار بودند. 

های وزن هسته، طول میوه، عرض میوه و درصد اسید  صفت 

، 88/31،  23/32،  42/35های گوناگونی  کل میوه با ضریب

درصد از گوناگونی باالیی برخوردار بودند.    37/25و    16/30

مانند  صفت  مواد هایی  مجموع  برگ،  طول  دمبرگ،  طول 

( محلول  متوسطی  TSSجامد  گوناگونی  از  برگ  عرض  و   )

  85/6میوه با ضریب گوناگونی  آب  pHبرخوردار بودند. صفت  

  1درصد از گوناگونی پایینی برخوردار بود که با نتایج کاریهالو 

 ( همسو است.2015(؛ شرمن و همکاران )2003و همکاران )

تا   5/10ان مواد جامد محلول میوه بین  در این پژوهش میز

درصد بود که نشانگر گوناگونی باال در این صفت بین    25/23

بلوچستان  ژنوتیپ  و  سیستان  استان  در  بررسی  مورد  های 

های مهم در  است. میزان مواد جامد محلول میوه از صفت

انبه است. سینگ و همکاران )به ( در بررسی 2015نژادی 

های انبه در هند یک ژنوتیپ از ژنوتیپ   خود روی تعدادی از

 4/27انبه را معرفی کردند که میزان مواد جامد محلول آن  

( همکاران  و  رازا  بود.  روی 2017درصد  خود  بررسی  در   )

 های انبه در هند میزان مواد جامد محلولبرخی از ژنوتیپ

درصد گزارش کردند. عباسی و همکاران    12تا    8میوه را  

برخی    ،(1392) در  میوه  محلول  جامد  مواد  میزان 

  2/8های انبه مورد بررسی در استان هرمزگان را بین  ژنوتیپ 

های مورد گزارش کردند. درصد اسیدیته در انبه  67/14تا  

بین   ما  پژوهش  در  بود،    672/0تا    128/0بررسی  درصد 

انبه درحالی در  اسیدیته  درصد  در  که  بررسی  مورد  های 

بین هرمزگان  و    489/1تا    153/0  استان  )عباسی  بود 

)1392همکاران،   همکاران  و  سینگ  درصد 2015(.   )

  مورد بررسی در هند   های برتر انبهاسیدیته در برخی ژنوتیپ 

درصد گزارش کردند. با بررسی ضریب   75/0/ تا  20را بین  

گیری شده در این پژوهش های اندازهگوناگونی صفت
 

1. Karihaloo  
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 کنارک  انبه شهرستان یبوم پیژنوت 20  وهیم ییایمیوشیو ب یکیمورفولوژ هایتصف میانگین سهیمقا -2ل  جدو

شماره 

 ژنوتیپ

 طول برگ

(cm ) 

عرض 

 برگ

(cm ) 

طول 

 دمبرگ

(cm ) 

 طول میوه

(cm ) 

عرض 

 میوه

(cm ) 

 وزن میوه

(g) 

 وزن بذر

(g) 

pH  آب

 میوه

قند کل 

 میوه

)%( 

TSS 

)%( 
TA 
)%( 

13 fghij70 /15 bcd07 /5 cde22 /3 cdefgh12 /7 bc33 /5 efgh11 /91 b17 /25 cd67 /4 d35 /1 e59 /16 g33 /0 

14 cdefg97 /18 bcd07 /5 bcd62 /3 a88 /8 a33 /6 a52 /157 a47 /34 h91 /3 a30 /3 a00 /23 a66 /0 

15 cdefg86 /18 bcd08 /5 ab48 /4 bcd84 /7 c12 /5 abcd90 /130 a36 /31 g34 /4 cd00 /2 b18 /19 d48 /0 

16 cdefg95 /18 ab56 /5 a80 /4 fghi52 /6 bc28 /5 efgh16 /87 def95 /14 a36 /5 cd00 /2 e32 /16 ef43 /0 

17 cdefg45 /17 abcd35 /5 bcde48 /3 ghi43 /6 c79 /4 fgh03 /85 cdef19 /17 a31 /5 cd06 /2 g70 /15 ef42 /0 

18 ij21 /13 cde54 /4 cdef00 /3 j21 /5 d75 /3 i40 /48 g00 /10 b09 /5 ab12 /3 d18 /17 h28 /0 

19 defghi66 /17 abc45 /5 bcde33 /3 efgh77 /6 c04 /5 defgh02 /100 c33 /20 defg46 /4 bcda51 /2 k73 /13 f39 /0 

20 ab52 /23 a06 /6 bcde47 /3 defgh97 /6 c93 /4 defg84 /110 c29 /20 cde63 /4 bcd25 /2 k75 /13 g34 /0 

