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 چکیده

 افتهه یتوسهعه گرمسیری تا معتدلهه  و از محصوالت مهم باغی است که کشت آن از مناطق نیمه هلو از لحاظ اقتصادی و فرآوری اهمیت زیادی دارد
ر قالب طرح رقم و ژنوتیپ د 14در شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی با استفاده از  هلوهای سازگار پیژنوتاست. این پژوهش با هدف انتخاب ارقام و 

اجرا شهد. ارقهام از لحهاظ تهفات      گلمکانی کشاورز قاتیتحق ستگاهیا در 1395-97های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی آزمایشی بلوک
)وزن میوه، وزن ( و پومولوژیکی سطح مقطع تنهخاتمه گلدهی، زمان رسیدن میوه(، تفات رویشی )ارتفاع، حجم تاج،  و فنولوژی )زمان شروع، طول دوره

( ارزیابی شدند. ژنوتیپ انجیری pHهسته، طول میوه، عرض میوه، عملکرد، سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، شاخص طعم، 
 ،شهرپاییزه مشکین ترین ویم زودرسو اسپرینگ تا 5-ها بودند. شندآبادترین در بین سایر ارقام و ژنوتیپترین و شندآباد هسته جدا دیر گلمالکی زود گل

متر(، سطح مقطع تنه سانتی 18/236دارای بیشترین میانگین ارتفاع درخت ) حاج کاظمیها بودند. ژنوتیپ ترین ژنوتیپانجیری زعفرانی دیررس و  گجیل
 وهیعرض م وه،یوزن هسته، طول م وه،یفات وزن متمتر مکعب( بود. در سال دوم آزمایش، سانتی 34/73متر مربع( و حجم تاج درخت )سانتی 83/181)

. بیشترین میانگین تفات وزن میوه نشان دادند در مقایسه با سال اول شیدرتد افزا 99/81و  40/16، 61/16 ،45/43، 72/41 بیترتبه میوهو عملکرد 
متهر( در  میلهی  04/66تیپ شندآباد هسته جدا، عهرض میهوه )  متر( در ژنومیلی 05/65گرم( و طول میوه ) 04/7گرم( در رقم فایت، وزن هسته ) 28/165)

دست آمد. انجیری زعفرانی بیشترین میانگین کیلوگرم( به 33/21و  78/21ترتیب با میانگین شهر )بهو عملکرد میوه در فایت و پاییزه مشکین 5-شندآباد
( را داشت. عملکرد با تفات سطح مقطع تنه، حجم تهاج درخهت، وزن   65/4( و اسیدیته )38/48درتد(، شاخص طعم ) 59/16درتد مواد جامد محلول )

ترتیب تفات ارتفاع درخت، سطح مقطهع تنهه و وزن میهوه    داری داشت. بر اساس این مطالعه بهمیوه، وزن هسته و عرض میوه همبستگی مثبت و معنی
شندآباد هسهته   و فایت تغییرات عملکرد را توجیه نمودند. در مجموع درتد از  23/53وارد مدل رگرسیونی شدند که در نهایت تفات وارد شده به مدل، 
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   1 مقدمه

 انیسهرخ ( از خهانواده گهل  Prunus persica (L.) BatSch) هلو
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(Rosaceaeز ،)خانواده  ریPrunoidae  کرومهوزوم  16 یاسهت و دارا 
(8=Xم )کهه  باشهد  از جمله محصوالت مهم باغی دنیا میهلو  .باشدی

بومی جنوب شرق آسیا بوده و به دلیل متفاوت بودن نیاز سهرمایی آن  
گرمسهیری تها معتدلهه    ی متفاوت نیمههاساعت( در اقلیم 1000-400)

که به لحاظ ارزش تجاری در رتبه سوم بعد از سهیب و  شود کشت می
. سطح زیر کشهت هلهو در جههان براسهاس     (22 و 7) گلبی قرار دارد

باشد هکتار می 1639925آمارنامه سازمان خواربار جهانی فائو،  نیآخر
باشد که رتبه سوم هکتار می 70000که از این مقدار سهم ایران حدود 

های تهران، البرز، از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید را دارد. استان
اردبیل و مازندران بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص دادند 

(3.) 
توانهد  تنها براساس دیدگاه پومولوژیه،، بلکهه مهی   انتخاب رقم نه

 )علوم و صنایع كشاورزي( علوم باغباني نشریه
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برداشهت و  براساس شرایط آب و هوایی، حساسیت به بیمهاری، زمهان   
تحهت تهیریر    اساسها  بازارپسندی باشد. بنابراین، انتخهاب بهرای تولیهد    

ها با تمرکهز  (. معموال  ارزیابی28 و 22کنندگان است )نیازهای مصرف
های شود. ارزیابیبر خصوتیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی انجام می

مهی های رشد گونه را مورد مطالعه قهرار  مورفولوژیکی معموال  ویژگی
های پومولوژیکی با خصوتهیات کیفهی میهوه    که ارزیابیدهند در حالی

مانند استحکام، رنگ، جذابیت و بازارپسهندی سهروکار دارد و مصهرف   
هایی با ظاهر مناسب، انهدازه یکنواخهت، سهالم و    کنندگان بیشتر میوه

کننهد. لهذا ایهن امهر ضهرورت      ترکیبات غذایی استاندارد را انتخاب می
پ و ژنوتیپ میوه و انتخاب تفات شهاخص آن را بهرای   بررسی فنوتی

 در(. 20کند )کنندگان را دوچندان میتولید ارقام متناسب با نیاز مصرف
و  باغههداران تیبهر رضها   یمبتنه  یاتههلح یهها حهال حاضهر، برنامهه   

انتخهاب  و  ارزیابی در یعمده تفات اتلح. باشدکنندگان میمصرف
 زانیه و م، کیفیت بافهت میهوه   وهیعم مط وه،یارقام هلو اندازه و رنگ م

 یقنهد و محتهوا   یمحتوا وه،یمانند اندازه م یتفات (.8باشند )می دیاس
و  یطه یمح طیداری تحهت تهیریر شهرا   طور معنیبه وهیم ییایمیتوشیف

ههای اتهلح   اخیرا  بسیاری از برنامه (.23) گیرندقرار می اهیگ پیژنوت
تهر شهدن بخهش    ازی و سهفت سه منظور افزایش قابلیت ذخیهره نژاد به

دیدگی در برابهر ضهربات وارد   گوشتی میوه برای کاهش احتمال آسیب
شده به میوه، کاهش احتمال اکسیداسیون در بخهش گوشهتی میهوه و    

اهمیت فاکتورههای کیفهی    به خاطرگیرد. حفظ طعم و عطر انجام می
 ای برای تولید و توسعه ارقام بها برای مصرف کننده، مطالعات گسترده

تفات سالم از نظر خصوتهیاتی هموهون میهزان و نهوع فیبهر، آنتهی      
اکسیدان، ویتامین، فنل و ترکیبات معطر کننده میوه انجام شده اسهت  

( تلش زیادی برای 25و همکاران ) (. برای مثال در ایتالیا جیانگ37)
ههای قهدیمی و انتقهال آن بهه ارقهام پربهازده       انتخاب تفات برتر رقم

ادند. همونین یکی دیگر از دالیل برای محققان برای امروزی انجام د
بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ انواع درختهان میهوه از جملهه هلهو، انتخهاب      

هها از  تفات مؤرر در افزایش مقاومت درخت و میوه در مقابل بیمهاری 
 (. 40ی و غیره است )شترلبای، جمله پوسیدگی قهوه

زگاری ویژه منحصرا  در دلیل سابرخی از ارقام درختان میوه هم به
نهر   هیلاچجیشوند و برخی دیگر مانند هلو رقم ی، منطقه کشت می

