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  چكيده

  هايي طــی ســالامطالعــهخلخــال واقــع در اســتان اردبیــل در منطقــهژنوتیپ برتر زردآلو 20بررسی خصوصیات پوموشیمیایی منظوربه

مــواد جامــد) و پارامترهاي شیمیایی (میــزان وستپوپارامترهاي فیزیکی (وزن، رنگ گوشت پژوهشانجام گردید. در این 1393-1392

هاي ارزیــابی شــده زردآلــو ژوهش تغییرات زیادي در مجموعه ژنوتیپدست آمده از این پمحلول و اسیدیته) ارزیابی شد. براساس نتایج به

، فصل برداشت، عملکرد میوه، میزان مواد جامد محلول و اسیدیتهو هستهپارامترهاي فصل متورم شدن جوانه، وزن میوه درمشاهده گردید. 

هــاوهیمگرم داشــتند. 39هار ژنوتیپ وزن میوه بیشتر از طور نسبی کم بود، فقط چها بهتغییرات وسیعی مشاهده شده بود. وزن میوه ژنوتیپ

گوشت کرم بودند. نتایج نشان داد که وزن میوه و وزن هسته همبستگی خــوبی داشــتند و رنگدرکل داراي رنگ زمینه پوست مایل به زرد 

)575/0=r اما وزن میوه هیچ همبستگی با میزان ،(TSS .و اسیدیته نشان ندادTSSو منفــمبســتگی بســیار بــاال با اســیدیته ه) 954/0ی-=r (

ي اصــلی هامؤلفــه) داشت. نتایج حاصل از تجزیهr=857/0زیادي همبستگی (طوربهداشت. فصل متورم شدن جوانه گل با فصل برداشت 

)PCA انیــدر مکــه هــا نشــان داد صفات پومولوژیکی و فنولوژیکی و براي تفسیر روابــط میــان ژنوتیــپانیدر م) براي مطالعه همبستگی

هاي امیدبخش با خصوصیات ویژه پومولوژیکی برخی از ژنوتیپکهيطوربهداشت. هاي محلی زردآلو تغییرات ژنتیکی باالیی وجودژنوتیپ

هاي محلی زردآلو بــراي اصــالح توان از این ژنوتیپاین مجموعه وجود داشت که میدرEG1و BG2 ،KG1 ،SG6لیقبو فنولوژیکی از 

  .برداري قرار داددآلو از این ناحیه مورد بهرهآینده زر
  

  هاي اصلیتجزیه به مؤلفهفنولوژیکی،پومولوژیکی،ژنوتیپ،اسیدیته،:يکليديهاواژه
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  مقدمه

تــرین درختــان میــوه مرغــوبتــرین واهمیتزردآلو یکی از با

ي هــاگلیک گونه دیپلوئید با زردآلو). 21(مناطق معتدله است

اهسته چسبان یهاوهیمی است. تا صورته رنگ سفید بدوجنسه

منظور به). 13و 10است (ی مرغتخمبه شکل گرد تا جداهسته

حفاظت ژنتیکی گیاهان باغی و حفظ تنوع موجود و اســتفاده از 

صفات ارزشمند ارقام محلی درختان مثمره که در طول ســالیان 

شناســایی،طــرحانــد،مدید، انواع شرایط سخت را تحمل کرده

هــرارقــام محلــی درووحشــیيهاگونهيآورمطالعه و جمع

هــاي محلــی وژنوتیپ). 19و 18، 14(مهم هستمنطقه بسیار

بــودن داراســازگاري بــا محــیط ولیــدلبومی بــههايگروههم

هاي اصالحی از اهمیت باالیی برخورداربرنامههاي مفید درژن

حفظ ذخایر توارثی اطالع از وينژادهاي بهبرنامهدرباشند.می

خصوص منــابع هبسطح تنوع ژنتیکی اهمیت بسیار باالیی دارد،

هاي زردآلوي محلی وجود دارد و ژنتیکی بسیار غنی در ژنوتیپ

هــاي اصــالح زردآلــو برنامــهمنابع بایستی براي استفاده درنیا

در بــاًیزردآلــو تقر). 14و 12(بررسی قرار گیردمورد تحقیق و

. منطقــه خلخــال بــا پتانســیل کنــدیرشد مرانیرتاسر کشور اس

نیــز ســایر اکولوژیکی مناسب براي رشد و پــرورش زردآلــو و

درختان میوه شناخته شده است و کشت و پــرورش زردآلــو در 

و عمــده روش مرســوم گــرددیگذشته برميهاخلخال به زمان

لیل عــدم ددر کشور ما بهازدیاد زردآلو از طریق بذر بوده است.

