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چکیده
حدود  25درصد سطح زیر کشت باغهای درختان میوه هستهدار کشور به کشت زردآلو اختصاص دارد .با این حاا ،مصصاو ،لولیادی ایان بااغهاا
بهدلیل استفاده از ژنولیپها همسانهها و ارقام مصلی کمبازده غالباً غیریکنواخت و فاقد کیفیت الزم برای عرضه در بازارهای جهاانی اسات .بارای رفا
لدریجی این مشکل و افزایش نفوذ ارقام و ژنولیپهای پربازده به عرصه لولید ویژگی شش ژنولیاپ انتااابی  390 464 414 269 190و  )177در
مقایسه با رقم اردوباد 90-به عنوان شاهد) با هدف ارزیابی سازگاری آنها با شرایط اقلیمی استان خراسان رضاوی در قالاط حارل بلاو هاای کامال
لصادفی با سه لکرار حی سا،های  1398-1396در ایستگاه لصقیقات کشاورزی گلمکان مطالعه گردید .این ژنولیپها از حدود  15سا ،قبال باه رو
به گزینی از داخل جمعیت زردآلوی آذربایجان انتااب و مراحل مطالعالی مقدمالی را در رویشگاه اصلی و باغهای کلکسیون و آزمایشی حی کرده بودند.
نتایج نشان داد که از لصاظ لاریخهای گلدهی و رسیدن میوه بین ژنولیپها اختالف معنیداری وجود دارد .بهحوریکه ژنولیاپ  269زودگلادهلارین 29
اسفند) و ژنولیپ  190دیرگلدهلرین  8فروردین) و از لصاظ زمان رسیدن ژنولیپ  177زودرسلرین دهه سوم اردیبهشت) و ژنولیپ  190دیررسلارین
دهه دوم لیرماه) بودند .همچنین ژنولیپ  414دارای بیشترین ارلفاع  302/57سانتیمتر) عرض لاج  278/03سانتیمتر) ساطح مقطا لناه 42/75
سانتیمتر مرب ) رشد رویشی سالیانه  58/98سانتیمتر) و شاخص اندازه  8/76متر) بود .رابطه مستقیمی بین اندازه میوه اندازه هسته و اندازه مغز وجود
داشت بهحوریکه بیشترین وزن میوه  65گرم) وزن هسته  3/49گرم) و وزن مغز  1/93گرم) مربوط به ژنولیپ  414بود .بیشترین میازان اسایدهای
آلی کل  0/67درصد) مربوط به ژنولیپ  177بیشترین میزان  )4/97 pHدر ژنولیپ  390و بیشترین عملکرد  20/66کیلوگرم) در ژنولیاپ  190باود.
بهحور کلی ژنولیپ  177بهدلیل زودرسی و لازهخوری ژنولیپ  414بهدلیل اندازه بزرگ میوه و ژنولیپ  190بهدلیل دیررسی و عملکرد باال در مقایساه
با رقم اردوباد 90-شاهد) قابل لوصیه میباشند.
واژههای کلیدی :لنوع ژنتیکی زردآلو ویژگیهای گل و میوه
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کشت زردآلو  53607هکتار و عملکرد  7941کیلوگرم بر هکتار است.
مناحق عمده کشت زردآلو در ایران شامل استانهای سمنان لهاران
یزد اصفهان مرکازی اردبیال فاارس زنجاان آذربایجاان شارقی
آذربایجان غربی و خراسان رضوی میباشد .)1
بهمنظور حفاظت ژنتیکی گیاهاان بااغی و حفان لناوع موجاود و
استفاده از صفات ارزشمند ارقام مصلای درختاان مرماره کاه در حاو،
سالیان مدید انواع شرایط سات را لصمل کردهاناد حارل شناساایی
مطالعه و جم آوری گونههای وحشای و ارقاام مصلای در هار منطقاه
بسیار مهم هست  19و  .)23ژنولیپهای مصلی و همگروههای بومی
بهدلیل سازگاری با مصیط و دارا بودن ژنهاای مفیاد در برناماههاای
اصالحی از اهمیت باالیی برخوردار میباشند .با لوجه به اینکه منااب
ژنتیکی بسیار غنی در ژنولیپهای زردآلوی مصلای وجاود دارد و ایان
مناب بایستی برای استفاده در برنامههای اصالل زردآلو مورد لصقیق و
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بررسی قرار گیرند احالع از سطح لنوع ژنتیکی در برنامههای بهنژادی
و حفن ذخایر لوارثی اهمیت بسیار باالیی دارد .)16
اولین گام در شناسایی لوده هاای مصلای شناساایی خصوصایات
مورفولوژیکی و فنولوژیکی آنها است زیرا این ویژگایهاا باهراحتای
قابل اندازه گیری باوده و کااربرد عملای فراوانای دارناد  .)29در امار
ارزیابی و شناسایی ژنولیپهای مصلی صافات پومولاوژیکی باهویاژه
صفات کیفی برای گزینش ژنولیپها بسیار با اهمیت هستند .)6
نجالیان و ارزانی  )24در بررسی خصوصیات ظاهری فنولوژیکی
و فیزیولوژی میوه هسته و مغز در برخی از ارقام زردآلو نشان دادند که
خصوصیات ظاهری فیزیولوژیکی و خواص درونی میوه هسته و مغاز
و همچنین زماان بلاوغ و دوره برداشات میاوه از لناوع نسابتاً زیااد و
گسترده ای در بین ارقام برخوردار بودند .مواد جاماد مصلاو ،اغلاط در
موق رسیدن میوه بهدلیل لبدیل نشاسته به قنادها و یاا سانتز قنادها
افزایش مییابد و میلواند بهعنوان شاخصی برای بلوغ میوه بهکار رود.
این درحالی است که اسیدیته قابل لیتراسایون در حای رسایدن میاوه
کاهش مییابد  2و .)31
در بررسی خصوصیات پومولوژی ژنولیاپهاای زردآلاو در منطقاه
خلاا ،مشاص شد که وزن میوه ژنولیپها به حور نسبی کام باود و
فقط چهار ژنولیپ وزن میوه بیشتر از  39گرم داشتند .)26
مشاص شده است که درصد مواد جامد مصلو ،در کیفیات میاوه
بسیار مهم است و بر شیرینی و حعم میوه لاثیر میگذارد و زردآلوهای
با درصد مواد جامد مصلو ،بیشتر از  12باریک دارای کیفیات عاالی
هستند  .)30در بررسی ویژگیهای پومولوژیک ارقام زردآلو مشااص
شد که ارقاام "آگریاک "1و "هاسایکیز" 2باهلرلیاط بازرگلارین و
کوچکلرین وزن میوه رقم "ابوذر گولن" 3بااللرین میازان اسایدیته
"رقم زیرات اکولو" 4کمترین میزان ماواد جاماد مصلاو ،را داشاتند و
ارقام "لیونت" 5و "ازا 6"،دیررس بودند .)10
در بررسی ارقام و ژنولیپهای زردآلوی لرکیاه مشااهده شاد کاه
ژنولیااپ  89-2دارای بیشااترین عملکاارد و رقاام "هااارکوت" 7دارای
بزرگلرین میوه بود .همچنین ارقام "نینفا" 8و "پریانا" 9زودرسلرین
و ارقام "فراکاسو" 10و "ساهینبی" 11دیررسلرین بودند .)25
در بررسی عملکرد و ویژگیهای پومولوژیک ارقام زردآلوی منطقه
1- Ağerik
2- Hacıkız
3- Abuzer Gulen
4- Ziraat Okulu
5- Levent
6- Ozal
7- Harcot
8- Ninfa
9- Priana
10- Fracasso
11- Sahinbey