اگهر در انتخهاب    نیبنابراهستند،  افشانگردهعقیم بوده و نیازمند ارقام 
رقم برای کشت در ی، منطقه دقت نشود، موفقیت بالقوه آن محل را 

و شهامل  هله  یرقهم تجهار   (. در تحقیقی نه22محدود خواهد ساخت )
، سهبز  یهلهو  ،یریه انج یهلو، مشهد دیسف یهلو سرخ مشهد، یهلو
 وهیم یفیو ک یکم اتیلحاظ خصوتبه  لیه چای جو  ونیرد ه، آلبرتا

وزن  نیو کمتهر  نیشهتر یب گرفتند بر اسهاس نتهایو،  قرار  سهیمورد مقا
تیه فیو با ک آمدبه دست  آلبرتا و لیه چا یجارقام در  بیبه ترت وهیم
سبز مشهد  یمواد جامد محلول هلو نیشتریز نظر داشتن با وهیم نیتر
 نیهلهو در آرژانته   رقهم  132و  لیشهل  رقم 78ای (. در مطالعه33) بود

 خیتهار  وه،یه از لحهاظ عملکهرد م   ارقهام  قرار گرفهت کهه   یابیارز مورد
یاخهتلف معنه   تهیدیجامد محلول و اس یو محتوا وهیبرداشت، وزن م

رقهم هلهو از لحهاظ تهاریخ      25 دیگهر،  پژوهشیدر (. 27) داشتند یدار
برداشت، دوره رشد میوه، عملکهرد، مهواد جامهد محلهول، اسهیدیته در      

 هیل،اچشهر مورد ارزیابی قرار گرفت در این مطالعه جیمنطقه مشکین
عنهوان ارقهام برتهر معرفهی     رد بهدیکسی رد اسکین، لورینگ، ردتاپ و

 (. 21)شدند 
تیریر شرایط آب و ههوایی آن   انتخاب رقم برای ی، منطقه تحت

منطقه است. چرا که ی، رقم خاص در شرایط آب و هوایی مختله،،  
دهد. از طرف دیگهر، بها توجهه بهه     های مشابه از خود بروز نمیویژگی

گسترش باغات هلو در استان خراسان رضوی نیاز به مطالعه و ارزیابی 
منظهور  ستان بههای مختل، هلو در شرایط اقلیمی این اارقام و ژنوتیپ

نظهر  انتخاب بهترین ارقام و حتی خصوتیات خاص میوه، ضروری بهه 
از مشهکلت عمهده پهرورش    یکهی رسد. همونین، در حال حاضر می

 جدیهد و پهر   هایپیعدم دسترسی به ژنوتاین استان  در هلو دهندگان
ناشناخته اسهت کهه میهزان تولیهد،      هایپیمحصول و استفاده از ژنوت

. بهه همهین جههت،    باشهد ها کم میکیفیت محصول آنبازارپسندی و 
پومولههوژیکی و تههفات  یابیههارزهههدف از اجههرای پههژوهش حاضههر،  

استان خراسهان   یمیاقل طیدر شرا هلو پیرقم و ژنوت 14مورفولوژیکی 
های سازگار با عملکرد کمی و منظور انتخاب ارقام و ژنوتیپبه یرضو

 .باشدکیفی باال می

 

 هامواد و روش

در  1396-97و  1397-98ی سههال زراعهه ی دوطهه پههژوهش نیهها
شهمال   یلهومتر یک 40واقهع در   گلمکهان  یکشاورز قاتیتحق ستگاهیا

 قهه، یدق 17درجهه و   59 ییایه مختصهات طهول جغراف   امشهد به  یغرب
از سهطح   یمتر 1176و ارتفاع  قهیدق 29درجه و  36 ییایعرض جغراف

( و متوسهط  1با آب و هوای معتدل، خهاک شهنی لهومی )جهدول      ایدر
در قالهب  پهژوهش حاضهر    متر اجرا شهد. میلی 8/225بارندگی ساالنه 

)هر واحد آزمایشی شهامل   تکرار سهبا  یکامل تصادف هایطرح بلوک
 14ی ، روبود( چهارسالهسه درخت با قدرت رشد یکسان و سن مشابه 

 ، 5-شههر، شهندآباد  نیمشهک  زهییپا ،یمالک یریانج) هلو پیژنوترقم و 
سهردرود، شهندآباد هسهته     دیسف ر،یدستگ ،یحاج کاظم ،تایم اسپرینگ
 و لیه اچ ه یبولهه دوازده، جه   ،شهابلون  ،گجیل ،یزعفران یریجدا، انج

پیوندی بهر روی   چهارساله درختان این پژوهش در ( اجرا گردید.تیفا
متر مورد اجهرا قهرار    4×5( با فواتل کاشت هلو یزدی) پایه بذری هلو

ای و همهه ارقهام در طهول دوره    ه روش قطرهگرفت. آبیاری درختان ب
 کهامل  تحقیق، از نظهر شهرایط محیطهی و مهدیریت بهاش در شهرایط       

ی الزم هها مراقبهت یکنواخت و یکسان قهرار داشهتند و ضهمن انجهام     
 ی، کوددهی( درختان به فرم جامی تربیت شدند. پاشسم)آبیاری، 
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 شیخاک محل آزما خصوصیات فیزیکوشیمیایی -1 جدول

Table 1- Physicochemical properties of test soil 
 بافت

Texture 
 شن

Sand 
 لتیس

Silt 
 رس

Clay 
Mg K P N OC EC pH 

- (%) (%) (%) (ppm) (ppm) (ppm) (%) (%) )1-m dS( - 
 لومشنی 

Sandy-loam 
39 41 19 3.03 230 8.8 0.03 0.4 2.38 7.8 

 

 صفات مورد ارزیابی

قبیل زمان شروع گل و زمان تمهام گهل    خصوتیات فنولوژی، از
( کهه  42هها بهاز شهدند )   درتد از گل 75و  10ترتیب وقتی بود که به

زمان رسیدن میوه وقتی  ارائه شده است. 2در جدول  هاآنتاریخ دقیق 
خصوتهیات   هها، آمهاده برداشهت شهدند.    بود کهه یه، سهوم از میهوه    

جم تاج، قطر تنه، گیری ارتفاع درخت، عرض و حمورفولوژی، با اندازه
در انتههای فصهل رشهد،    (. 5)قدرت رشد رویشی درخت تعیین گردیهد  

ارتفاع درخت از سطح خاک تا باالترین سطح تاج پوشهش بهر حسهب    
متر انهدازه انداز بر حسب سانتیمتر و عرض تاج بر مبنای عرض سایه

گیری شد. حجم کل تاج درخت بر مبنای انهدازه ارتفهاع و پهنهای آن    
 1تورت فرمول ختی که ارتفاع آن بیش از پهنای آن است، بهبرای در

تورت فرمول و برای درختی که پهنای آن بیش از ارتفاع آن است، به
 (. 44محاسبه شد ) 2

 2abπ 3/4(                                                 1فرمول )
 b2aπ 3/4   (                                              2فرمول )

نصه،  : bنص، قطهر بهزرو و   : π :1416/3 ،aها، در این فرمول
 قطر کوچ، است.