21 ij36 /13 e93 /3 cdef93 /2 bcde57 /7 c78 /4 defg43 /107 fg63 /12 c74 /4 bcd20 /2 l90 /12 c52 /0 

22 hij32 /14 e90 /3 f04 /2 efghi55 /6 c73 /4 efgh45 /88 cdef71 /15 c76 /4 cd00 /2 mn90 /11 h27 /0 

23 ghij00 /15 de45 /4 cdef94 /2 ab17 /8 ab05 /6 ab85 /149 a20 /35 h77 /3 d80 /1 m12 /12 b58 /0 

24 efghi95 /16 cde50 /4 bcde38 /3 abc02 /8 ab06 /6 abc03 /146 a50 /33 fg37 /4 bcd26 /2 o00 /11 c54 /0 

25 j37 /12 e78 /3 def47 /2 ij71 /5 c62 /4 hi00 /67 fg22 /13 cd70 /4 d70 /1 h30 /15 h28 /0 

26 efghi53 /16 bcd92 /4 bc67 /3 efghi57 /6 c04 /5 bcdi43 /121 c15 /20 cdef61 /4 cd90 /1 n70 /11 f40 /0 

27 a35 /24 bcd85 /4 ef31 /2 bcdefgh16 /7 c10 /5 cdrf00 /114 cd69 /18 cdef59 /4 abcd50 /2 f00 /16 ef42 /0 

28 bcde87 /19 abcd14 /5 bcd55 /3 bcdef49 /7 a36 /6 defg70 /107 cde00 /18 efg40 /4 abc80 /2 i76 /14 c54 /0 

29 bcdef70 /19 abcd27 /5 bcd58 /3 bcdefg27 /7 c77 /4 fgh75 /109 cde11 /18 g26 /4 abcd50 /2 c36 /18 a65 /0 

30 cdefg09 /19 abcd38 /5 bcde38 /3 efghi67 /6 c50 /4 efgh35 /82 fg44 /12 c78 /4 d70 /1 k80 /13 d47 /0 

31 abc94 /21 abcd35 /5 cdef28 /2 bcde59 /7 c67 /4 efgh54 /90 defg34 /14 c78 /4 abcd60 /2 j37 /14 de46 /0 

32 abcd81 /21 abcd13 /5 cdef13 /3 hi22 /6 c66 /4 ghi80 /76 efg52 /13 cdef61 /4 abcd60 /2 h37 /15 g33 /0 

 داری ندارند درصد اختالف معنی 1های با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین

 

میوه  وزن  صفت  چابهار  شهرستان  در  که  شد  مشخص 

وزن  کنارک  شهرستان  در  و  داشت  را  گوناگونی  باالترین 

هسته باالترین گوناگونی را به خود اختصاص داد. همچنین 

های درصد قند کل  مشخص شد که در هر دو منطقه صفت 

میوه و درصد اسید کل میوه از گوناگونی باالیی برخوردارند. 

طولصفت  از    های  چابهار  شهرستان  در  میوه  عرض  و 

به نسبت  باالتری  صفت گوناگونی  شهرستان همین  در  ها 

ضریب   شهرستان  دو  هر  در  بودند.  برخوردار  کنارک 

میوه پایین بود و ضریب گوناگونی درصد  آب  pHگوناگونی  

با   نتایج  این  بود.  متوسط  در حد  میوه  محلول  جامد  مواد 

الوسون )  1نتایج  همکاران  صفت 9201و  مورد  در  های  ( 

درصد قند کل میوه و درصد اسید کل میوه مطابقت داشت.  

دار نتایج  با  )  2همچنین  همکاران  مورد 2016و  در   )

های وزن میوه، درصد مواد جامد محلول میوه، درصد  صفت 

دمبرگ   طول  و  برگ  عرض  برگ،  طول  میوه،  کل  اسید 

 مطابقت داشت.  

ژنوتیپ  و  در  مثبت  همبستگی  برگ  طول  چابهار  های 

 
1. Lawson 

)معنی برگ  عرض  با  جامد  r= 0.79داری  مواد  درصد  و   )

( میوه  عرض r=0.47محلول  صفت  با  میوه  طول  داشت.   )

داری داشت. وزن  ( همبستگی مثبت و معنیr=0.92میوه )

داری  میوه تنها با صفت وزن هسته همبستگی مثبت و معنی

ان مواد جامد محلول میوه با وزن میوه (. میزr=0.62داشت )

منفی   همبستگی    (r=-0.35)همبستگی  میوه  عرض  با  اما 

(. قند کل میوه با درصد اسید میوه  r=0.44مثبت داشت )

( داد  نشان  منفی  )جدول  r=-0.30همبستگی  در 3(   .)