اصالحی درخور يهامطلوب و موردنیاز، برنامهيهاشناخت ژن

تــوان لذا می،نشده استيزیریتوجهی براي محصول زردآلو پ

هــاي مختلــف، ژنيهاخصوصــیات ارقــام و گونــهییبا شناسا

نیــمتخصصین را در اختیار آنان قــرارداد. اازینمطلوب و مورد

ه از خصوصیات ویژه ارقام و توان با استفاددر حالی است که می

هاي محلی یا وحشی زردآلو، نظیر مقاوم بودن در برابــر ژنوتیپ

خــاص تجــاري، زراعــی و صــفات يهــایژگیو یا وهايماریب

اهداف ترقیو دقترعیمطلوب دیگر، در جهت پیشبرد هرچه سر

رسد از تنوع ژنتیکــی مینظرنژادي گام برداشت. بهبهيهابرنامه

بــرداري ه این میــوه در ســطح کشــور دارد، هنــوز بهرهباالیی ک

همین دلیل نیاز مبرمی بــه مناسبی از آن صورت نگرفته است. به

دســت هاي زردآلو براي بهپالسم و شناسایی واریتهمدیریت ژرم

هاي اصالحی، آوردن سطح کافی سرمایه ژنتیکی کافی در برنامه

نژادي زراعی و بهبهبا علم به اینکه هیچ برنامهشود.احساس می

بدون تعیین مشخصات و شناخت دقیق ارقام و آشنایی با منــابع 

آوري و حفــظ ذخــایر ژنی میسر نیست. لذا کار شناسایی، جمع

در امر ارزیــابی ). 18و 16ارزشمند ژنتیکی امر ضروري است (

ژهیوبــههــاي محلــی صــفات پومولــوژیکی و شناسایی ژنوتیپ

هســتند ی تیبــااهمهاي بسیار نوتیپصفات کیفی براي گزینش ژ

ي و بــرابنــدي در اســتانداردهاي کیفــی ي تعریف طبقهبرا).6(

ي زردآلو که درکل خصوصیات پومولــوژیکی، هاوهیمي بنددسته

کار بــردن ، بــهدهندیمقرار ریتأثتحت در زردآلوکیفیت میوه را 

و 5، 3( انــد ي مطالعه ضروري شــناخته شــدهارهایو معاصول 

خصوصیات تجزیهمطالعه، شناسایی ونیاز اهدف عمده ).24

منطقه خلخــالزردآلو درپالسمژرمفنولوژي پومولوژي وویژه

هاي امیدبخش با خصوصــیات ویــژه یابی به ژنوتیپبراي دست

در بــرداريکارآیی، پومولوژي و فنولوژي انتخــابی جهــت بهره

  هاي اصالح زردآلو بود.برنامه

  

  هاروشمواد و 

شــش در ) 1393و1392(دو فصــل رشــد یدر طپژوهشین ا

قرار دارد انجام آبادي منطقه خلخال که در جنوب استان اردبیل

ــه  ــت. منطق ــوردگرف ــاينظــرم ــینداراي مختصــات جغرافی   ب

بــا درجه طول شرقی39-48درجه عرض شمالی و 41-37

وسط متبود.) ي گرمهاو تابستاني سرد هازمستان(معتدلهاقلیم 

با متوسط دمــا متریلیم300-400بارندگی سالیانه منطقه بین 

و گــرادیدرجه سانت-5/31و حداقل دما گرادیدرجه سانت4/7

هــوا در آن نســبیرطوبت.بودگرادیدرجه سانت35حداکثر آن 

ژنوتیپ انتخــابی اولیــه در 80.بودمتغیردرصد 67الی 59بین 

ساله براساس 40تا 12داراي سنین سالهاي قبل از آغاز مطالعه 

ــاغ ــی و ب ــان محل ــات کارشناس ــایی و نظری ــه شناس داران منطق

مشخصات اولیه آنها طی دو سال ثبت شده بودنــد کــه از میــان 
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ســاله تعیــین و 21ژنوتیپ برتر با میانگین سنی 20آنها تعداد 

بــه هاي انتخــاب شــدهتمام ژنوتیپمورد مطالعه قرار گرفتند. 

. در ایــن متداول در منطقــه پــرورش یافتــه بودنــدروش سنتی 

مطالعه چون ژنوتیپ یک منطقه بکر و طبیعی (خلخال) مــورد 

بررسی قرار گرفته بود. جهت کاهش اثرات محیطی و شــرایط 

خاکی محل، هر شش نقطه در کنار رودخانه و با شرایط خاکی 

تقریبًا یکسان از نظر بافت و ساختمان خاك با منشاء رسوبات 

دخانه اي بودند و این شــش محــل در امتــداد یــک خــط و رو

همسو با مسیر رودخانه که دو به دو بسیار نزدیک بهــم بودنــد 

هــا ایــن نامگــذاري و صرفاً جهت ســهولت شناســایی ژنوتیپ

ی موردبررســدر منــاطقهاي انتخــابی ژنوتیپصورت گرفت. 

ها ، ژنوتیپو شالشامل برندق، کلور، هشجین، ایلوانق، کیوي 

در کنــارSو B ،K،H ،E ،Gبیــترتبــها حروف اختصــاري ب

ذکر شــماره ژنوتیــپ، کدبنــديو با) Gحرف اول نام محقق (

هــا بــراي شدند. شناسایی، مقایســه و گــزینش اولیــه ژنوتیــپ

ــدي براســاس صــفات  ــوردنظرمطالعــات بع ــادر م ــق آنه طب

). صــفات مهــم 20و 7ها انجام شــد ("دارهستهنامه توصیف"

پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی شامل موارد مطالعه شاملمورد 

  بود.زیر 

  

  )و گوشتظاهر میوه (رنگ پوست 

ي مختلــف میــوه بــه هــارنگهــا براســاس از ژنوتیــپهرکدام

بندي شدند. ) طبقه20زردآلو (نامهفیتوصي زیر طبق هاگروه

سبز -3نارنجی روشن، -2کرم،-1الف) رنگ پوست میوه:

همچنــین رنــگ نــارنجی تیــره-5ســفید، -4ید،مایل بــه ســف

،زرد روشــن–1بــه: رنــگشدت و نوعبراساسگوشت نیز 

نــارنجی تیــره، -5نارنجی،-4،زرد-3، زرد مایل به سبز–2

-1و ب) رنــگ گوشــت میــوه: ســفید -7، روشننارنجی -6

-5سفید،   -4سبز مایل به سفید،-3نارنجی روشن، -2کرم،

و نــوعشــدت براساسهمچنین رنگ گوشت نیز نارنجی تیره

سبز مایل به ســفید،-3نارنجی روشن، -2کرم،-1رنگ به: 

  .نارنجی تیره-5سفید، -4

تست پانــل مرکــب براساساطالعات مربوط به طعم میوه      

از طریــق چشــایی کارشــناس باغبــانی5از یک گــروه شــامل 

نسبت براساسشناسایی و ثبت شدند. همچنین شکل میوه نیز

ي هــاگروهطول به قطر در نظر گرفته شد که بر این اساس بــه 

کشــیده؛ -3ی شــکل؛ مرغتخم-2گرد؛ -1زیر تقسیم شدند: 