متری پیوند انجام گیری قطر تنه با کولیس از محل ده سانتیاندازه
های مربوط بهه خصوتهیات پومولوژیه، هموهون     شد. جهت ارزیابی

میوه  10طول و عرض میوه، طول و عرض هسته، وزن میوه و هسته، 
ههای  گیریرت تصادفی برای هر درخت در نظر گرفته شد. اندازهتوبه

 (N0552866) 01/0مربوط به وزن میوه با ترازوی دیجیتالی با دقهت  
 Stainless)انجام گرفت. طول و عرض میوه توسط کولیس دیجیتال 

Hardened, China )(. 32گیری شد )اندازه 
 ,FT, 011سفتی بافت میوه توسط سفتی سنو )پنترومتهر مهدل   

Italia(. 1گیری شهد ) ( در هر دو طرف میوه بعد از حذف پوست اندازه
توسهط رفراکتهومتر قابهل حمهل )مهدل       (TSS)مواد جامد محلول کل 

 بیهان شهد   (Brix)تورت درتد گیری و به، ساخت ژاپن( اندازه9703
، ساخت سوئیس( 744، مدل Metrohm)متر pHاسیدیته میوه با (. 5)

شهاخص طعهم   تعیین گردید.  گراد(یدرجه سانت 23-18) اتاق یدر دما
میوه از تقسیم میزان مواد جامد محلول به اسهیدیته قابهل تیتراسهیون    

اسید کل میوه هر رقم با روش تیتراسیون عصهاره   (.2محاسبه گردید )
بهر  نرمال  1/0میوه در هر تکرار از هر رقم با استفاده از سود  15حدود 

گیری شهد. اسهید قابهل    اندازه ،یمال دیاس یعنیغالب هلو  دیاساس اس
نسهبت مهواد    (.31)تیتراسیون بر حسب درتد برای هر رقم بیان شهد  

 تهیدیاس زانیمواد جامد محلول بر م میبا تقس تهیدیجامد محلول به اس
 دست آمد. به

 

 تجزیه و تحلیل آماری

های کامل تصادفی با سه تکرار در طرح آماری مورد استفاده بلوک
دست آمده بها آزمهون  های بهسازی دادهدو سال زراعی بود. نرمال طی

، تجزیههه  ShapiroWilk testو  Kolmogorov-Smirnovهههای
 تسهت  9.2نسهخه   SASافزار آمهاری  با استفاده از نرممرکب در سال 

در دانکن ای با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین . شد انجام
همبسهتگی سهاده )پیرسهون(     تورت گرفت. سطح احتمال پنو درتد

افزار آمهاری  های دو سال، با استفاده از نرمبین تفات از میانگین داده
SAS  تورت گرفت که در آن همبستگی مثبهت بها رنهگ     9.2نسخه

آبی و همبستگی منفی با رنگ قرمز مشخص شده است کهه افهزایش   
 شدت رنهگ نشهان از افهزایش ضهریب همبسهتگی اسهت. در نهایهت       

به روش  19نسخه  Minitabافزار ها با نرمارقام و ژنوتیپ بندیخوشه
Ward      انجام شد. تجزیه رگرسیونی گام بهه گهام کهه در آن عملکهرد
تفت وابسته و سایر تفات مورفولوژیکی و پومولوژیکی  عنوانبهمیوه 

افهزار  با اسهتفاده از نهرم   نیز تفات مستقل در نظر گرفته شد، عنوانبه
Minitab .انجام شد 

 

 نتایج و بحث

 صفات فنولوژیکی

شهود و  تاریخ گلدهی در هلهو یه، تهفت کمهی محسهوب مهی       
 2جهدول  گهردد. بهر طبهق نتهایو     تورت ژنتیکی به نتاج منتقل میبه

هایی برای شروع گلدهی، مرحله تمام گل، پایان گلدهی، طهول  تفاوت
ها مشهاهده  همونین زمان برداشت بین ارقام و ژنوتیپ دوره گلدهی و

ترین در شندآباد هسته جدا دیر گل ترین وانجیری مالکی زود گل شد.
ها بودند. مطابق گزارش محققهین در شهرایط   بین سایر ارقام و ژنوتیپ

شهود ولهی   ای زود گلدهی ی، تفت مطلهوب محسهوب مهی   مدیترانه
ز اهمیت بوده و زود گلدهی در این زمان گلدهی در مناطق معتدله حائ
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همهین منظهور زمهان    (. بهه 17شرایط ی، تفت محدود کننده اسهت ) 
شروع گلدهی، پایان و طول دوره گلدهی مورد بررسی قرار گرفت کهه  

دست آمهده ژنوتیهپ شهندآباد هسهته جهدا دارای      های بهبراساس داده
ارای انجیهری مهالکی د   روز( و ژنوتیهپ  6طول دوره گلدهی )کمترین 

بیشترین طول دوره گلدهی بودند. طول دوره گلدهی بها زمهان شهروع    
طوری کهه زود گهل  بینی داشت بهدار و قابل پیشگلدهی رابطه معنی

تهرین ژنوتیهپ   دارای طول دوره گلدهی بیشتر و دیر گل ترین ژنوتیپ
های ایهن پهژوهش، سهایر    دارای طول دوره گلدهی کمتر بود. در یافته

 (. 15ایو مشابهی گزارش کردند )پژوهشگران نت
اسپرینگ تهایم   و رقم 5-شندآباد مطالعههای مورد در بین ژنوتیپ

انجیهری   و گجیهل  ،شههر پهاییزه مشهکین   هایترین و ژنوتیپزودرس

(. دوره رشهد میهوه و   2ها بودند )جهدول  ترین ژنوتیپزعفرانی دیررس
نتهرل  تهورت ژنتیکهی ک  زمان برداشت نیز ی، تفت کمی بوده و بهه 

(. سهایر  36 و 30، 11رسد و بستگی بهه رقهم دارد )  شده و به ارث می
پژوهشگران تفات رشد رویشی، تاریخ گلدهی، تهاریخ رسهیدگی را در   

( که ههم 22 و 12مختل، هلو متنوع گزارش کردند )های بین ژنوتیپ
زمان برداشهت،  باشد. در حقیقت، های پژوهش حاضر میراستا با یافته

عنوان مشخصه ههر  که به یتفت ی وکم ،یکنترل ژنتمنعکس کننده 
اگرچهه   ،(35 و 26است ) دهیبه ارث رس یشده و از نظر کم نییرقم تع

، یطیمح طیشرا لیو برداشت ممکن است هر سال به دل زمان گلدهی
  (.39کند ) رییدما تغ ژهیوبه

 

 های مورد مطالعه هلو در شرایط اقلیمی خراسان رضویقام و ژنوتیپتاریخ گلدهی، دوره گلدهی و زمان برداشت ار دوسالهمیانگین  -2جدول 

Table 2- Biennial mean of flowering date, flowering period, and harvest time of peach cultivars and genotypes studied grown 

in Khorasan Razavi climate conditions 

 زمان برداشت

Harvest time 

 

لدهیدوره گ  Flowering 

period (day) 

 پایان گلدهی

End of 

flowering 

 

 تمام گل

Full 

bloom 

 

 شروع گلدهی

The beginning of 

flowering 

 

مرحله نوک 

 صورتی
Pink tip 

stage 

 ها و ارقامژنوتیپ
Genotypes and 

cultivars 

29.08 20 16.04 10.04 27.03 27.03 
 ̔انجیری مالکی̕

‘Anjiri Maleki’ 

01.09 15 16.04 11.04 02.04 02.04 
 ̔فایت̕

̕Fayette̔ 

16.09 10 16.04 11.04 07.04 07.04 

 ̔شهرپاییزه مشکین̕
‘Paeeze 

̕Meshkinshahr 

07.06 15 14.04 09.04 01.04 27.03 
 5̔-شندآباد̕

‘Shandabad-5’ 

19.06 17 16.04 09.04 01.04 27.03 
 ̔تایماسپرینگ’

‘Spring time’ 

18.08 11 17.04 10.04 07.04 07.04 
 ̔حاج کاظمی’

‘Hajkazemi’ 

22.08 8 14.04 11.04 07.04 07.04 
 ̔دستگیر’

‘Dastgir’ 

29.08 10 16.04 11/04 07/04 07/04 
 ̔سردرود سفید’

‘Sefid Sardrood’ 