مدیترانه در لرکیه گزار شد که بیشترین عملکرد  41/2کیلوگرم در
هر درخت) در رقام "راگ دی سارهاس" 12و بیشاترین میازان ماواد
مصلو 14/5 ،درصد) در رقم "کانینو" 13بود .ارقام "بلیانا" و "فریانا"
زودرسلااارین  20اردیبهشااات) و رقااام "پریکاااو در کلاااومر"14
دیررسلرین  7خرداد) بودند .)27
در بررسی ویژگی های باردهی شش ژنولیپ امیدباش زردآلاو در
آذربایجان گزار شد که دامناه رسایدن میاوه باین زودرسلارین و
دیررسلرین ژنولیپ حدود  45روز بود .ژنولیپ  414از بیشلرین وزن
میوه و بااللرین نسبت وزن به هسته برخوردار بود .همچنین ژنولیاپ
 177به عنوان یکی از ارقاام زودرس لجااری باهمنظاور لاازهخاوری
ژنولیپهای  464و  390باهدلیال سافتی گوشات قناد بااال و عادم
چسبندگی گوشت به هسته برای فرآوری و ژنولیپهاای  414 190و
 269با ویژگیهایی هم چون درشتی سفتی بافات میاوه درصاد قناد
متوسط به بااال و رنا پاذیری نسابی پوسات میاوه در گاروه ارقاام
میانرس برای مصارف دوگانه شناسایی شدند .)28
با لوجه به لنوع ژنتیکی باالیی که این میوه در سطح کشاور دارد
هنوز بهره برداری مناسبی از آن صورت نگرفته است .بههماین دلیال
نیاز مبرمی به مدیریت ژرمپالسم و شناسایی واریتههای زردآلاو بارای
بهدستآوردن سطح کافی سرمایه ژنتیکای در برناماههاای اصاالحی
احساس میشود .با علم به اینکه هیچ برنامه بهزراعی و بهنژادی بدون
لعیین مشاصات و شناخت دقیق ارقاام و آشانایی منااب ژنای میسار
نیست؛ لذا کار شناسایی جم آوری و حفان ذخاایر ارزشامند ژنتیکای
امری ضروری است  21و .)23
بنابراین این مقاله با هدف بررسی ویژگیهای فنولوژی مورفولوژی و
پومولوژی شش ژنولیپ بومی زردآلو بهمنظور لعیین بهترین ژنولیپها
در شرایط استان خراسان رضوی انجام گرفت.

مواد و روشها
این آزمایش در ایستگاه لصقیقات کشاورزی گلمکان واقا در 40
کیلومتری شما ،غربی مشاهد باا عارض جغرافیاایی  36درجاه و 29
دقیقه و حاو ،جغرافیاایی  59درجاه و  17دقیقاه و در ارلفااع 1176
متری از سطح دریا با آب و هوای معتد ،خا شنی لومی و متوساط
بارندگی  225/8میلیمتر در حی سا،های  1396لا  1398اجارا شاد.
ژنولیپ های مورد آزمایش شاامل شاش ژنولیاپ انتااابی از منطقاه
آذربایجان لصت شمارههای  177 390 464 414 269 190و رقم
اردوبااد 90-باه عناوان شااهد) بودناد .رقام اردوبااد 90-لنهاا رقاام
خشکباری مطلوبی است که در حا ،حاضر در کشور لوسط کمیته ملی
”12- “Rouge de Sernhac
13- Canino
”14- “Precoce de Colomer
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رقم معرفی شده است لذا این رقم بهعنوان شاهد مورد اساتفاده قارار
گرفته است .این ژنولیپها از حدود  15سا ،قبل بهرو بهگزینای از
داخل جمعیت زردآلوی آذربایجان انتااب و مراحل مطالعالی مقدمالی
را بهمدت دو سا ،در رویشگاه اصلی و مابقی را در بااغ کلکسایون و
قطعه آزمایشی واق در ایستگاه لصقیقات باغباانی ساهند لبریاز حای
کرده بودند .در سا 1388 ،به لعداد  18اصاله از هار ژنولیاپ و رقام
شاهد روی پایه بذری لکریر و در قطعه آزمایشی بر اساس حرل آماری
بلو های کامل لصادفی با شش اصله در هر کارت و در ساه لکارار
کشت گردیدند .اندازهگیری ویژگیهای کمی و کیفی ژنولیپهاا حای
سا،های  1396لا  1398انجام گرفت .همه ژنولیپهاا در حاو ،دوره
لصقیق از نظار شارایط مصیطای و مادیریت بااغ در شارایط کاامالً
یکنواخت و یکسانی قرار داشاتند .لجزیاه واریاان صافات کمای باا
استفاده از نرم افزار  SPSSو مقایسه میانگینها باا اساتفاده از آزماون
چنددامنه ای دانکن در سطح احتما 1 ،درصد انجام شد .صفات کیفای
نیز بهصورت مشاهده ای بررسی گردید .ضرایط همبستگی بین صفات
و لجزیه به مولفههای اصلی نیز با نرمافزار  SPSS, Ver: 16.0انجام
شد.
صفات مورد ارزیابی
صفات فنولوژیکی