  پهن.-4

    )PWوزن هسته (و )FW(وهیوزن م

روي میوه بالفاصله بعد از برداشت میــوه انجــام هايریگاندازه

ــههــاوهیموزن، براســاسوشــد  ــی خ-1: عنوانب   کوچــکیل

  )؛گــرم27تــا 17نیبــکوچــک (-2)؛ گــرم17<وزن میوه (

47تــا 37نیبــزرگ (بــ-4)؛ گــرم37تا 27نیبمتوسط (-3

نیهمچنـــ) و گـــرم47از بـــیش بـــزرگ (ی لـــیو خ) گـــرم

بــه شــرح زیــرآنهابر روي هسته براساس وزن هايریگاندازه

-2)؛ گــرم9/0<وزن هســته کوچــک (خیلــی -1انجام شد: 

7/2تــا 8/1نیبــمتوســط (-3)؛ گــرم8/1تا / 9نیبک (کوچ

از بــیش بزرگ (ی لیو خگرم) 6/3تا / 7نیبزرگ (ب-4)؛ گرم

  ي شدند.بندمیتقس) گرم6/3

  

  )Yعملکرد (

عملکرد میــوه در هــر درخــت زردآلــو برحســب کیلــوگرم در 

  .منظور شددرخت 

  

  یدهگلمتورم شدن جوانه گل و شروع 

بهــار در نظــر گرفتــه لیو اوازمستاناواخردر هاشاخصاین 

ی دهگلمتورم شدن جوانه گل و شروع ازنظرها ژنوتیپشد و

    گروه بندي شدند.1جدول صورتبه

  

  گل تا رسیدن میوهروز از مرحله تمامتعداد

ها تا تاریخ رســیدن میــوه گل ژنوتیپتعداد روز از مرحله تمام

  بود.محاسبه و ثبت شده هاپتک ژنوتیبر تک
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  دهیبندي حاالت متورم شدن جوانه گل و شروع گل. گروه1جدول

  حالت  ردیف
  گلتمام  دهیشروع گل  متورم شدن جوانه گل

۹۳سال ۹۲سال ۹۳ال س۹۲سال   93سال   92سال 

  بهمن17-20  بهمن28- اسفند1  اسفند6-8  اسفند17-20  بهمن17-20  بهمن28-اسفند 1  خیلی زود  1

  بهمن21-24  اسفند2-5  اسفند9-11  اسفند21-23  بهمن21-24  اسفند2-5  زود  2

  نبهم25-28  اسفند6-9  اسفند12-14  اسفند24-26  بهمن25-28  اسفند6-9  متوسط  3

  بهمن29-اسفند 2  اسفند10-13  اسفند15-17  اسفند27-29  بهمن29-اسفند2  اسفند10-13  دیر  4

  اسفند12-16  اسفند14-16  اسفند18-20  فروردین1-4  اسفند3-6  اسفند14-16  خیلی دیر  5

  

  ي زمان برداشت میوه زردآلوبندگروه. 2جدول 

  حالت  ردیف
  تاریخ رسیدن میوه

  93سال  92سال

  خرداد4-16اردیبهشت تا 31  خرداد12-16  رسخیلی زود  1

  خرداد5- 9  خرداد17-21  زودرس  2

  خرداد10-14  خرداد22-27  متوسط  3

  خرداد15-19  خرداد28-تیر1  رسدیر  4

  خرداد20-24  تیر2- 6  رسخیلی دیر  5

  

  فصل برداشت

هــاوهیمدرصــد 50زمانی در نظر گرفته شد کــه فصل برداشت

صــورتبههــا رسیده (رنگ گرفته) بودند و براساس آن ژنوتیپ

  بندي شدند. طبقه2جدول 

  

  میوهاسیدیته کلو مواد جامد محلول

وشــد يریگرفراکتــومتر انــدازهدســتگاه بــا اد جامد محلولمو

بــا نیــزاســیدیته کــل؛ و)1صورت درصد بریکس بیان شــد (به

ي شد ریگنرمال سود اندازه1/0با PH7آب میوه با يسازیخنث

.شــدارائــهبرحسب گرم دریک واحد اسید ســیتریک هادادهکه 

انیو وجود روابط در متغییرات انیبراي مطالعه همبستگی در م

و دیــابــزار مفهاي اصلی کــه یــک از تجزیه به مؤلفههاژنوتیپ

کار هبراي تعیین خصوصیات منابع ژنتیکی هست بمتداول روش

هاي ژنوتیپWARDروش وگرام بهدربا استفاده از دنه شد.برد

  ).23و 5(گردیديبندمطالعه شده گروه

  و بحثنتایج 

  یدهزمان گل

چــون .صفات در زردآلو اســتنیتردهی یکی از مهملزمان گ

اغلب این زمان مصادف وکندیدرختان زردآلو خیلی زودگل م

لهیوســبهــار بــوده و معمــوالً بهلیــبا اواخر فصل زمستان و اوا

نیو همچنــنــدیبیآن آســیب مــيهــابهاره گلررسیسرماي د

هــوایی ابــري، خنــک و و با شرایط آب یدهمصادف شدن گل

ژهیوکه توسط حشرات بهیافشاناختالل در عمل گردهیبارندگ

هــاي بنابراین ژنوتیپ،افتدیاتفاق مردیگیزنبورعسل صورت م

ياین مشکل را تا حــدودتوانندیمتحمل به سرما مایدیرگل و 

گل براي يهافصل متورم شدن جوانه). 14و 13( مرتفع سازد

مــاه تــا لی از اواخر بهمــنمعموطورهپالسم باین مجموعه ژرم

ماه تــا گل بین اوایل اسفندکه مرحله تمام.ماه بوداواسط اسفند

روزه 14-19دوره کی.مشاهده گردیده بودماهنیاوایل فرورد

تغییرات در مراحل فنولوژي در طی دو سال آزمــایش مشــاهده 
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گردید که در سال دوم آزمایش با توجه به مالیم بودن زمستان و