22/08 6 14/04 11/04 09/04 07/04 

 ̔هسته جدا شندآباد’
‘Shand Abad Haste 

Joda’ 

16.09 12 14.04 09.04 05.04 04.04 
 ̔انجیری زعفرانی’

̔ Anjiri Zaferani’ 

16.09 13 19.04 11.04 07.04 07.04 
 گجیل’

‘Gajil’ 

27.08 13 19.04 11.04 07.04 07.04 
 ̔شابلون’

‘Shablon’ 

29.08 13 19.04 11.04 07.04 07.04 
 12̔بوله ’

‘Boole-12’ 

04.08 11 17.04 11.04 07.04 07.04 
 ̔یلهاچجی’

‘G. H. Hale’ 
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هها ارزشهمند   این تنوع در زمان برداشت در میان ارقهام و ژنوتیهپ  
(. 8دهند در طول سال بازار مصرف پوشش داده شود )بوده و اجازه می

 پیه ژنوت ایه وابسته به رقهم   اریهلو بس و تاریخ برداشت وهیدوره رشد م
بهار بهر   نشان داده است که درجه حرارت قاتیحال، تحق نیاست. با ا

( رقم ردهاون را 4. ارشد )(26گذارد )یم تیریربرداشت ارقام هلو  خیتار
و جهی اچ هیهل را    رسانیه مشاسهتا را   ردتهاپ و  ترین و ارقامزودرس

عنوان رقم دیررس برای شرایط کرج گزارش نموده است. همونهین  به
سهودانل   ترین واسپرینگ تایم را زودرس ( رقم 22فتحی و همکاران )

 شهر گزارش کرد.ترین رقم هلو برای منطقه مشکیندیررس را
 

 صفات مورفولوژیک و پومولوژیک

نتایو نشان داد که ارر سال و ژنوتیپ و همونین ارر متقابهل ایهن   
دار بودنهد  دو بر ارتفاع درخت، سطح مقطهع تنهه و تهاج درخهت معنهی     

سطح مقایسه میانگین ارر سال نشان داد که ارتفاع درخت، (. 3جدول )
و  40/65، 67/31ترتیهب  مقطع تنه و حجم تاج درخت در سال دوم به

فتحهی و   (.4)درتد در مقایسه با سهال اول افهزایش داشهتند     80/41
( گزارش کردند که تفات رویشی از قبیل ارتفاع درخهت  22همکاران )

و حجم تاج درخت علوه بر اینکه تابعی از تغییرات عوامل محیطی از 
و تغییرات در پتانسیل آب تنه است، تحت تیریر سهال و  جمله نور، دما 

به اینکهه اغلهب ایهن تهفات      با توجهگیرد. میزان باردهی نیز قرار می
تحت تیریر عواملی هموون شرایط محیطی و اقلیمهی، بلهوش درخهت،    

بینی هست که تیریر سال و ارهر متقابهل   باشند، قابل پیشنوع رقم می
باشد. نتایو مطالعهات مختله، از جملهه    دار آن با ژنوتیپ درخت معنی

-این امر می دیمؤ( نیز 28( و منظر و همکاران )21فتحی و همکاران )

تهوان بهه جهذب آب و    ها را میباشد. اختلف در رشد رویشی در سال
عناتر غذایی در نتیجه افزایش فتوسنتز و تجمع ماده خش،، تقسهیم  

ه عامل اتلی در رشهد  ها در گیاه نسبت داد چرا کسلولی و رشد سلول
باشند و با توجه به تفاوت ژنتیکی بهین ارقهام   رویشی هر محصول می

مختل، میزان جذب این عوامل غذایی بین ارقام مختل، متفاوت مهی 
های اول پس از کاشت، حجهم ریشهه کوچه،    باشد. از طرفی در سال

بوده و با گذشت زمان و تثبیت ریشه درختان ابعاد حجهم تهاج، سهطح    
یابد و به دنبال آن هم بر سطح تنه و ارتفاع درختان افزایش میمقطع 

(. رشهد  20شهود ) باردهی درخت هم بر حجم کل درخهت افهزوده مهی   
هها روی درخهت مهی   سطح مقطع تنه در ارتباط با رشد کلی شاخساره

هها، افهزایش رشهد    باشد. بدیهی است که افهزایش در رشهد شاخسهاره   
 (.22نبال خواهد داشت )دقطری تنه را هم سال به سال به

دارای  حهاج کهاظمی   تایو مقایسه میانگین ارر ژنوتیهپ، براساس ن
متر(، سطح مقطع تنهه  سانتی 18/236بیشترین میانگین ارتفاع درخت )

متهر  سهانتی  34/73متر مربهع( و حجهم تهاج درخهت )    سانتی 83/181)
ترتیهب افهزایش   مکعب( بود که در مقایسه با شاهد )جی اچ هیهل( بهه  

درتدی داشتند. کمترین میانگین تفات ارتفاع  7/55و  9/79، 62/38
متر مربع( سانتی 02/44متر(، سطح مقطع تنه )سانتی 37/134درخت )

انجیری مالکی  متر مکعب( در ژنوتیپسانتی 9/35و حجم تاج درخت )
 هها شیآزمها نتایو حاتل از این آزمایش با نتایو سهایر  (. 5بود )جدول 

رشد رویشهی درختهان هلهو عهلوه بهر      اظهار داشتند  مطابقت دارد که
 (.24 و 18) داردبستگی  پژنوتی به گیرداینکه تحت تیریر پایه قرار می

این اختلفات در تفات رویشی درختان در ارقام هلو ی، پدیده عادی 
 گزارشهلو هم متفاوت  یهاپژنوتی در رشد دوره و شودمحسوب می
اظههار داشهتند در درختهان هلهو     نیز  سایر پژوهشگران(. 8) شده است

تابع اندازه و حجهم تهاج، محهیط و سهطح      اهیعلوه بر پایه، عملکرد گ
 (.43باشد )مقطع عرضی تنه درختان می

ارر سال، ژنوتیپ و ارر متقابل سال در ژنوتیپ بر وزن ته، میهوه،   
 1وزن هسته، طول میوه، عرض میوه و عملکرد میوه در سطح احتمال 

تهفات وزن  (. در سهال دوم آزمهایش،   3دار بودند )جدول درتد معنی
 بیه بهه ترت  میهوه و عملکرد  وهیعرض م وه،یوزن هسته، طول م وه،یم

در مقایسه با  شیدرتد افزا 99/81و  40/16، 61/16 ،45/43، 72/41
 (. 4 نشان دادند )جدول سال اول

ههای مهورد   براساس مقایسه میانگین تفات پومولوژی، ژنوتیهپ 
گهرم( در   28/165بیشترین میانگین تفات وزن ت، میهوه )  آزمایش،
شهندآباد هسهته جهدا،    گرم( در ژنوتیهپ   04/7، وزن هسته )رقم فایت

شهندآباد هسهته جهدا، عهرض      متر( در ژنوتیپمیلی 05/65طول میوه )
پاییزه  و و عملکرد میوه در فایت 5-متر( در شندآبادمیلی 04/66میوه )

کیلوگرم( به دسهت   33/21و  78/21یانگین ترتیب با مشهر )بهمشکین
(. میزان افزایش وزن ت، میوه، وزن هسته، طول میهوه،  5آمد )جدول 

های برتر در مقایسه شهاهد )جهی اچ   میوه و عملکرد در ژنوتیپ عرض
درتههد  30/47و  44/10، 17/10، 15/22، 05/24هیههل( بههه ترتیههب  
اسهپرینگ   دروه، وزن هسته، عرض و طول میوه محاسبه شد. وزن می

و همونهین عملکهرد میهوه در ژنوتیهپ دسهتگیر       حاج کهاظمی  و تایم
های مورد مطالعهه داشهتند )جهدول    کمترین میانگین را در بین ژنوتیپ