زمانی که  15درصد گل ها باز شد زمان شروع گلادهی بازشادن
 75درصد گلها به عناوان مرحلاه لماامگال و زماانیکاه  95درصاد
گلبرگها ریز کردند بهعنوان پایان گلدهی در نظر گرفته شد .)13
زمان رسیدن میوه وقتی بود که یکسوم از میاوههاا آمااده برداشات
شدند  .)9رن سطح زیرین گلبرگ شکل گلبرگ باهجاز ناخناک و
موقعیت کالله نسبت به بسا بر مبنای دستورالعمل الصادیاه جهاانی
حمایت از واریتههای گیاهی  )UPOVانجام شد .بهعالوه قطار گال
با کولی دیجیتا )Stainless Hardened, China ،اندازهگیری شد.
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ارلفاع درخت)  a= 1/2و مصور کوچک عارض لااج)  b= 1/2اسات
 .)32هم چنین صفات قدرت رشد و عادت رشد درخات نیاز بررسای
شدند .میزان آنتوسیانین در شاخه و دمبرگ شکل حاشیه پهنک برگ
زاویه انتها بهجز پهنک برگ لعداد نوشجای حاو ،و عارض بارگ و
حو ،دمبارگ بار اسااس دساتورالعمل لماایز یکناواختی و پایاداری
 )DUSاندازهگیری شدند.
صفات پومولوژیکی

پ از برداشت میوه که از نقاط ماتلف لااج درخات باهصاورت
لصادفی انجام شد نمونهها برای هر کدام از صفات ده میاوه) بارای
انجام آزماایش هاای بعادی باه آزمایشاگاه پا از برداشات بااش
لصقیقات باغبانی مرکز لصقیقات و آموز کشاورزی و منااب حبیعای
خراسان رضوی منتقل و صفات پومولوژیکی و شایمیایی آنهاا ماورد
بررسی قرار گرفت .وزن میوه وزن هسته و وزن مغز به کمک لرازو با
دقت  )N0552866 0/01اندازهگیری شدند .)13
مواد جامد مصلو ،باا دساتگاه رفراکتاومتر ماد 9703 ،سااخت
ژاپن) اندازهگیری و به صورت درصد بریک بیان شاد  )5و اسایدیته
کل از رو لیتراسیون با سود  0/1نرما ،اندازهگیری شد کاه دادههاا
برحسط گرم دریک واحد اسید سیتریک ارائه شد .بارای ایان منظاور
مقدار  10میلی لیتر عصاره میوه را پ از صاف کردن درون یک بشر
ریاته و با افزودن فنو ،فتالئین و خنریسازی آبمیوه با  7 pHلوسط
سود  0/1نرما ،لیتر شد  .)30میزان  pHآب میوه نیز با دساتگاه pH
متر مد Metrohm 691 ،در آزمایشگاه اندازهگیری لصصیح و لعیین
شد .)4
عملکرد میوه در هر درخت زردآلو بر حساط کیلاوگرم در درخات
منظور شد  .)25شکل جانبی میوه رن زمیناه رنا رویای رنا
گوشت میزان ا لصا ،هسته باه گوشات و مازه مغاز نیاز بار اسااس
دستورالعمل لمایز یکنواختی و پایداری  )DUSلعیین شدند .)28

صفات مورفولوژیکی

نتایج و بحث

در انتهای فصل رشد ارلفاع هر درخت از سطح خا لا باااللرین
سطح لاج پو بر حسط سانتیمتر قطر لنه در ارلفاع  7-5سانتیمتر
باالی مصل پیوند و میانگین رشد رویشی فصل جاری شش شااخه از
هر درخت در جهت های ماتلف اندازهگیری و ساس میاانگین رشاد
رویشی سالیانه بر حسط سانتیمتر لعیاین شاد  .)18عارض لااج بار
مبنای عرض سایه انداز بر حسط سانتیمتر اندازهگیری شاد .شااخص
اندازه با استفاده از مقط دو بعدی لاج نها ،ارلفاع×عرض) لعیین شد
 .)32حجم کل لاج درخت بر مبنای اندازه ارلفااع و پهناای آن بارای
درختی که ارلفاع آن بیش از پهنای آن است باهصاورت  4/3 ab2πو
برای درختی که پهنای آن بیش از ارلفاع آن اسات باهصاورت a2bπ
 4/3مصاسبه شد .در این فرمو،هاا  πبرابار  3/1416مصاور بازرگ

نتایج لجزیه واریان نشاندهنده وجود اختالف معنایدار آمااری
در سااطح  1درصااد در بااین کلیااه ژنولیااپهااا باارای لمااامی صاافات
اندازهگیری شده مورفولوژیک و پومولوژیک بود که بیانگر وجاود لناوع
ژنتیکی در بین ژنولیپها است دادهها اعالم نشده است).
خصوصیات فنولوژیک