روز زودتــر 9کافی مراحل فنولــوژي حــدود يهایم بارندگعد

ادهی بستگی دارد در زردآلو بــمشاهده گردید و البته شروع گل

کــه بــا دمــاي هــوا تــا اوایــل افــزایش دمــا بعــد از دورمانســی 

هــاي تحــت ژنوتیپنیدر بــ). 5(همبســتگی داردمــاهنیفرورد

هــا وتیپسال زودتر از سایر ژندوهردرBG5بررسی ژنوتیپ 

ترین ژنوتیپ بــود؛ وزودگلومراحل فنولوژیکی را نشان دادند

هــا دیرتر از ســایر ژنوتیــپبیترتبهEG1و KG1هاي ژنوتیپ

هــا بودنــدژنوتیپتریندیرگلومراحل فنولوژي را نشان دادند

  .)4و 3جدول (بهاره مهم باشندیتوانند ازنظر سرمازدگکه می

  

  و عملکردفصل برداشت

ها مابین اواسط خرداد تــا تاریخ رسیدن میوه اکثر ژنوتیپازنظر

ازژنوتیــپ نیتــرزودرسبودند. برداشتقابلماهخرداداواخر 

ــوه ژنوتیپنظــر BG3و  BG5،GG2هــاي فصــل رســیدن می

برداشــتقابــلمــاهخــردادو سهدر یک بیترتبهکه باشندیم

ســیدن میــوه فصــل رازنظــرهــا ژنوتیپنیتــرررسیو دبودنــد 

در بیترتبهاول در سالکه باشندیمEG1و KG1هايژنوتیپ

خرداد23در دوم آزمایش هردو و در سالماهخرداد30و 31

گــل تــا از مرحله تمامتعداد روزازنظربودند. برداشتقابلماه

روز و در ســال 97در ســال اول بــا KG1رسیدن میوه ژنوتیپ 

روز 78در سال اول با BG1ژنوتیپ وروز باالترین 93دوم با 

ــا  ــد 88و در ســال دوم ب ــداد روز را دارا بودن ــرین تع روز کمت

توان با استفاده از این صــفت فنولــوژیکی در ) که می4(جدول 

هایی بــا تعــداد روز مناطقی با طول فصل رشد کوتاه از ژنوتیپ

نیو همچنگل تا رسیدن میوه استفاده نمود پایین از مرحله تمام

.هســتیک شاخص خوب براي تعیــین زمــان برداشــت میــوه 

یکــی از موضــوعات زردآلوامروزه گسترش فصل رسیدن میوه 

قصــد دارنــد بــا اصــالحگرانمهم اصالحی است که با این کار 

را امتــداد زردآلــودامنه بازار میــوه گسترش فصل رسیدن میوه،

بیتتربهBG1وBG2هايژنوتیپعملکردازنظر). 13بخشند (

درخت باالترین میزان وژنوتیپدر هرکیلوگرم 5/25و5/26با 

در هــرکیلــوگرم 25/5و 5/4بــا بیــترتبــهSG4و EG4هاي

  ).1(شکل درخت کمترین عملکرد را دارا بودند

  

  و هستهوزن میوه 

  ي آســیایی کوچــک بــوده امــازردآلوهــااندازه میوه بســیاري از 

ــه  ــافتن ب ــوه ژنوتیپبــا سلکســیون احتمــال دســت ی   هــاي می

ــود دارد  ــت وج ــاو درش ــاز زردآلوه ــه قفق ــران–ي منطق   ای

)Irano - Caucasian نتایج پــژوهش 11() خیلی متنوع هستند .(

هــاي انتخــابی خیلــی پنشان داد، اندازه میوه بــین ژنوتیحاضر

میــوهنیتــربزرگوزن میــوه، انیــدر مکهيطوربهمتنوع هستند 

میــوه نیترو کوچــکگرم بود 05/46با BG2تعلق به ژنوتیپ 

درصــد 55گــرم وزن داشــت. وزن میــوه 19که GG5پیژنوت

EG1هاي وزن هسته ژنوتیپازنظر.بودگرم 30ها زیر ژنوتیپ

گــرم بــاالترین و 10/3و 15/3بــا دارا بــودن بیترتبهKG1و 

ــهEG4و  BG2هــايژنوتیپ ــا ب ــرم35/1و20/1ترتیب ب گ

هاي ). براساس یافتــه5ارا بودند (جدول ترین وزن هسته را دکم

هاي زردآلــو از ) وزن میوه و هسته ژنوتیپ3آسما و اوزتورك (

همبستگی باالیی برخوردارند. در ارقــام زردآلــو مــورد بررســی 

گــرم 12/53تا 65/7) وزن میوه بین 15محمدزاده و همکاران (

  گرم وزن داشتند.30بود ولی اکثر ارقام کمتر از 

  

  مد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیونمواد جا

دلیل تبــدیل مواد جامد محلول اغلب در موقع رسیدن میــوه بــه

توانــد یابــد و مینشاسته به قندها و یا سنتز قنــدها افــزایش می

کار رود. ایــن درحــالی اســت کــه شاخصی براي بلوغ میــوه بــه

کنــد.اسیدیته قابل تیتراسیون در طی رسیدن میوه کاهش پیدا می

صورت اسید مالیک و یا معتدله بهدر درختان میوه مناطق غلب ا

). در مطالعه حاظر میــزان مــواد جامــد 2شود (سیتریک بیان می

هــاي انتخــابی محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون در میان ژنوتیپ