شهرستان کنارک طول برگ با عرض برگ و طول دمبرگ  

معنی و  مثبت  )بههمبستگی  داشت  با  داری  ترتیب 

( عرض برگ با طول دمبرگ  r=0.31و    r=0.72های  ضریب 

(. همبستگی  r=0.62داری داشت )همبستگی مثبت و معنی

دار  طول دمبرگ با درصد مواد جامد محلول مثبت و معنی

( صفتr=0.22بود  با  دمبرگ  طول  برگ  (.  عرض  های 

(r=0.62( برگ  طول   ،.)r=0.31  میوه کل  اسید  درصد  و   )

(r=0.31ه )داری داشت. طول میوه  مبستگی مثبت و معنی

( میوه  عرض  )r=0.73با  میوه  وزن   ،)r=0.77 وزن هسته  ،)

2. Dar 
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(r=0.70( میوه  کل  اسید  درصد  و   )r=0.63  همبستگی  )

آب میوه    pHداری داشت و همبستگی آن با  مثبت و معنی

معنی و  )منفی  بود  برگ  r=-0.64دار  با طول  میوه  (. طول 

(r=0.22  )با سایر  همبستگی مثبت و معنی داری داشت و 

ها همبستگی نداشت. وزن میوه با طول میوه، عرض صفت 

( و درصد اسید کل میوه  r=0.78(، وزن هسته )r=0.64میوه )

-=rآب میوه )  pHداری داشت و با  همبستگی مثبت و معنی

معنی0.67 و  منفی  همبستگی  هسته  (  وزن  داشت.  داری 

داری با طول ای همبستگی مثبت و معنیعالوه بر این که دار

( )r=0.70میوه  میوه  عرض  و   )r=0.68 میوه وزن  با  بود   )

(r=0.78نیز همبستگی مثبت و معنی )  .داری داشتpH    آب

های وزن  داری با صفتمیوه دارای همبستگی منفی و معنی

( )r=-0.68هسته  میوه  وزن   ،)r=-0.67( میوه  طول   ،)r=-

کل0.64 اسید  درصد  و   ،)   ( درصد r=-0.57میوه  داشت.   )

( r=0.54(، عرض میوه )r=0.63اسید کل میوه با طول میوه )

داری داشت ( همبستگی مثبت و معنیr=0.62و وزن میوه )

دار بین وزن میوه و  (. همبستگی مثبت و معنی4)جدول  

ژنوتیپ  معرفی  در  دشواری  بیانگر  وزن هسته  با  برتر  های 

می کوچک  بذر  و  باال  و  بامیوه  شمیلی  نتایج  با  که  شد 

 ( مطابقت داشت.  1389همکاران )

از تجزیه خوشه دندروگرام به  32ای برای همه  دست آمده 

های کمی و کیفی در  ژنوتیپ دو شهرستان بر اساس صفت

در    1شکل   برش  خط  ایجاد  از  پس  است.  مشاهده  قابل 

 ،  25از مقیاس  10دست آمده در فاصله  دندروگرام به
 

 های شهرستان چابهارهای کمی وکیفی برای ژنوتیپضرایب همبستگی ساده صفت  -3 جدول

 دارمعنی  غیر و درصد 5 درصد، 1 احتمال سطح در دارمعنی  ترتیب به ns و*  ،**

 

 کنارک  شهرستان هایژنوتیپ برای شده ارزیابی کیفی  و کمی هایصفت  ساده همبستگی ضرایب  -4 جدول

 

طول 

 برگ

(cm ) 

عرض 

 برگ

(cm ) 

طول 

 دمبرگ

(cm ) 

طول 

 میوه

(cm ) 

عرض 

 میوه

(cm ) 

وزن 

 میوه

(g) 

 وزن بذر

(g) 

pH  آب

 میوه

قند کل 

 میوه

)%( 

TSS 

)%( 
TA 
)%( 

           00 /1 ( cmطول برگ)

          72 /0 00 /1** ( cmعرض برگ)

         31 /0 **62 /0 00 /1** ( cmطول دمبرگ)