خصوصیات شکل گلبرگ رن سطح زیرین گلبارگ و موقعیات
کالله نسبت به بسا در ژنولیپهای مورد مطالعه در جادو 1 ،آورده
شده است .ژنولیپها از لصاظ خصوصیات فنولوژیکی با یکدیگر لفاوت
معنیداری نشان دادند باهگوناهای کاه بیشاترین  3/8میلایمتار) و
کمترین  2/17میلیمتر) قطر گل باهلرلیاط در ژنولیاپهاای  177و
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 414مشاهده شد جدو .)1 ،میانگین شروع گلدهی در ژنولیاپهاا از
لاریخ  29اسفند در ژنولیپ  269لا  7فروردین در ژنولیپ  190مرحله
لمام گل از  7لا  16فروردین و حو ،دوره گلدهی نیز باین  7لاا 11
روز بود اما روند گلدهی برحسط ناوع ژنولیاپ در ساا،هاای ماورد
بررسی مشابه بودند جدو .)1 ،این نتایج با گزارشاات میلوسایویک و
همکاران  )19که حو ،دوره گلدهی برای ژنولیاپهاای مقدونیاه را
بین  7لا  12روز اعالم کردند مطابقت دارد .البته رهنمون و همکاران
 )28گزار کردند که بازشدن گلهاا در باین ژنولیاپهاا در دامناه
زمانی بین  10لا  15روز در حو ،فروردین متغیر بود و نسبت به نتایج
ما از حو ،دوره گلدهی بیشتری برخوردار بودند که در ارلباط با شرایط
آب و هوایی آذربایجان است .از لصاظ زمان رسیدن باین ژنولیاپهاا
لفاوتهای معناداری مشاهده شاد و رابطاه مربتای باا زماان گلادهی
داشت؛ بهگونهای که ژنولیپ  177زودرسلرین دهه سوم اردیبهشت)
و ژنولیپ  190دیررسلرین دهه دوم لیر) بودند جدو .)1 ،زودرسای
صفت قابل لوجهای در ژنولیپهای زردآلو میباشد زیارا مصصاو ،در
ابتدای فصل و بهصورت نوبرانه و لازهخوری باهدسات مصارفکنناده
ماایرسااد کااه از ایاان لصاااظ ژنولیااپ  177قاباال لوجااه اساات .در
ژنولیپهای مورد مطالعه لوساط رهنماون و همکااران  )28رسایدن
میوه از اوایل خرداد لا اواخر لیر بود و در مقایسه با نتاایج ماا در باازه
زمانی نسبتا حوالنی به وقوع انجامید که از نظار مادیریت مصصاو ،و
فرو آن حائز اهمیت است .در خصاوص زماان رسایدن و گلادهی
لفاوت مشاهده شده مربوط به شرایط آب و هوایی خراسان رضاوی و
آذربایجان شرقی بوده ولی روند رسیدن مشابه اسات .باهحاور مراا،
ژنولیپ  177در خراسان رضوی و آذربایجان شرقی زودرسلرین بوده
است .در مطالعات دیگر لاریخ رسیدن زردآلو بین  24اردیبهشت لاا 5
لیر در اسسانیا  21 )30خارداد لاا  19شاهریور در لهساتان  )11و 5
خرداد لا  4لیر در ایتالیا  )17گزار شده است.
خصوصیات مورفولوژیک

بین ژنولیپهای مورد مطالعه لفاوت معنیداری از لصااظ ارلفااع
وجود داشت بهگونهایکه بیشترین ارلفااع در ژنولیاپ 302/57 414
سانتیمتر) و کمتارین ارلفااع در ژنولیاپ  268/66 177ساانتیمتار)
مشاهده شد شکل  .)1نتایج بررسی قادرت رویشای عاادت رشادی
عرض لاج درخت قطر لنه رشد رویشی سااالنه ساطح مقطا لناه
شاخص اندازه و حجم لاج در جدو 2 ،ارائه شده است .ارقام از لصااظ
قدرت رویشی درخت در سه گروه ضعیف رقم اردوبااد )90-متوساط
ژنولیپهای  269و  )414و قاوی ژنولیاپهاای  464 177 190و
 )390قرار گرفتند .رقم اردوباد 90-قدرت رشدی ضعیفلاری نسابت
به دیگر ژنولیپها داشت جادو .)2 ،ارقاام از لصااظ عاادت رشادی
درخت در دو گروه افراشته لا گسترده رقم اردوباد 90-و ژنولیپهاای
 390 464 177 190و  )269و گسترده ژنولیپ  )414قارار گرفتناد

جدو .)2 ،اندازه درخت و رشد رویشای باهوسایله ژنتیاک و عوامال
اکولوژیکی لصت لاثیر قرار میگیرند  .)4عرض لاج درخت از 236/10
سانتیمتر ژنولیپ  )177لا  278/03سانتیمتر ژنولیاپ  )414قطار
لنه از  25/35سانتیمتر ژنولیپ  )177لا  30/75سانتیمتار ژنولیاپ
 )414رشد رویشی ساالیانه از  45/79ساانتیمتار ژنولیاپ  )177لاا
 58/98سانتیمتر ژنولیپ  )414سطح مقط لنه از  30/12سانتیمتر
مرب ژنولیپ  )177لا  42/75سانتیمتر مرب ژنولیپ  )414شاخص
اندازه از  7/00متر ژنولیپهای  177و  )464لاا  8/76متار ژنولیاپ
 )414و حجاام لاااج از  9/24ژنولیااپ  )177لااا  12/86متاار مکعااط
ژنولیپ  )414متفاوت بودند جادو .)2 ،ایان نتاایج باا یافتاههاای
نجالیان و ارزانی  )24و مصباحی و همکاران  )18مبنی بر لنوع نسبتا
قابل مالحظه در خصوصیات مورفولوژیک ژنولیپهای ماورد بررسای
همخوانی دارد.
مشخصات برگ