18ترتیب با بهGG8و SG6هاي ژنوتیپکهطوريمتغیر بود. به

ترتیــب هبGG9و HG3هاي یپژنوتمیزان ونیباالتر25/17و 

  را دارا بودند.جامد محلولموادکمترین میزان25/10و 25/9با 
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ــواد ــزان م ــوه می ــر جامــد محلــول می ــر شــیرینی و طعــم اث   ب

12بیشــتراز TSSهاي با میــزان که میوهطورياي دارد، بهعمده

  ) میــزان 4). اسما و همکاران (8از کیفیت بهتري برخوردارند (

ــداقل   ــداکثر و ح ــی راTSSح ــورد بررس ــو م ــام زردآل   ارق

بریکس، و همچنین بادنز و همکــاران 8/12و 6/26ترتیب به

ــداقل 7/18داکثر ) حــ5( ــد3/9و ح ــزارش کردن ــریکس گ   ب

  همچنــینکه با نتایج حاصل از ایــن پــژوهش مطابقــت دارد. 

و 4/1ترتیــب بــا بهSG6و HG3هاي از نظر اسیدیته ژنوتیپ

ـــاالترین 2/0 ـــدو ب ـــیدیته را دارا بودن ـــزان اس ـــرین می   کمت

    .)5(جدول 

TA) حــداکثر و حــداقل میــزان 17مارتینیک و همکاران (     

89/0و 89/1ترتیب تیــپ هــاي زردآلــوي مقدونیــه را بــهژنو

) 2005همچنــین آســما و اوزنــورك (،درصد گزارش کردنــد

  هـــــاي ترکیـــــه را حـــــداکثرژنوتیپ TAمیـــــزان 

درصد گزارش نمودند. اسید مالیک اســید 2/0و حداقل55/1

توانــد بســته بــه ژنوتیــپ میغالب زردآلو است که مقــدار آن

  ).2وت باشد (داري متفاطور معنیبه

  

انتخابی پیژنوت20وهیمرسیدن و زمان و مدتی)دهگلانیشروع، تمام و پا(تورم جوانه،. مشخصات فنولوژي گل3جدول 

  92سالزردآلو براي

  نام ژنوتیپ  ردیف
تاریخ آغاز تورم 

  92سالگلجوانه 

تاریخ شروع 

  92سالیدهگل

تاریخ مرحله 

  92سالگلتمام

تاریخ رسیدن 

  92سالوهیم

گل تعداد روز از مرحله تمام

92سالوهیمتا رسیدن 

1  BG14/12/91  22/12/91  25/12/91  12/3/92  78  

2  BG23/12/91  22/12/91  24/12/91  17/3/92  84  

3  BG32/12/91  19/12/91  22/12/91  15/3/92  84  

4  BG528/11/91  17/12/91  20/12/91  27/3/92  98  

5  KG116/12/91  4/1/92  6/1/92  6/4/92  97  

6  KG312/12/91  29/12/91  3/1/92  31/3/92  90  

7  KG72/12/91  21/12/91  24/12/91  18/3/92  85  

8  HG13/12/91  20/12/91  24/12/91  23/3/92  90  

9  HG35/12/91  23/12/91  25/12/91  21/3/92  87  

10  HG48/12/91  26/12/91  28/12/91  26/3/92  89  

11  EG113/12/91  3/1/92  6/1/92  5/4/92  92  

12  EG210/12/91  29/12/91  3/1/92  30/3/92  89  

13  EG47/12/91  26/12/91  28/12/91  27/3/92  90  

14  GG21/12/91  20/12/91  23/12/91  16/3/92  84  

15  GG58/12/91  27/12/91  1/1/92  29/3/92  90  

16  GG85/12/91  24/12/91  27/12/91  25/3/92  89  

17  GG93/12/91  21/12/91  24/12/91  19/3/92  86  

18  SG15/12/91  23/12/91  26/12/91  24/3/92  89  

19  SG49/12/91  26/12/91  29/12/91  28/3/92  90  

20  SG67/12/91  25/12/91  28/12/91  26/3/92  89  
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  پیژنوت20وهیمرسیدن و زمان و مدتی)دهگلانیشروع، تمام و پا(تورم جوانه،. مشخصات فنولوژي گل4جدول 

  93سالزردآلو برايانتخابی 

  

     رنگ میوه

  هــا داراي ژنوتیپدرصــد40شــده هاي بررسی ژنوتیپنیدر ب

ها بــود. غالب ژنوتیپکرم بودند که رنگ گوشت رنگ گوشت

بــه ســفید لیــســبز ماها داراي رنگ گوشت ژنوتیپدرصد35

  داراي رنـــگ گوشـــتKG1و BG2هـــاي بودنـــد، ژنوتیـــپ

داراي رنگ EG2و KG3هاي نارنجی روشن داشتند و ژنوتیپ

ــپ  ــد و ژنوتی ــگ گوشــتSG1گوشــت ســفید بودن   داراي رن

درصــد 55موردمطالعههاي ژنوتیپنیدر بنارنجی تیره بودند. 

مایــل بــه زرد ها داراي رنگ زمینه پوست میوه به رنگژنوتیپ

ها به رنگ مایــل بــه داشتند که رنگ زمینه پوست غالب ژنوتیپ

  درصــد داراي رنــگ زرد مایــل بــه20زرد ثبت شده بودنــد و 

هــا داراي رنــگ نــارنجی تیــره ژنوتیپدرصد10و سبز بودند 

ــد و ژنوت ــپ بودن ــارنجیHG3ی ــه پوســت ن ــگ زمین   داراي رن

SG6داراي رنگ نــارنجی روشــن و ژنوتیــپ GG5و ژنوتیپ 

  بـــود. ایـــن نتـــایج بـــاداراي رنـــگ پوســـت زمینـــه ســـفید

  ). ســــایر24و 3همســــو اســـت (هـــاگزارشبرخـــی از 

شــده ارائــه6جدول هاي انتخابی در مهم ژنوتیپخصوصیات

  است.