        22 /0 ns08 /0 ns18 /0 00 /1** ( cmطول میوه)

       ns10 /0 ns02 /0 ns16 /0 **73 /0 00 /1 ( cmعرض میوه) 

      ns14 /0 ns04 /0 ns11 /0 **78 /0 **64 /0 00 /1 ( gوزن میوه)

     ns04 /0 ns03 /0 ns21 /0 **70 /0 **68 /0 **78 /0 00 /1 ( gوزن بذر)

pH آب میوه ns09 /0 - ns06 /0 ns03 /0 **64 /0- **49 /0 - **67 /0- **68 /0- 00 /1    

   ns07 /0 ns14 /0 ns11 /0 ns18 /0 ns15 /0 ns06 /0 - ns04 /0 ns07 /0 - 00 /1 قند کل میوه)%( 

TSS )%( ns18 /0 *22 /0 *28 /0 ns19 /0 ns05 /0 ns05 /0 ns16 /0 ns13 /0 - **42 /0 00 /1  

TA)%( ns19 /0 ns11 /0 **31 /0 **63 /0 **54 /0 **62 /0 **50 /0 **57 /0 - ns05 /0 - *27 /0 00 /1 
 داردرصد و غیر معنی  5درصد،  1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی  ns**، * و 

 

طول 

 برگ

(cm ) 

عرض 

 برگ

(cm ) 

طول 

 دمبرگ

(cm ) 

طول 

 میوه

(cm ) 

عرض 

 میوه

(cm ) 

وزن 

 میوه

(g) 

 وزن بذر

(g) 

pH  آب

 میوه

قند کل 

 میوه

)%( 

TSS 

)%( 
TA 
)%( 

           00 /1 ( cm) طول برگ

          79 /0 00 /1** ( cm) عرض برگ

         ns18 /0 ns21 /0 00 /1 ( cm) طول دمبرگ

        ns032/0 ns037/0 ns15 /0 00 /1 ( cm) طول میوه

       ns13 /0 ns062 /0 ns05 /0 **92 /0 00 /1 ( cm) عرض میوه

      39 /0 - ns19 /0 - ns21 /0 - ns14 /0 ns07 /0 00 /1** ( g) وزن میوه 

     38 /0 - *29 /0 - ns60 /0 - ns11 /0 - ns16 /0 - **62 /0 00 /1** (g) وزن بذر

pH آب میوه ns27 /0 - *30 /0 - **40 /0 - **49 /0 - **44 /0 - ns17 /0 ns19 /0 00 /1    

   ns21 /0 **37 /0 - ns17 /0 *29 /0 ns11 /0 - ns26 /0 - ns20 /0 - 00 /1 0/ 40** )%( قند کل میوه

TSS )%( **47 /0 *29 /0 *31 /0 - ns28 /0 **44 /0 *35 /0 - **68 /0- ns06 /0 - **53 /0 00 /1  

TA )%( ns05 /0 - ns13 /0 **65 /0 ns32 /0 ns08 /0 ns15 /0 - ns06 /0 - **55 /0 - **51 /0 *30 /0 - 00 /1 
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(. در خوشه 1ها به چهار خوشه تفکیک شدند )شکل  ژنوتیپ 

شهرستان    14غیر از ژنوتیپ  ژنوتیپ بود به  29اول که شامل  

ژنوتیپ دیگر این شهرستان را شامل بود. بیشتر    19کنارک،  

های طول میوه، عرض  ها از نظر میانگین صفتاین ژنوتیپ 

های  ارمیوه، ضخامت میوه، وزن میوه و وزن هسته دارای مقد

از  یازده  ژنوتیپ  شامل  که  دوم  خوشه  بودند.  پایینی 

های وزن میوه،  شهرستان چابهار است از نظر میانگین صفت 

ترین مقدار  وزن هسته، طول میوه و عرض میوه دارای بیش

شهرستان کنارک بود   14بود. خوشه سوم که شامل ژنوتیپ  

های وزن میوه، وزن هسته و درصد  از نظر میانگین صفت

مواد جامد محلول میوه دارای مقدارهای متوسط بود. خوشه  

از شهرستان چابهار است از نظر   6چهارم که شامل ژنوتیپ 

های وزن میوه و وزن هسته دارای مقدارهای  میانگین صفت

متوسط است. الزم به توجه است این ژنوتیپ از نظر میانگین  

ترین مقدار را داشت و از نظر درصد آب میوه بیش  pHصفت  

ترین میزان بود که صفت مطلوبی اسید کل میوه دارای کم

طور کلی همه ای نشان داد که بهاست. نتایج تجزیه خوشه 

غیر از تک  های مورد مطالعه در شهرستان کنارک بهژنوتیپ 

 هایگیرند که از نظر صفتدر گروه اول قرار می  14ژنوتیپ  

میوه و هسته ضعیف هستند. همچنین در شهرستان چابهار 

ها در خوشه ی ژنوتیپهمه   11و    6های  غیر از ژنوتیپ نیز به

می قرار  آناول  که  نظر صفتگیرند  از  نیز  و   هایها  میوه 

های شهرستان  هسته ضعیف هستند و از این نظر به ژنوتیپ 

زیادی   شباهت  داشتند  قرار  اول  خوشه  در  که  کنارک 

از   6مشخص شد که ژنوتیپ    1شتند. با توجه به شکل  دا

ها  شهرستان چابهار از فاصله ژنتیکی زیادی با سایر ژنوتیپ

 برخوردار است. 