میزان آنتوسیانین در شاخه از متوسط در ژنولیپهای اردوبااد90-
 464 177 414 190لا زیاد در ژنولیاپهاای  390و  269و میازان
آنتوسیانین دمبرگ در لمامی ژنولیپهاا متوساط باود .شاکل حاشایه
پهنک برگ از کنگره ای در ژنولیپهای اردوباد390 414 190 90-
و  177لا ارهای در ژنولیپهای  464و  269و زاویه انتها بهجاز ناو
پهنااک باارگ در ژنولیااپهااای اردوباااد 190 90-و  414قااائم و در
ژنولیپهای  464 177 390و  269نیمهباز بود .میازان نوشاجای در
ژنولیاپهااای اردوباااد 390 414 464 177 90-و  )1-0 269و در
ژنولیپ  )3-2 190عدد بود جدو .)3 ،حاو ،پهناک بارگ در باین
ژنولیپ های مورد آزمایش متفاوت بود بهحوریکاه بیشاترین میازان
حو ،پهنک برگ  9/49سانتیمتر) در ژنولیپ  414و کمترین میازان
حو ،پهنک برگ  7/36ساانتیمتار) در ژنولیاپ  177مشااهده شاد.
هم چنین بیشترین میزان عرض پهناک بارگ  8/36ساانتیمتار) در
ژنولیپ  414و کمتارین عارض پهناک بارگ  6/26ساانتیمتار) در
ژنولیپ  177مشاهده شد جادو .)3 ،صافات برگای از قبیال حاو،
عرض و سطح برگ از مهم لرین خصوصیات برای مطالعه لناوع باین
ژنولیپها اسات  .)33حاو ،دمبارگ و ضااامت بارگ نیاز در باین
ژنولیپهای مورد مطالعه متغیر بود بهحوریکه بیشترین حو ،دمبرگ
و ضاامت برگ  4/49ساانتیمتار و  1/76میلایمتار) باهلرلیاط در
ژنولیااپ  414و کمتاارین حااو ،دمباارگ و ضاااامت باارگ 3/70
سانتیمتر و  1/50میلیمتر) در ژنولیپ  177بودناد جادو .)3 ،بارگ
باش مهمی از گیاه است که بهعنوان منب غذا برای گیاهان باوده و
نقش حیالی در رشد گیاه و لوساعه میاوه دارد .انادازه رنا و بافات
برگ اثرات زیادی در میزان فتوسنتز و مقاومت به آفات بیماریهاا و
دیگر خصوصیات درختان دارد .گزار شده است که رابطه مساتقیمی
بین اندازه برگ و اندازه میوه وجود دارد  15و .)34
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شکل  -1ارتفاع  6ژنوتیپ زردآلو در شرایط استان خراسان رضوی (میانگین سه سال مورد مطالعه)
)Figure 1-The height of six apricot genotypes in Khorasan Razavi Province (Mean of three years study, DMRT, p≤0.01

خصوصیات عملکرد و کیفیت میوه

ژنولیپ  414از لصاظ متوسط وزن میوه نسبت باه شااهد و ساایر
ژنولیپهای مورد بررسی از میانگین وزن بااللری برخاوردار باود باه
گونهایکه ژنولیپ  414با  57/04گرم و  464با  36/73گرم بهلرلیط
از بیشترین و کمترین متوساط وزن برخاوردار بودناد شاکل  .)2ایان
نتایج با یافتههای اسما و اوزلور  )4و مصمد زاده و همکااران )20
که گزار کردند اندازه میوه در بیشتر ارقام نسبتا کوچک بود و فقاط
لعدادی میوه دارای وزن بیشتر از  50گرم بودند و همچناین باا نتاایج
یواله و همکاران  )34که گزار نمودند رابطه مستقیمی باین انادازه
برگ و اندازه میوه وجود دارد مطابق است .رهنمون و همکااران )28
نیز گزار کردند که ژنولیاپهاای  414و  269میاوه سانگینلاری
نسبت به شاهد ایجاد کردند .آنهاا بیاان کردناد کاه ایان صافت از
مولفههای مهم شاخص بازارپسندی بهویاژه بارای ارقاام لاازهخاوری
بهحساب مایآیاد .ژنولیاپهاا از لصااظ میازان عملکارد نیاز لفااوت
معنیداری با یکدیگر داشتند به گونهایکه عملکرد از  7/75کیلاوگرم
در ژنولیپ  464لا  20/66کیلوگرم در ژنولیپ  190متغیر باود شاکل

 .)3البته رهنمون و همکاران  )28لفااوت معنایداری باین عملکارد
ژنولیپهای مورد آزمایش مشاهده نکردند.
بیشترین وزن هسته و وزن مغز  1/93 – 3/49گارم باهلرلیاط)
نیز در ژنولیپ  414و کمترین وزن هسته و وزن مغاز 1/20 – 1/56
گرم به لرلیط) در ژنولیپ  177مشاهده شد جدو .)4 ،این نتاایج باا
یافتههای اسما و اوزلور  )4که گزار کردند رابطه مستقیمی باین
وزن میوه وزن هسته و وزن مغز وجود دارد مطاابق اسات .لغییارات
اسید کل بین  0/37ژنولیپ  )390لاا  0/67درصاد ژنولیاپ )177
 pHبین  4/46ژنولیپ  )177لا  4/97ژنولیاپ  )390نصاوه الصاا،
هسته به گوشت آزاد و مزه مغز لمامی ژنولیپها شیرین بودند جدو،
 .)4اسید غالط زردآلو اسید مالیک است که بهحور قابل لوجهی بساته
به نوع ژنولیپ مایلواناد متفااوت باشاد  .)2لغییارات اساید کال در
ژنولیپهای بررسی شده لوسط پیری و همکاران  )26بین  0/2لا 1/4
بوده است که گساتردگی بیشاتری نسابت باه نتاایج حاصال از ایان
پژوهش دارد.
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شکل  -2مقایسه میانگین وزن میوه ژنوتیپ های زردآلو در شرایط استان خراسان رضوی (میانگین سه سال مورد مطالعه)
Figure 2- Mean comparison of fruit weight of apricot genotypes in Khorasan Razavi Province (Mean of three years study,
)DMRT, p≤0.01
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شکل  -3مقایسه میانگین عملکرد ژنوتیپ های زردآلو در شرایط استان خراسان رضوی (میانگین سه سال مورد مطالعه)
Figure 3- Mean comparison of yield of apricot genotypes in Khorasan Razavi Province (Mean of three years study, DMRT,
)p≤0.01