  نام ژنوتیپ  ردیف
تاریخ آغاز تورم جوانه 

  93سال گل 

تاریخ شروع 

  93سالدهیگل

تاریخ مرحله 

  93سالگلتمام

تاریخ رسیدن 

  93سالوهیم

گل تعداد روز از مرحله تمام

93سالوهیمتا رسیدن 

1  BG126/11/92  10/12/92  12/12/92  8/3/93  88  

2  BG225/11/92  12/12/92  14/12/92  9/3/93  87  

3  BG321/11/92  8/12/92  10/12/92  3/3/93  85  

4  BG519/11/92  6/12/92  8/12/92  1/3/93  85  

5  KG13/12/92  19/12/92  22/12/92  23/3/93  93  

6  KG31/12/92  17/12/92  19/12/92  17/3/93  90  

7  KG724/11/92  11/12/92  14/12/92  9/3/93  85  

8  HG122/11/92  7/12/92  10/12/92  5/3/93  87  

9  HG325/11/92  9/12/92  12/12/92  8/3/93  88  

10  HG430/11/92  14/12/92  16/12/92  13/3/93  89  

11  EG13/12/92  19/12/92  22/12/92  23/3/93  93  

12  EG21/12/92  17/12/92  20/12/92  18/3/93  90  

13  EG428/11/92  13/12/92  16/12/92  13/3/93  89  

14  GG221/11/92  6/12/92  8/12/92  1/3/93  85  

15  GG523/11/92  9/12/92  11/12/92  7/3/93  88  

16  GG824/11/92  12/12/92  14/12/92  10/3/93  86  

17  GG923/11/92  8/12/92  10/12/92  5/3/93  87  

18  SG126/11/92  11/12/92  14/12/92  11/3/93  89  

19  SG423/11/92  13/12/92  16/12/92  13/3/93  89  

20  SG630/11/92  16/12/92  18/12/92  14/3/93  88  
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  درصدپنجسطحدرنبودندارمعنیدهندهنشاننموداررويمشابهحروف. زردآلوهاي انتخابیژنوتیپمیوه . عملکرد 1شکل 

.استدانکنآزمونطبقبر

  

  هاي انتخابی زردآلو. مقایسه میانگین برخی از صفات در ژنوتیپ5جدول 

  هاژنوتیپ

  صفات مورد ارزیابی

  گرم دریک واحد اسید سیتریک)اسیدیته (  مواد جامد محلول (%)  هسته (گرم)وزن  وزن میوه (گرم)

  میانگین  کد  میانگین  کد  میانگین  کد  میانگین  کد

1  D30/35  de  25/2cd  25/15j  3/0  

2  A  05/46  G  20/1  E  5/13  h  55/0  

3  C  55/39  cd  45/2  Ij  25/11  de  95/0  

4  Gh  10/27  cd  55/2  efg  75/12  g  8/0  

5  Hi  20/26  A  10/3  Jk  75/10  c  05/1  

6  Kl  95/19  cde  35/2  B  25/16  j  3/0  

7  f  35/30  F  85/1  fgh  5/12  g  8/0  

8  l  55/19  ab  9/2  cd  15  ij  4/0  

9  ij  05/25  cde  35/2  L  25/9  a  4/1  

10  e  10/33  G  40/1  E  5/13  i  45/0  

11  l  40/19  A  15/3  Bc  5/15  j  35/0  

12  k  20/21  cd  55/2  Ij  5/11  cd  1  

13  gh  65/27  G  35/1  Ef  13  h  6/0  

14  j  35/24  de  30/2  ghi  12  fg  85/0  

15  l  19  cd  45/2  D  5/14  i  45/0  

16  d  75/36  bc  65/2  A  25/17  j  3/0  

17  b  60/43  G  40/1  K  25/10  b  3/1  

18  g  40/28  ef  10/2  Hi  75/11  ef  9/0  

19  d  85/35  F  85/1  Bc  5/15  ij  4/0  

20  c  55/39  Cde  35/2  A18  k  2/0  

P(دار عدم اختالف معنیبیان کنندهدر هر ستونحروف مشترك <   .باشدبا استفاده از آزمون دانکن می) 0.05
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  هامتغیرات مطالعه شده در ژنوتیپانیدر م. همبستگی 7جدول 

Y  TA  TSS  HS  DBR  BBS  PW  FW  FC  SGC    

                  1  SGC  

                1  215/0 -  FC  

              1  100/0  260/0  FW  

            1  **575/0  060/0 -  248/0 -  PW  

          1  276/0  092/0-  340/0  063/0-  BBS  

        1  **670/0  427/0  *530/0-  055/0-  191/0 -  DBR  

      1  **866/0  **857/0  414/0  365/0 -  197/0  203/0-  HS  

    1  233/0  052/0  199/0  161/0  046/0  035/0-  007/0 -  TSS  

  1  **954/0 -  206/0-  032/0-  185/0 -  073/0-  015/0-  123/0  081/0  TA  

1  063/0  026/0  **579/0 -  **662/0 -  426/0 -  162/0 -  **577/0  028/0  022/0  Y  

DBRانه گل)،  (فصل متورم جوBBS(وزن هسته)، PW(وزن میوه)، FW(رنگ گوشت میوه)، FC(رنگ زمینه پوست)، SGCعالئم اختصاري: 

1دار در سطح : معنی**(عملکرد). Y(اسیدیته کل)، TA(مواد جامد محلول)، TSS(فصل برداشت)، HSگل تا رسیدن میوه)، (تعداد روز از تمام

  درصد.5دار در سطح : معنی*درصد و 

  