در انتخهاب مصهرف   شدت بهبه اینکه این وزن ت، میوه  با توجه(. 5
کننده و بازارپسندی دخیل هستند بنابراین ضروری هست در انتخهاب  

عنوان مثال نتهایو مطالعهات   ب به این عوامل توجه کرد. بهارقام مناس
( در فرانسه نشان داد در شرایط مساوی بین خصوتیات 25هیلیری )

دیگر، وزن متوسط میوه نقش اساسی در انتخاب رقم مناسب را دارند. 
و عملکهرد درخهت    وهیه وزن ممطالعات گذشته نشهان داده اسهت کهه    

کننهده عملکهرد در واحهد     نیهی تع کهه هستند  یکم یتوارر یفاکتورها
تحت تهیریر   نیزرا  وهیم یبازارپسند تیقابل همونین و باشندمیسطح 
 مشهابه  قهات یارقام هلو در تحق نیدار بیختلف معن(. ا6) دهندیقرار م

-یمه  دیرا تائ شیآزما نیا وینتا( که 41 و 27، 22گزارش شده است )
 . دینما
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را  وهیه د و ارتبهاط آن بها وزن م  عملکهر  یکه یکنتهرل ژنت همونین 
عملکهرد بهاال   هها،  آزمایش سایر وینتا(. بر اساس 10) اندگزارش کرده
یمشاهده م ررسیدرشت داشته و در ارقام د یهاوهیبا م یارتباط مثبت

 .دینمایم دییرا تی شیآزما نیحاتل از ا ویتا( که ن38 و 18) شود
یوه، درتد مواد بیوشیمیایی هموون سفتی بافت مکیفی و تفات 

جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسهیون، شهاخص طعهم )یها شهاخص      
آب میهوه   pHنسبت مواد جامد محلول به اسیدیته قابل تیتراسیون( و 

تحت تیریر سال، ژنوتیپ و سال در ژنوتیهپ بهه غیهر از ارهر سهال بهر       
(. در 3داری نشان دادند )جهدول  اسیدیته قابل تیتراسیون، تفاوت معنی

دوم اجرای آزمایش بیشترین میانگین تفات کیفی و بیوشیمیایی  سال
ی که سفتی بافت میوه، درتد مواد جامد محلهول،  طوربهدست آمد به

، 8/26ترتیهب  آب میوه در مقایسه با سال اول بهه  pHشاخص طعم و 
 (.4درتد افزایش نشان دادند )جدول  00/7و  37/13، 81/13

ی مهورد آزمهایش نشهان داد کهه     هها مقایسه میانگین بین ژنوتیپ
کیلوگرم باالترین سفتی بافت میوه را داشهت   70/1شابلون با میانگین 

دار آماری نشان نداد و در مقایسهه  تفاوت معنی 12-بوله که با ژنوتیپ
ترین سفتی بافهت میهوه بها    درتدی داشت. کم 2/88با شاهد افزایش 

عفرانی بود )جدول انجیری ز کیلوگرم مربوط به ژنوتیپ 15/0میانگین 
5.) 

 در مقایسه میانگین ارر ژنوتیپ بهر تهفات بیوشهیمیایی، ژنوتیهپ    
 59/16ترین میانگین تفات مواد جامد محلول )انجیری زعفرانی بیش

( را داشهت کهه در   65/4( و اسهیدیته ) 38/48درتد(، شهاخص طعهم )  
درتد افزایش را نشهان   8/25و  38/69، 1/0ترتیب مقایسه با شاهد به

 (. بیشهترین اسهیدیته قابهل تیتراسهیون نیهز در ژنوتیههپ     5د )جهدول  دا
 55/15مشهاهده شهد کهه افهزایش      35/1انجیری مالکی با میهانگین  

انجیهری   ههای (. ژنوتیهپ 5درتدی در مقایسه با شاهد داشت )جدول 
تهرین میهانگین مهواد جامهد     دستگیر دارای کهم  حاج کاظمی و مالکی،

تهرین میهانگین اسهیدیته قابهل     کهم انجیری زعفرانی  محلول، ژنوتیپ
 فایهت،  تهرین شهاخص طعهم و   انجیری مالکی کم تیتراسیون، ژنوتیپ

آب میهوه را نشهان دادنهد     pHتهرین  ، کهم گجیل شهر وپاییزه مشکین
مهم در  تیفیبا ک یژگیو ،ی مواد جامد محلولمقدار کل (. 5)جدول 
 ،طهر گزارش شده اسهت کهه بهه ع    رایاست، ز وهیپرورش م یهابرنامه

اسهت، همونهین نتهایو     وابسهته  اریبسمیوه به این تفت طعم و شهد 
مهواد جامهد   از نظر کهل مقهدار    مطالعات مختل، نشان دهنده اختلف

هها  سال انهای ی، درخت و در می، تنوع در بین درختان، میوهمحلول
 و،ینتها  اساس بر .(25است ) ها ناچیزدر مقایسه با تنوع در بین ژنوتیپ

که در محدوده بود درتد  5/16تا  8/12 نیجامد محلول ب موادمیزان 
در تحقیقهات  (. 21باشهد ) میمطالعات دیگر هلو در  یگزارش شده برا

ارقام از لحاظ مواد جامد محلول مشهاهده   نیب یداریتفاوت معنمشابه 
ارقهام   نیدر به  کسیدرجهه بهر   15تها   9/2که مقهدار آن از   شده است

هها تحهت   وهیم بیو ترک واد جامد محلولم یمحتوا(. 20بود )متفاوت 
 یهها میو توسهط آنهز   ردیه گیقهرار مه   یطه یمح طیو شرا ،یتیریر ژنت

 ی سهایر محققهین،  هها گزارش بر اساس (.13) شودیمختل، کنترل م
بوده و کمتر از آن عمومها    کسیدرجه بر 11حداقل مواد جامد محلول 

د جامد محلهول  حداقل موا (.23 و 11) باشدینم یدهپسند یمشتر یبرا
 نیارتبهاط به  (. 22) درتد اعلم شده اسهت  هشت اروپا هیتوسط اتحاد

 یمههم بهرا   تیتفت و خصوت ،ی یمشتر یبرا تیو مقبول کسیبر
معتبهر   یبازارپسهند  یبرا ییتنهابه کسیبر یول شودیرقم محسوب م

 (. 18) ستیقانع کننده ن کسیباشد و درتد برینم

هلهو و   ررسیه بهاال در ارقهام د   کسیبه داشتن بر لیتماهمونین 
ارقهام و   انیه در م ییلحاظ تنوع باال نیزردآلو گزارش شده است و از ا

 نیه کهه ا  (14) مشاهده شده اسهت  یاتلح یهانتاج حاتل از برنامه
و  ودداده ش حیتوض یفیتفت ک نیا یکم میتنظ لهیوستواند بهیهم م

و جهذاب  نیتهر جالهب  بتواندهد که یاجازه م یریرپذییتنوع و تغ نیا
در  (.9نمود )انتخاب  ینیریها و ارقام را از لحاظ طعم و شلادانه نیتر

( ی)زعفران گوشت زرد یهاوهیکه م تحقیقات مشابه گزارش شده است
 (18) باشهند یکم مه  تهیدیاس نیانگیمواد جامد محلول باالتر و م یدارا

در  هیهمونهین نتهایو مشهاب   مطابقهت دارد.   شیآزمها  نیا ویکه با نتا
 از نظر میزان اسیدیته قابل تیتراسهیون  ایتالیچهار رقم هلو در ا سهیمقا
 (.10) شده است هئارا