از شهرستان کنارک  14همچنین با توجه به نتایج، ژنوتیپ 

طور کلی  ها داشت. بهفاصله ژنتیکی زیادی با سایر ژنوتیپ

ژنوتیپمی به  11و    6های  توان  میوه  را  وزن  داشتن  دلیل 

کم  به فیبر  و  گوشت  داخل  فیبر  کم  مقدار  خوب،  نسبت 

به است(  نشده  داده  نشان  )نتایج  هسته  عنوان اطراف 

بهژنوتیپ  نمود.  برتر در شهرستان چابهار معرفی  طور های 

می کنارک  شهرستان  از  ژنوتیپ  کلی  به   14توان   دلیلرا 

ترین وزن میوه، درصد قند کل میوه، باالترین  داشتن بیش

و  فیبر کم داخل گوشت  مقدار  مواد جامد محلول،    درصد 

خ بهفیبر  هسته  اطراف  کم  در یلی  ژنوتیپ  برترین  عنوان 

  با   پژوهشگران.  نمود  معرفی  شده  بررسی  ژنوتیپ  20  میان

  اند توانسته   مولکولی  و  مورفولوژیکی  مارکرهای  از  استفاده

  گروه   را  ها آن  و  متمایز  یکدیگر  از  را  انبه  مختلف  هایژنوتیپ 

  های رقم  تولید   و  نژادیبه  کارهای   برای  را  زمینه  و   کنند   بندی

و  شمیلی ؛2015 همکاران، و  شرمن) کنند فراهم  هیبرید

 

 
 های کمی و کیفی میوهبا استفاده از صفت به روش وارد های چابهار و کنارکهای انبه شهرستانای ژنوتیپتجزیه خوشه -1شکل
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  و   کوهن  ؛2012  همکاران،  و   شمیلی   ؛1389  همکاران،

  نشان   نیز  پژوهش   این  نتایج  کلی  طوربه(.  2019  همکاران،

 توانمی  میوه  کیفی  و  کمی  هایویژگی  از  استفاده  با  داد

  ها آن  و  ارزیابی  را  انبه  مختلف  هایژنوتیپ  ژنتیکی  گوناگونی

  .کرد بندیگروه را

 

 کلی   گیرینتیجه

  پالسم ژرم  در  گوناگونی  گرو  در  نژادیبه  روش  هر  موفقیت

  آن   دنبالبه  و   نظر  مورد  های صفت  یا  صفت  نظر  از  گیاهی 

  مطالعه   با  پژوهش  این  در.  است  دارهدف  و  درست  گزینش

  چابهار   و   کنارک   هایشهرستان  در   انبه  مختلف  های ژنوتیپ 

  کیفی   و  کمی  هایصفت   در  زیادی  گوناگونی  که  شد  مشخص

  وجود   ها ژنوتیپ   بین  شهرستان  دو   هر  در  بررسی  مورد

  میوه   های صفت  در   کافی  گوناگونی  وجودبه  توجه  با .  داشت

 نژادیبه  هایبرنامه  در  توانمی  پژوهش   این  نتایج  از  ،هسته  و

  از   توانمی  آمده  دستبه  نتایج  به  توجه  با.  نمود  استفاده

  از   14  ژنوتیپ  و  چابهار  شهرستان   از  11  و   6  هایژنوتیپ 

 تهیه  پیوندک  برتر  هایژنوتیپ  عنوانبه   کنارک  شهرستان

  در   و  زد   پیوند  بذری  هایپایه  روی  مادری  های باغ  در  و  نمود

  دیگر   هایژنوتیپ .  داد  قرار  استفاده  مورد  نژادیبه  هایبرنامه

  چند  در بودن ضعیف دلیلبه کنارک  و  چابهار شهرستان در

  گرفتن   جهت  مطلوب  ژنوتیپ  عنوانبه  توانند نمی  مهم   صفت

 صفت  چند  یا  یک  داشتن  دلیلبه  اما  شوند  توصیه  پیوندک

  نژادی به  هایبرنامه  در   استفاده  نظر  از  مطلوب  حد  در   مهم

 .هستند ارزشمند
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