  لعههمبستگی ساده بین صفات مورد مطا

  يداریرابطه معنهیچ مشخص است7که در جدول يطورهمان

گوشت میوه با سایر صــفات مــوردبین رنگ زمینه میوه و رنگ

مطالعه مشاهده نگردید. نتایج نشان داد که رابطه بین وزن میــوه 

). همچنــین وزن r=575/0بــود (داریبا وزن هسته مثبت و معنــ

) r=577/0با عملکرد داشت (يداریمیوه همبستگی مثبت و معن

مطابقــت کــامالًهاي برخــی از محققــین گزارشبا این نتایجکه 

بــا تعــداد يداریمنفی و معنــیو همبستگ)،25و 5، 3(داشت

ــام ــه تم ــتروز از مرحل ــود داش ــوه وج ــیدن می ــا رس ــل ت   گ

)530/0-=rو بــا افــزایش وزن میــوه، وزن هســته یعبــارت). بــه

گل تا رســیدن عملکرد افزایش یافته و تعداد روز از مرحله تمام

شــدههــاي ارائــهبا تعــدادي از گزارش. کهیابدمیمیوه کاهش 

همبســتگی وزن میــوه نیهمچنــ).26و 22، 9(مطابقت داشت 

بــا مطــابق) کــهr=-365/0منفی کمی با فصل برداشت داشت (

مــوادوزن میوه با اســیدیته ونی. ب) بود20(نتایج رویز و ایگلیا 

بــا نتــایج ایــن .جامد محلول هیچ همبستگی مشــاهده نگردیــد

تاریخ ). 23و 9، 3،5ها در یک راستا است (تعدادي از گزارش

بــا تعــداد يداریمتورم شدن جوانه گل همبستگی مثبت و معنــ

و بــا تــاریخ )r=670/0گل تا رسیدن میــوه (روز از مرحله تمام

بــا عملکــرد همبســتگی نی) داشت. و همچنr=857/0برداشت (

هــاي کــه داراي ژنوتیپیعبــارت) بــهr=-426/0کمی داشــت (

دردتر داشتند زودرس بودند وتاریخ متورم شدن جوانه گل زو

ز که با نتایج بــادندادندیعوض کمی کاهش در عملکرد نشان م

همبستگی مبنی بر وجود) 3اوزترك () و آسما و5(و همکاران

دهــی و فصــل برداشــت مطابقــت داشــت و باال بین فصل گــل

در مورد همبستگی منفــی ) 3(اوزترك با نتایج آسما ونیهمچن

شدن جوانه گل با عملکرد مطابقــت داشــت و بین تاریخ متورم 

دهی دیرتر، عملکــرد میــوه که درختانی با گلدهدینشان منیا

گل تا رسیدن میوه بــا تعداد روز از مرحله تمامدارند.يترنییپا

و بــا )r=866/0(داریبرداشت همبســتگی مثبــت و معنــتاریخ 

.)r=-662/0داشــت (يداریمنفــی و معنــهمبســتگیعملکرد

داشــت يداریتاریخ برداشت نیز با عملکرد رابطه منفــی و معنــ

)579/0-=r(،عملکــرد تــاریخ برداشــت شیافــزاعبارتی بــربه

گل تا رسیدن میــوه و تعداد روز از مرحله تمامافتادیتعویق مبه
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  مؤلفه اصلی10هاي زردآلو با ریانس و درصد تجمعی واریانس در میان ژنوتیپ. مقادیر ویژه، درصد وا8جدول 

  درصد تجمعی واریانس  درصد واریانس  مقادیر ویژه  عامل

1  804/3  038/38  038/38  

2  902/1  016/19  054/57  

3  438/1  384/14  439/71  

4  127/1  267/11  705/82  

5  752/0  519/7  225/90  

6  571/0  714/5  938/95  

7  208/0  085/2  023/98  

8  124/0  242/1  265/99  

9  058/0  580/0  845/99  

10  015/0  155/0  000/100  

  

ی بین تاریخ رسیدن میوه بــا اســیدیته همبستگ.افتییافزایش م

) کــامال5ًبا نتایج بادنز و همکاران () کهr=-206/0بود (پایین 

  مطابقت داشت.

  

  تجزیه اجزاي اصلی

بــاPC1عامــلهاي اصــلی نشــان داد کــه نتایج تجزیه به مؤلفه

یرات بیانگر تاریخ متــورم شــدن جوانــه درصد کل تغی038/38

گــل تــا رســیدنمرحله تمامروز ازو تعدادبرداشت خیتارگل،

توان آن را عامل صفات فنولوژیکی که میهست و عملکردمیوه 

را درصــد تغییــرات 016/19کــه PC2). عامــل 23و 5نامید (

گر مواد جامد محلول و اسیدیته است که یکــی انیبداده،شینما

که بــا یکــدیگر رابطــه معکوســی باشدیمي منفی گریو دمثبت

این عامل را عامل خصوصــیات شــیمیایی میــوه توانیو مدارد 

نمایانگر درصد تغییرات نشان داده384/14که PC3نامید. عامل

تــوان است کــه میو هستهمیوه و وزنزمینه پوست میوه رنگ

کــه PC4امل این عامل را عامل صفات پومولوژیکی نامید. در ع

بوده، نشان داده رنگ گوشــت میــوه را تغییراتدرصد267/11

. ایــن چهــار باشدیمي بسیار مهم امشاهدهکه یک صفت حسی 

از کــل تغییــرات را دارا بودنــد و درصد 705/82ترکیب حدود 

بــاالیی درصدسایر ترکیبات یک تغییرات کمی را شامل بودند.