ارقهام هلهو از    نیبه قابل تیتراسهیون   تهیدیاس ریمقاد ایدر مطالعه
نقش  وهیترش بودن م ای یدیاس (.38) بود ریدرتد متغ 89/0تا  42/0
حهال،   نیبا ا (.27) اردها دوهیم یپسندیو مشتر یسندپدر بازار یمهم
 یو محتهوا  مهواد جامهد محلهول    یمحتهوا  وه،یه مانند انهدازه م  یتفات

قرار  ژنوتیپو  طیتحت تیریر مح یاطور قابل ملحظهبه ییایمیتوشیف
هها  پیه ژنوت نیه از ا یاساس مطالعات انجام شهده، برخه   بر(. 21) دارند
 ندهیهستند که ممکن است در آ وهیچند تفت مطلوب م ای ،ی یدارا
تهورت منطقهه  ها بهپیژنوت نیا رونیاز ا رندیقرار گ یارقام تجار ءجز
 (.34) گیرندقرار می شیمورد آزما یا

ارقهام هلهو از    نیبه قابل تیتراسهیون   تهیدیاس ریمقاد ایدر مطالعه
نقش  وهیترش بودن م ای یدیاس (.38) بود ریدرتد متغ 89/0تا  42/0
حهال،   نیبا ا (.27) ها داردوهیم یدپسنیو مشتر یسندپدر بازار یمهم
 یو محتهوا  مهواد جامهد محلهول    یمحتهوا  وه،یه مانند انهدازه م  یتفات

قرار  ژنوتیپو  طیتحت تیریر مح یاطور قابل ملحظهبه ییایمیتوشیف
هها  پیه ژنوت نیه از ا یاساس مطالعات انجام شهده، برخه   بر(. 21) دارند
 ندهیمکن است در آهستند که م وهیچند تفت مطلوب م ای ،ی یدارا
تهورت منطقهه  ها بهپیژنوت نیا رونیاز ا رندیقرار گ یارقام تجار ءجز
 محققهین مشهابه توسهط    وینتها (. 34) گیرندقرار می شیمورد آزما یا

عطهر و   ی( دارایریه تخهت )انج  یهلوها شتریکه ب ه استگزارش شد
مهواد جامهد    یو محتهوا  نییپها  تهیدیبها اسه   نیریبا طعم ش یطعم عال



 1400، بهار 1، شماره 35)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     96

عنهوان شهاخص   عموما  به دینسبت قند به اس (.26) لول باال هستندمح
شاخص در انتخاب  نیاز ا (.35شده است )گزارش  تیفیکو  1یدگیرس

بهاال   ههای و معموال  نسهبت  شودیاستفاده م تیفیارقام برتر از لحاظ ک
نقهش   یدگیرس یبرا تیشاخص جذابهمونین، شوند. یداده م حیترج
و دو  دیه نمایمه  فها یدر هلو ا یو بازارپسند یرمشت تیدر مقبول یمهم

شهود  یباعث مه  وهیم نییوزن پا و نییپا کسیباال و بر تهیدیتفت اس
 (. 24) عنوان رقم برتر حذف شوندها از گردونه انتخاب بهکه آن

 

 همبستگی بین صفات

نتههایو همبسههتگی سههاده )پیرسههون( تههفات مورفولوژیهه، و     
ژنوتیهپ و رقهم    14یوشهیمیایی  پومولوژی، و همونین برخی تفات ب

دست آمده، عملکهرد  ارائه شده است. براساس نتایو به 6هلو در جدول 
میوه با تفات سطح مقطع تنهه، حجهم تهاج درخهت، وزن میهوه، وزن      

داری داشهت. تهفات   هسته و عرض میوه همبسهتگی مثبهت و معنهی   
داری بیوشیمیایی مورد مطالعه تحت تیریر عملکهرد همبسهتگی معنهی   

های سفتی بافهت میهوه نشهان داد کهه ایهن      بررسی دادهن ندادند. نشا
پارامتر با تفات عرض میوه و شاخص طعم همبستگی مثبت و معنهی 

در همین راستا، سایر پژوهشگران نتایو مشابهی گزارش داری داشت. 
کردند که تفات مرتبط با عملکرد، گلدهی، زمان برداشهت و کیفیهت   

کمی میوه هستند و هیچ گونهه ارتبهاطی   میوه، معموال  تفات ژنتیکی 
هلو وجود ندارد  دربین تفات پومولوژیکی مرتبط با تفات کیفی میوه 

(. نتایو نشان داد که با افهزایش اسهیدیته قابهل تیتراسهیون،     22 و 10)
داری خواهد داشت، ولی بها افهزایش اسهیدیته    شاخص طعم افت معنی

به همراه طول  وهین موزآب میوه شاخص طعم نیز افزایش نشان داد. 
کننهده   نیهی اسهت کهه تع   یکمه  یارره  یعامل اتل ،ی وهیو عرض م
 نی(. به 18مصهرف کننهده اسهت )    تیه و مقبول وهیه م تیه فیعملکرد، ک

 یسطح مقطهع عرضه   یشیرشد رو شیعملکرد درختان با افزا شیافزا
درختهان هلهو    دربارده  یهاتنه، اندازه و ابعاد تاج درخت و تعداد شاخه

رشهد   زانیه م شیکهه بها افهزا    یطور( به22وجود دارد ) میرابطه مستق
 دیه تول زانیه بهارده م  یهها و اضافه شدن تعهداد شهاخه   یشیتفات رو

در پهژوهش حاضهر، بهین وزن     .ابهد ییم شیآن افزا یمحصول و اجزا
مشهاهده   28/0جامد محلول همبستگی مثبتی بها ضهریب    موادمیوه و 

( اسههیدیته قابههل 22هههای فتحههی و همکههاران )شههد. براسههاس یافتههه
تیتراسیون با مواد جامد محلول همبستگی منفی داشت که همسهو بها   

باشد. تمایل به داشتن بریکس بهاال در ارقهام   نتایو پژوهش حاضر می
(. ولهی ایهن پهارامتر    21 و 20هلو و زردآلو گزارش شده است ) دیررس

نبوده و نسبت مهواد جامهد    ی معتبربازارپسندیی برای تنهابه)بریکس( 
عنوان شاخص طعم و کیفیهت میهوه گهزارش شهده     محلول به اسید به

پسندی میهوه هلهو دارد   است که نقش مهمی در بازارپسندی و مشتری

                                                 
1- Ripening index 

در حههین رسههیدن   (. سایر پژوهشگران بیان داشتند کهه  40 و 16، 7)
مهواد جامهد    کهاهش یافتهه و میهزان   اسیدیته قابل تیتراسهیون  میهزان 

مواد جامهد محلهول    یابد، بنابراین با افزایش مقهدارافزایش میحلول م
خش،  عنوان یکی از اجزای غیرساختاری مهاده خشه، میهوه، وزنبه

(. در پژوهشی گهزارش شهد کهه بهین     28)یابهد گوشت نیز افزایش می
ژنوتیهپ زردآلهو همبسهتگی     128تفات مورفولوژیه، و پومولوژیه،   

ههای پهژوهش   با یافتهه  راستاهم( که 6ارد )داری وجود دمثبت و معنی
 باشد.حاضر می

 

 رگرسیون گام به گام

جهت حذف تفات غیرمؤرر یها کهم ارهر در مهدل رگرسهیونی بهر       
عملکرد میوه از تجزیه رگرسیونی گام به گام استفاده شهد. بهرای ایهن    

عنوان تورتی که تفت عملکرد میوه بهبه Stepwiseمنظور از روش 
عنوان تفات و باقی تفات مورفولوژی، و پومولوژی، به متغیر وابسته

ترتیب تفات ارتفاع مستقل بودند، انجام گردید. براساس این مطالعه به
درخت، سطح مقطع تنه و وزن میوه وارد مهدل شهدند کهه در نهایهت     