مقادیر  pHژنولیاپ هاای زردآلاوی ایرانای بررسایشاده لوساط
جنتیزاده و همکاران  )14در مصدوده  3لا  6و لوسط میلوسایویک و
همکاران  )19در مصدوده  4 /02لا  4/29گزار شده اسات کاه باا
نتایج ما مطابقت دارد.
مشاصات بیوشیمیایی میوه نیز لغییرات معنیداری در باین ارقاام
نشان دادند بهحوریکه دامنه لغییرات مواد جامد مصلو ،در آبمیوه از
 17/00درصد در ژنولیپ  177لا  27/02درصد در ژنولیپ اردوباد90-

متفاوت بود جدو .)4 ،این نتایج با گزارشات اسما و اوزلور  )4کاه
بیان کردند میزان مواد جامد مصلو ،ژنولیپ ها بین  11لاا  27درصاد
است مطابقت دارد .البته میزان مواد جامد مصلو ،ژنولیپهای ماورد
بررسی در آزمایش ما بیشتر از گزار مرالینیک و همکاران  )22کاه
مواد جامد مصلو ،را بین  11/7لا  14/4و جنتیزاده و همکااران )14
که مواد جامد مصلو ،را بین  12/53لا  23درصد گازار نماوده اناد
میباشد.
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جدول  -4مقایسه میانگین ویژگی های پومولوژی ژنوتیپ های زردآلو در شرایط استان خراسان رضوی (میانگین سه سال مورد مطالعه)
Table 4- Mean comparison of pomological charactristics of apricot genotypes (Mean of three years study) in Khorasan
Razavi Province

اسید کل

مواد جامد محلول

پی اچ

)TSS (◦ Brix

pH

27.02a
18.68d
18.12d
21.49c
26.56ab
24.68b
17.00d

4.69ab
4.54ab
4.48b
4.81ab
4.65ab
4.97a
4.46b

Total acid
)(%
0.41d
0.42c
0.43b
0.38f
0.39e
0.37g
0.67a

وزن مغز

وزن هسته

ژنوتیپ

)Kernel weight (g

)Stone weight (g

Genotype

1.80ab
1.62bc
1.84ab
1.93a
1.47c
1.45c
1.20d

*2.94ab
2.83ab
3.06ab
3.94a
2.34bc
2.35bc
1.56c

Ordubad-90
G-190
G-269
G-414
G-464
G-390
G-177

*وجود حروف مشتر بیانگر عدم اختالف معنیدار ارقام در سطح  1درصد در هر ستون بر حبق آزمون چند دامنهای دانکن است.
followed by the same letters in each column are not significantly at 1% according to Duncan’s multiple rang test.

بررسی و مقایسه میانگین خصوصیات ظاهری مورفولوژیکی و
کیفیت میوه در جدو 5 ،آمده است .شکل جانبی میوه از لوزی اریط
در ژنولیپهای اردوباد 414 269 90-و  390لا گرد در ژنولیپهای
 464 190و  177متغیر بود .رن زمینه میوه از سبز مایل به زرد در
ژنولیپهای اردوباد 414 90-و  464نارنجی روشن در ژنولیپهای
 269 190و  177لا نارنجی لیره در ژنولیپ  390متغیر بود .همچنین
رن رویی میوه از صورلی در ژنولیپهای  414 464 190و  177لا

*Means

قرمز مایل به نارنجی در ژنولیپهای اردوباد 269 90-و  390متغیر
بود .رن گوشت از کرم در ژنولیپهای اردوباد 269 190 90-و
 177نارنجی روشن در ژنولیپ  414لا نارنجی لیره در ژنولیپهای
 390و  464متغیر بود جدو .)5 ،این نتایج با گزارشات رویز و اگا
 )30و پیری و همکاران  )26مبنی بر اینکه ژنولیپهای زردآلو
دارای رن زمینه پوست مایل به زرد و رن گوشت کرم لا نارنجی
لیره هستند مطابقت دارد.

جدول  -5مقایسه ویژگیهای کیفی میوه ژنوتیپ های زردآلو در شرایط استان خراسان رضوی (میانگین سه سال مورد مطالعه)
Table 5- Mean comparison of the fruit quantity characteristics of apricot genotypes (Mean of three years study) in Khorasan
Razavi Province

اتصال هسته به
مزه مغز

رنگ گوشت

رنگ رویی

رنگ زمینه

شکل جانبی میوه

Fruit: hue of over
color

Fruit: ground
cover of skin

Fruit: shape in
lateral view

شیرین

ندارد

کرم

قرمز مایل به نارنجی

زرد

پهن

Sweet

Absent

Cream

Orange red

Yellow

Oblate

شیرین

ندارد

کرم

صورلی

نارنجی روشن

بیضی

Sweet

Absent

Cream

Pink

Light orange

Elliptic

Kernel:
bitterness

گوشت میوه
Fruit:
adherence of
stone to flesh

Fruit:
color of
flesh

شیرین

ندارد

کرم

قرمز مایل به نارنجی

نارنجی روشن

لوزی اریط

Sweet

Absent

Cream

Orange red

Light orange

Oblique rhombic

صورلی

زرد

پهن

Pink

Yellow

Oblate

صورلی

زرد

مدور

Pink

Yellow

Circular

قرمز مایل به نارنجی

نارنجی لیره

مدور

Orange red

Dark orange

Circular

صورلی

نارنجی روشن

بیضی

pink

Light orange

Elliptic

شیرین

ندارد

Sweet

Absent

شیرین

ندارد

Sweet

Absent

شیرین

ندارد

Sweet

Absent

شیرین

ندارد

Sweet

Absent

نارنجی روشن
Light
orange

نارنجی لیره
Dark
orange

نارنجی لیره
Dark
orange

نارنجی
Medium
orange

ژنوتیپ
Genotype

Ordubad-90
G-190
G-269
G-414

G-464

G-390

G-177
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جدول  -7بردارهای ویژه مولفههای اصلی ژنوتیپهای زردآلو در شرایط استان خراسان رضوی
Table 7- Eigenrectors of principal components of apricot genotypes in Khorasan Razavi Province