درتد از تغییهرات عملکهرد میهوه را     23/53تفات وارد شده به مدل، 
 (:1رسیونی عبارت است از )رابطه توجیه نمودند. مدل نهایی رگ

Y= -2.65 – 0.0713 (X1) + 0.3501 (X2) + 0.0567 (X3)    
:1رابطه                                                                           

= X3= سهطح مقطهع تنهه و     X2= ارتفاع درخت، X1که در آن 
بخهش نشهان داد کهه وزن     دست آمده از اینوزن میوه بودند. نتایو به

بهر   مهؤرر ههای هلهو   عنوان ی، تفت بسیار مههم در ژنوتیهپ  میوه به
در تجزیه همبسهتگی بهین تهفات نیهز،      .باشدعملکرد نهایی میوه می

باشهد  ( با عملکرد میوه می76/0**وزن میوه دارای ضریب مثبت باال )
ثبت های این بخش از آزمایش است. داشتن ارتباط مکه همسو با یافته

پژوهشهگران  وزن میوه با عملکرد و کنترل ژنتیکهی آن توسهط سهایر    
( و نشان از اهمیت ایهن پهارامتر بهر    22 و 19، 11گزارش شده است )

های پهژوهش حاضهر   باشد که تائیدی بر یافتهعملکرد نهایی میوه می
 باشد. می

 

 تجزیه کالستر

ستر برای های مورد مطالعه، تجزیه کلبندی ژنوتیپمنظور گروهبه
ارائهه شهده    1ژنوتیپ و رقم تورت گرفت که نتایو آن در شهکل   14

های مورد مطالعه در شرایط اقلیمی خراسان رضهوی بهه   است. ژنوتیپ
بنهدی شهدند. کلسهتر اول دارای پهنو ژنوتیهپ      سه کلسهتر تقسهیم  

 5/28درتد(، کلستر دوم دارای چهار ژنوتیپ )فراوانی  7/35)فراوانی 
درتهد( بودنهد.    7/35سوم بها پهنو ژنوتیهپ )فراوانهی      درتد( و گروه

 اسپرینگ تایم، شهر،درتد پاییزه مشکین 7/35کلستر اول با فروانی 
انجیهری زعفرانهی را در خهود جهای داد.      و 5-آبهاد شهند  حاج کاظمی،
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جهی اچ   شندآباد هسهته جهدا و   فایت، سفید سردرود، کلستر دوم که 
درتهد بهود و رقهم     5/28فراوانی  هیل را در داخل خود داشت، دارای

هایی با عملکرد باال در این گروه جای گرفتهه  ژنوتیپ نیهموشاهد و 

 گجیهل،  درتهد انجیهری مهالکی    7/35بود. کلستر سوم بها فراوانهی   
 شد.را شامل می 12-بوله دستگیر و شابلون،
 

 
یپ هلو در شرایط اقلیمی خراسان رضویرقم و ژنوت 14همبستگی ساده بین صفات پومولوژیک و مورفولوژیک  -6جدول   

Table 6- Simple correlation between pomological and morphological traits of 14 peach genotypes and cultivar grown in 

Khorasan Razavi climatic conditions 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 0.83** 
        

 
  

3 0.85** 0.92** 
       

 
  

4 -0.27ns -0.11 ns -0.22 ns 
      

 
  

5 0.05ns 0.15 ns 0.12 ns 0.67** 
     

 
  

6 -0.10ns -0.18 ns -0.25 ns 0.69** 0.43* 
    

 
  

7 -0.34* -0.18 ns -0.22 ns 0.78** 0.29 ns 0.64** 
   

 
  

8 0.12ns 0.39* 0.37* 0.76** 0.42* 0.14 ns 0.34* 
  

 
  

9 -0.08ns 0.04 ns 0.12 ns 0.026 ns -0.06 ns 0.27 ns 0.038* -0.11 ns 
 

 
  

10 -0.09ns 0.05 ns -0.11 ns 0.28 ns -0.05 ns 0.28 ns 0.39* -0.14 ns 0.02 ns    

11 -0.08ns -0.13 ns -0.26 ns -0.05 ns -0.06 ns -0.20 ns -0.10 ns -0.22 ns -0.11 ns 0.02 ns 
  

12 0.02ns 0.24 ns 0.33* 0.05 ns -0.06 ns -0.15 ns 0.17 ns 0.27 ns 0.33* 
-0.20 

ns 
-0.79** 

 

13 -0.11ns 0.14 ns 0.23 ns -0.15 ns -0.14 ns -0.57** 0.11 ns 0.21 ns 0.02 ns 
-0.07 

ns 
-0.07 ns 0.58** 

ns ،*  درتد 1و  5 احتمال دار در سطوحدار و معنی: به ترتیب غیر معنی **و 

ns, * and **: non-significant and significant at levels 5 and 1%, respectively. 

 

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Negative correlation                                                                              non-correlation                                                            positive correlation  

 

مواد  -10سفتی بافت میوه،  -9عملکرد میوه،  -8عرض میوه،  -7طول میوه،  -6وزن هسته،  -5وزن میوه،  -4حجم تاج درخت،  -3سطح مقطع تنه،  -2ارتفاع درخت،  -1
 اسیدیته آب میوه -13شاخص طعم،  -12اسیدیته قابل تیتراسیون،  -11محلول، جامد 

1- Tree height; 2- Trunk cross section; 3- Crown of the tree; 4- Fruit weight; 5- Stone weight; 6- Fruit length; 7- Fruit width; 8- Fruit 

yield; 9- Tissue firmness, 10- Soluble solids; 11- Titrarable acidity; 12- Flavor index; 13- pH 

 
 

 عنوان متغیر مستقلعنوان متغیر وابسته و سایر صفات بهعملکرد میوه به برای تجزیه رگرسیونی گام به گام -7جدول 
Table 7- Stepwise regression for fruit yield as dependent variable and other traits as independent variable 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value 

 عدد رابت
Constant 

-2.65 2.84 -0.93 0.035 

 (X1ارتفاع درخت )
Tree height (X1) 

-0.0713 0.0284 -2.51 0.016 

 (X2سطح مقطع تنه )
Trunk cross section (X2) 

0.3501 0.0785 4.46 0.000 

 (X3وزن میوه )

Fruit weight (X3) 
0.0567 0.0122 4.63 0.000 

R-Sq (adj)= 53.23% 

Y= -2.65 – 0.0713 (X1) + 0.3501 (X2) + 0.0567 (X3)  
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 هلو در شرایط اقلیمی خراسان رضوی براساس صفات پومولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام و ژنوتیپ 14تجزیه کالستر  -1شکل 

Figure 1- Cluster analysis for 14 cultivars and genotypes of peach grown in Khorasan Razavi climatic conditions based on 

pomological and morphological traits 

انجیری ̕ -10 ̔،داشندآباد هسته ج̕ -9 ̔،سفید سردرود̕ -8 ̔،دستگیر̕ -7 ،حاج کاظمی̕ -6 ̔،اسپرینگ تایم̕ -5 ،5̔-شندآباد̕ -4 ̔،شهرپاییزه مشکین̕ -3، ̔فایت̕ -2، ̔انجیری مالکی̕ -1
 ،̔جی اج هیل̕ -14 ،12̔وبله ̕ -13 ̔،شابلون̕ -12 ،گجیل̕ -11 ̔،یزعفران

1-‘Anjiri Maleki’; 2- ‘Fayette ̕ ; 3- ‘Paeeze Meshkinshahr ̕ ; 4- ‘Shandabad-5 ̕ ; 5- ‘Spring time ̕ ; 6- ‘Haj Kazemi ̕ ; 7- ‘Dastgir ̕ ; 8- ‘Sefid 

Sardrood ̕ ; 9- ‘Shand Abad Haste Joda ̕ ; 10- ‘Anjiri Zafarani ̕ ; 11- ‘Gajil ̕ ; 12- ‘Shablon ̕ ; 13- ‘Boole-12 ̕ ; 14- ‘G.H. Hil ̕  
 

 گیری  نتیجه

ها، تنهوع بهاالیی در   براساس نتایو ارزیابی دوساله ارقام و ژنوتیپ
های های مورد بررسی وجود داشت. ژنوتیپبین تفات مختل، ژنوتیپ
ی کهه از  طهور بهی متفاوتی برخوردار بودند مورد مطالعه از قدرت رشد

نظر تفات ارتفاع، سطح مقطع تنه، حجم تاج درخت و همونین زمان 
 ترین وزودگل ‘انجیری مالکی اشت و دوره گلدهی اختلف داشتند.برد

 و اسهپرینگ تهایم   ترینترین بودند. زودرسدیر گل‘شندآباد هسته جدا
پههاییزه  و ‘ی زعفرانههیانجیههر تههرین ژنوتیههپو دیههررس 5-شههندآباد

بودند. ارر سال بر اکثر تفات مورفولوژیکی، پومولوژیکی  ‘شهرنیمشک
دار بود و در سال دوم در مقایسه و کیفی و همونین بیوشیمیایی معنی

بیشترین ارتفاع درخت، حجم  ‘با سال اول افزایش داشت. حاج کاظمی
سهته  هسهته جهدا در تهفت وزن ه    شهندآباد  وتاج و سطح مقطع تنهه  

نسبت به سایر ارقام برتری داشت. فایت دارای بیشهترین وزن میهوه و   
آب میوه  pH، شاخص طعم و مواد جامد محلول نیشتریبعملکرد بود. 

 یریه انج در، ونیتراسه یقابهل ت  تهیدیاس نیشتریب ،انجیری زعفرانی در
ی مشههاهده شههد. براسههاس نتههایو تجزیههه همبسههتگی و تجزیههه مههالک

در عملکهرد   مهؤرر وزن میهوه از تهفات بسهیار     رگرسیون گام به گام،
شندآباد هسته جدا به دلیهل   و فایت باشد. در مجموع نهایی درخت می

اچداشتن عملکرد و وزن میوه باال و همونین قرارگیری با شاهد )جهی 
برتر برای کشت در  ژنوتیپرقم و  عنوانبههیل( در ی، گروه کلستر 

 .باشدقابل توتیه می شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی

 

 سپاسگزاری

 یعه یو منابع طب یکشاورز و آموزش قاتیاز مرکز تحق لهیوسنیبد
 نهه یگلمکان کهه در زم کشاورزی  قاتیتحق  ستگاهیو ا یخراسان رضو

 یرا نمودند، کمال تشکر و قهدردان  یهمکار تیپژوهش نها نیانجام ا
 .میرا دار
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Introduction: Peach (Prunus persica L.) is one of the most essential fruit in Iran and the world. This fruit is 

suitable for both fresh markets and industrial producer and it is quite favorable by consumers. The efficiency of 
production is strongly influenced by the chosen peach cultivars. New cultivars are constantly in development by 
breeders. However, all characteristics are required to be examined include their ecological adaptation ability, 
productivity, fruit quality, and market value before orchard establishment. Studying the new cultivars is 
practically essential for exact determination of morphological and phenological features of genotype which is 
important. However, there is limited information on the global evaluation of fruit quality in breeding progenies 
and their relationships with pomological traits. Furthermore, the cultivated peach area under Khorasan Razavi 
province is 1850 ha and the production of fruit is 11283 tons. Therefore, the selection of suitable cultivars for 
cultivation in the region is very important due to the high economic lifespan of peaches (20-30 years), which in 
some commercial orchards this period is reduced to 12-15 years. Therefore, this study aims to evaluate the 
pomological and morphological traits of 14 peach genotypes and cultivars in Khorasan Razavi province climatic 
conditions to select cultivars or genotypes compatible with high quantitative and qualitative performance. 

Materials and Methods: This study was performed in two-years (2016-17 and 2017-18) experiments based 
on a complete randomized block design with three replications on 14 peach cultivars and genotypes in Golmakan 
Agricultural and Natural Resources Research Station on 4-years-old trees with density planting system at a 
spacing of 4 ×5 m. The type of applied irrigation was drip irrigation, with common fertilizer. Trees were trained 
to an open center system. The vegetative (tree height, trunk cross-section, the crown of the tree), phenological 
(first bloom, full bloom, end of flowering, flowering period, and harvest time) and reproductive (fruit weight, 
stone weight, fruit length, fruit width, fruit yield, total soluble solids, titratable acidity, flavor index, and pH) 
traits were evaluated. It is necessary to explain the soluble solids content by Refractometer (Model 7887, Osk 
Japan) in terms of percentage and acidity by titration with NaOH (0.1 N) based on predominant peach acid, 
malic acid. The ratio of soluble solids to acidity was obtained by dividing soluble solids by acidity. The pH of 
the fruit juice was measured with a portable pH meter at room temperature (23–18 °C). Data analysis was 
performed using SAS software (version 9.2) and means were compared using Duncan's multiple range test. 
Stepwise regression and cluster analysis (Ward method) was conducted by Minitab software (version 19). 
Simple correlation (Pearson) between traits from the mean of two-year data was performed using SAS statistical 
software (version 9.2), in which positive correlation with blue color and negative correlation with red color was 
determined, which increased the color intensity indicates an increase in the correlation coefficient. 

Results and Discussion: The results showed that year and genotype had significantly different effects on all 
studied traits. ‘Anjiri Maliki’ and ‘Shindabad Hastejoda’ were the earliest and the most late-flowering genotypes, 
respectively. Among the studied genotypes, ‘Shindabad-5’ and ‘Spring Time’ were the earliest fruiting 
genotypes, and ‘Meshkinshahr Paeeze’, ‘Kajil’, and ‘Anjiri Zafarani’ were the most late-fruiting genotypes. ‘Haj 
Kazem’ genotype had the highest tree height (236.18 cm), trunk cross-section (181.83 cm2), and tree crown 
volume (73.34 cm3), which compared to the control genotype (‘G.H. Hill’) showed  38.62%, 79.9%, and 55.7% 
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increases, respectively. In the second year of the experiment, the characteristics of fruit weight, stone weight, 
fruit length, fruit width, and fruit yield increased by 41.72%, 43.45%, 16.61%, 16.40% and 81.99%, respectively, 
compared to the first year. The highest amount of single fruit weight (165.28 g) in ‘Fayette’ genotype, stone 
weight (7.04 g) and fruit length (65.05 mm) in ‘Shinabad Hastejoda’ genotype, fruit width (66.04 mm) in 
‘Shandabad-5’, and fruit yield in ‘Fayette’ and ‘Paeeze Meshkinshahr’ genotypes (with an average of 21.78 and 
21.33 kg, respectively) were obtained. ‘Anjiri Zafarani’ genotype had the highest content of soluble solids 
(16.95%), flavor index (48.38), and acidity (4.65), which compared to control genotype were increased 0.1%, 
69.38% and 25.8%, respectively. Fruit yield had a positive and significant correlation with trunk cross-sectional 
traits, tree crown volume, fruit weight, stone weight, and fruit width. According to this study, the tree height, 
trunk cross-section, and fruit weight traits were entered into the regression model, respectively, and finally, the 
traits entered in the model justified 53.23% of the fruit yield changes. 

Conclusion: Generally, ‘Fayette’ and ‘Shindabad Hastejoda’ genotypes can be recommended as the best 
genotype for cultivation in the Khorasan Razavi region due to their high quantitative and qualitative yield. 

 
Keywords: Biochemical traits, Climatology, Fruit yield, Regression analysis, Vegetative traits 