مولفه اصلی چهارم

مولفه اصلی سوم

مولفه اصلی دوم

مولفه اصلی اول

متغیرات/عامل

PC4

PC3

PC2

PC1

Variations/Factor

0.379

0.645

0.459

0.947

0.155

0.216

0.014

0.926

0.120

-0.028

-0.158

0.924

-0.087

0.792

-0.099

0.207

0.114

0.506

-0.205

-0.276

0.339

0.425

-0.037

-0.197

0.515

-0.544

0.460

0.316

-0.118

0.107

0.841

0.353

0.178

0.599

0.620

0.394

-0.148

-0.006

0.658

0.609

0.416

0.308

-0.686

-0.030

0.565

0.016

-0.436

0.006

7.62

15.14

19.63

47.06

وزن میوه
)Fruit weight (g

وزن هسته
)Stone weight (g

وزن مغز
)Kernel weight (g

مواد جامد مصلو،
)TSS (%

اسید کل
)Total acid (%

پی اچ
pH

عملکرد
)Yield (kg

ارلفاع
)Height (cm

عرض لاج
)Crown width (cm

سطح مقط لنه
)Trunk cross section (cm2

زمان آغاز گلدهی
)Time of beginning of flowering (date

زمان آغاز رسیدن میوه

تعیین ضرایب همبستگی برخی از صفات اندازه گیری شدده
در زردآلو

وزن میوه همبستگی مربت معنیداری با وزن هساته در ساطح 1
درصد  )0/610داشت و این بیانگر این مسئله است که ژنولیاپهاایی
مانند  414که میوه درشت لری دارناد دارای وزن هساته و وزن مغاز
درشت لری نیز هستند جدو .)6 ،ایان نتاایج باا یافتاههاای اساما و
اوزلور  )4که گزار کردند همبستگی مربت معنیداری باین وزن
میوه وزن هسته و وزن مغز وجود دارد مطابق است .هامچناین وزن
میوه همبستگی مربت معنیداری باا حاو ،پهناک  )0/879و عارض
پهنک برگ  )0/871در سطح  1درصد داشت جدو.)6 ،
اسید کل همبستگی مربت معنیداری در ساطح  1درصاد باا pH
 )0/892و همبستگی منفی با مواد جاماد مصلاو )-0/011 ،داشات.
بعالوه مواد جامد مصلو ،همبستگی مربت معنیداری باا زماان آغااز
رسیدن میوه  )0/646داشت جدو .)6 ،کمتارین مقادار ماواد جاماد
مصلو ،و بیشترین مقدار اسایدهای آلای کال و  pHدر ژنولیاپ 177
مشاهده گردید که ارلباط مستقیمی با زودرسی و ویژگیهاای فصالی

)Time of beginning of fruit ripening (date

واریان
)Variance (%

زمان رسیدن این ژنولیپ دارد .نتایج بهدسات آماده مبنای بار وجاود
اختالف معنی دار بین میانگین درصد قند و مصتوای اسیدهای آلی کل
و هم چنین لوجه به اینکه ارقام زودرس و میاانرس غالباا باهدلیال
برخورداری از قند پایینلر نسبت به ارقام دیررس از اساتقبا ،کمتاری
بین مصرفکنندگان برخوردارند باا نتاایج رهنماون و همکااران )28
مطابقت دارد .بر این اساس با افزایش ماواد جاماد مصلاو ،در حاین
رسیدن میوه میزان اسید کل کاهش مییابد جدو )6 ،کاه باا نتاایج
اسما و ازلور  )4مطابقت دارد.
همبستگی منفی معنیداری بین زمان آغاز گلدهی باا عملکارد در
سطح  1درصد  )-0/704وجود داشت جادو )6 ،کاه ایان نتاایج باا
یافتههای پیری و همکاران  )26مطابقت دارد.
تجزیه به مولفههای اصلی

نتایج لجزیه به مولفههای اصالی نشاان داد کاه عامال  PC1باا
 47/06درصد کل لغییرات بیانگر وزن میاوه وزن هساته و وزن مغاز
است که می لوان این عامل را عامل صفات پومولوژیکی نامید .عامال
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14/5  آب میوه قرار داشاته کاهpH  به اسید کل و مقدار،جامد مصلو
 فاکتورهای چهارم لاا ششام نیاز.درصد از واریان کل را لوجیه کرد
شامل برخی از خصوصیات کیفی میوه و برخی از صافات فنولاوژیکی
 همچنین در ارزیابی لعدادی از زردآلوهای لرکیه لوسط اساما و.بودند
 درصد از واریان کل را لوجیه نمود90 ،) هفت عامل او4 ازلور
 و،صفات مربوط به اندازه و وزن میوه هسته و مغز مواد جامد مصلو
 و صافات نسابت گوشات باه هساته و زماان،اسید کل در عامل او
 باا مقایساه.رسیدن به لرلیط در عاملهای دوم و سوم قارار داشاتند
نتایج فوق می لوان نتیجه گرفت که خصوصیات مربوط به ابعاد و وزن
میوه بااش عماده واریاان کال را در مطالعاات ماتلاف باه خاود
 و اسید کل نیاز،اختصاص داده است و صفالی نظیر مواد جامد مصلو
 بعالوه ابراهیمای.در مصدوده ارقام دارای واریان نسبتا باالیی بودند
) گزار کردند که لاریخ بازشدن گلها دارای کمترین7 و همکاران
میزان لوارثپذیری بوده و بهشدت لصت لاثیر عوامال مصیطای قارار
.میگیرد

 درصد کل لغییرات بیانگر ارلفاع عرض لااج و ساطح19/63  باPC2
مقط لنه است که می لوان این عامل را عامل صافات مورفولاوژیکی
 درصد کال لغییارات بیاانگر خصوصایت15/14  باPC3  عامل.نامید
 درصد کال لغییارات بیاانگر7/62  باPC4  عامل.شیمیایی میوه است
لاریخ متورم شدن جوانه گل لعداد روز از مرحله لمام گل لاا رسایدن
میوه و عملکرد است که میلوان آن را عامل صفات فنولوژیکی نامیاد
 درصد از کل لغییرات را دارا89/45  این چهار لرکیط حدود.)7 ،جدو
 این نتاایج باا.بودند و سایر لغییرات یک لغییرات کمی را شامل بودند
) در مورد ارقام کلکسیون شاهرود قابل14 نتایج جنتیزاده و همکاران
 درصد از واریاان79/5  این مصققین گزار کردند که.مقایسه است
 در گزار آن هاا. لوجیه شده است،کل لوسط شش عامل اصلی او
 هسته، عرض ضاامت و وزن گوشت میوه حو،صفالی مانند حو
 درصاد از واریاان24  قرار گرفتند که، مغز در عامل او،وزن و حو
 هم چنین بقیه صفات مرباوط باه هساته و مغاز.کل را لوجیه کردند
 درصد از واریان کال را لوجیاه16 هسته در عامل دوم قرار گرفته و
 نسابت ماواد،کردند و در عامل سوم اسید کل مواد جاماد مصلاو
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Introduction: Iran is the fourth largest apricot producer in the world. It is important to know the level of
genetic diversity in breeding programs. Local genotypes are important because they are environmentally friendly
and have beneficial genes in breeding programs. Therefore, this study was conducted with the main purpose to
investigate the characteristics of phenology, morphology and pomology of six promising apricot genotypes in
order to determine the best genotypes in Khorasan Razavi Province condition.
Materials and Methods: This study was conducted to evaluate characteristics of six selected genotypes
(‘190’, ‘269’, ‘414’, ‘464’, ‘390’ and ‘177’) compared to ‘Ordubad-90’ (as a control) with the aim of assessing
their compatibility in Khorasan Razavi climatic conditions in a randomized complete block design with three
replications, at Golmakan Research Station during the 2017-2019. These genotypes were selected randomly from
the Azerbaijan apricot populations around 15 years ago and were undergoing preliminary studies in the main
habitat and collecting and experimental orchards. During the research period, all genotypes were completely
uniform in terms of environmental conditions and garden management. Quantitative analysis of variance was
performed using SPSS software and comparison of means using Duncan's multiple range test at a probability
level of 1%.
Results and Discussion: Results showed that significant differences between genotypes in terms of
flowering dates and fruit ripening. So that, Genotypes of ‘269’ were the earliest (19 March) and ‘190’ were the
most late flowering (27 March) and, in the terms of fruit ripening time, genotype of ‘177’ were the earliest (third
decade of May) and genotype of ‘190’ were the most late (second decade of July). Also, genotype of ‘414’ had
the highest height (302.57 cm), crown width (278.03 cm), trunk cross section (42.75 cm2), annual vegetative
growth (58.98 cm) and size index (8.76 m). These results are consistent with the findings of Nejatian and Arzani
(2002) and Mesbahi et al. (2014) on a relatively significant diversity in the morphological characteristics of the
studied genotypes. There was direct correlation between fruit size and stone size, so that, the highest fruit weight
(65 g), stone weight (3.49 g) and kernel weight (1.93 g) was in genotype of ‘414’. This result is agreement with
Asma and Ozturk (2005) who reported that there are direct correlation among fruit weight, stone weight and
kernel weight in the studied apricot genotypes in Turkey. The highest acidity content (0.67%) belonged to
genotype of ‘177’, the highest pH (4.97) was in genotype of ‘390’ and the highest yield (20.66 kg) was in
genotype of ‘190’. The obtained results are consistent with the results of Rahnemoon et al. (2005) on the
existence of a significant difference between the mean percentage of sugar and the content of total organic acids.
Accordingly, with the increase of soluble solids during fruit ripening, the amount of total acid decreased, which
is consistent with the results of Asma and Ozturk (2005). Also, there was a significant negative correlation
between flowering time and yield at the level of 1% (-0.704). These results are consistent with the findings of
Piir et al. (2017).
The results of principal component analysis showed that PC1 factor with 47.06% of the total changes
indicates fruit weight, stone weight and core weight, which can be called the factor of pomological traits. PC2
factor with 19.63% of the total changes indicates height, crown width and trunk cross section, which can be
called the factor of morphological traits. PC3 factor with 15.14% of the total changes indicates the chemical
properties of the fruit. The PC4 factor with 7.62% of the total changes indicates the time of beginning of
flowering, the number of days from the full blooming stage to fruit ripening and yield, which can be called the
factor of phenological traits. These four combinations accounted for about 89.45% of the total variation, and the
other variations included a slight variation. These results are comparable to the results of Janatizadeh et al.
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(2011) regarding cultivars in Shahroud city.
Conclusion: Genotype of ‘177’ is recommended because of its early ripening. Also, genotype of ‘144’ due to
large fruit size, genotype of ‘190’ due to late ripening and high yield compared to ‘Ordubad-90’ (control) are
recommended.
Keywords: Apricot, Flower and fruit characteristics, Genetic diversity