  ).8اده است (جدول از تغییرات کل را به خود اختصاص د

هایی بــا تــاریخ متــورم شــدن ژنوتیپPC1مثبتزانیدر م     

دهی زودتــر بــا تــاریخ برداشــت خیلــی گــلو فصلجوانه گل 

ــا  ــوه زودرسزودرس ی ــتهداراي وزن می ــاو هس ــل ترنییپ مث

PC2دارنــد. در میــزان منفــی قــرارGG2و HG3هاي ژنوتیپ

جامد محلول باالتر قــرار دو مواهایی با اسید کل پایین ژنوتیپ

SG6و KG3 ،EG1 ،GG8،SG4هــاي داشتند که شامل ژنوتیپ

زردآلوهایی با رنــگ زمینــه پوســت PC3مثبت زانیدر م. بودند

باالتر قــرار داشــتند کــه و هستهي وزن میوه و دارامایل به زرد 

محلول و اسیدیته پایینی داشتند کــه شــامل مواد جامدهمچنین 

مثبت زانیدر مبودند. KG7و BG1 ،BG3 ،BG2هاي ژنوتیپ

PC4و هســتهیی با رنگ گوشت کرم بــا وزن میــوه، هاپیژنوت

قــرار دارنــدHG1وGGهــايمتوسط، شامل ژنوتیپعملکرد

  ).9(جدول 

  

  هاي ژنوتیپبندگروه

با Wardروش اي به خوشههیبا تجزها بندي ژنوتیپبراي گروه

10براساس میانگین اســتاندارد شــده استفاده از فاصله اقلیدسی 

صفت ارزیابی شده صورت گرفت و با برش در فاصله اقلیدسی 

  اتیخصوصــ.ژنوتیپ مورد بررسی در دو گروه قرار گرفتند20
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  ي اصلیهامؤلفهي اصلی و رهایمتغ. همبستگی بین 9جدول 

  PC1PC2PC3PC4  متغییرات/عامل  ردیف

  - 386/0  541/0  -024/0  221/0  رنگ زمینه میوه  1

  635/0  014/0  -061/0  011/0  رنگ گوشت میوه  2

  248/0  396/0  084/0  - /032  وزن میوه  3

  054/0  434/0  044/0  -044/0  وزن هسته  4

  235/0  196/0  051/0  302/0  تاریخ متورم شدن جوانه گل  5

  -039/0  -026/0  -054/0  280/0  تا رسیدن میوهگل تعداد روز از مرحله تمام  6

  111/0  038/0  048/0  284/0  تاریخ برداشت  7

  -014/0  - 004/0  487/0  - 030/0  مواد جامد محلول  8

  057/0  011/0  - 483/0  030/0  اسیدیته کل  9

  246/0  -077/0  085/0  - 297/0  عملکرد  10

PC1.)مؤلفه ،(اصلی اولPC2 )مؤلفه ،(اصلی دومPC3)مؤلفه ،(اصلی سومPC4)اصلی چهارممؤلفه(  

  

  
  WARDها به روش ي ژنوتیپاخوشهتقسیم . دندروگرام2شکل 

  

گــروه اول شــامل ایــن شــرح اســت:بــه هــا هریــک از خوشــه

، HG ،SG4 ،EG4 ،EG2 ،SG1 ،SG6،GG8 ،KG3هاي ژنوتیپ

EG1 ،KG1 ،BG5 ،GG5 وHG4ایــن گــروه را کــهباشندیم

سیم نمود. زیرگروه یک شــامل اصلی تقرگروهیدو زبه توانمی

باشد و زیرگروه HG1و EG1 ،KG1 ،BG5 ،GG5هاي ژنوتیپ

، SG4 ،EG4 ،SG1 ،EG2 ،SG6 ،GG8هــايدو شــامل ژنوتیپ

KG3 وHG4  ــ ــدیم ــپ.باش ــامل ژنوتی ــروه دوم ش ــاگ يه

GG9،HG3  ،KG7،BG3 ،BG2  ،BG1 وGG2در .باشــندیمــ

ي بــه روش اخوشــهزیه ها با تجي ژنوتیپبندگروهاین مطالعه، 

WARD،ي هامؤلفــهها براساس تجزیــه بــه ي ژنوتیپبندمیتقس
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  ).2نمود (شکل دییتأ) راPCA(یاصل

  

  ي ریگجهینت

هــاي برخی خصوصیات مهم ژنوتیپبراساس نتایج این بررسی 

هــاي یــابی بــه ژنوتیپمطالعه شــده بــراي دســتزردآلو محلی 

وســیعی در عملکــرد، یک دامنه تغییــرات داد که مطلوب، نشان

محلول، فصل برداشت، فصل متــورم شــدن ، مواد جامدتهیدیاس

گــل تــا رســیدن ، تعداد روز از مرحله تمامیدهجوانه گل و گل

میوه، وزن میوه و هسته، رنگ زمینه پوست میوه و رنگ گوشت 

مهــم ایــن تحقیــق يهاافتــهیاز وجــود داشــت. ها میوه ژنوتیپ

گــرم در 39راي وزن میوه بــاالتر از توان به چهار ژنوتیپ دامی

هــا هاي بررسی شده اشاره نمود که اکثــر ژنوتیــپژنوتیپانیم

هاي امیدبخش با ژنوتیپنیبودند. بنابراترنییداراي وزن میوه پا

خصوصیات ویژه کارآیی، پومولوژي و فنولوژي انتخابی از میان 

زردآلو هاي اصالحتوانند در برنامههاي بررسی شده میژنوتیپ
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Analysis of Pomological and Chemical Attributes of Apricot 
(Prunus armeniaca L.) Genotypes Selected from Khalkhal Region
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Abstract

The experiment was carried out to study pomochemical properties of twenty superior genotypes of apricot 
(Prunusarmeniaca L) during two consecutive growing seasons (2013-2014) in the Khalkhal valley, south of Ardabil 
province (Iran). Physical parameters (weight, flesh, skin and color) and chemical parameters (total soluble solids content 
and acidity) were evaluated using Principal Component Analysis (PCA) and cluster analysis Ward Method. The results 
indicated a high variability in the set of the evaluated apricot genotypes based on bud break season, fruit and pit weight, 
harvest season, fruit yield, total soluble solids (TSS), and total acidity. Most of the genotypes had a relatively small fruit 
size; only four had a fruit weight >39 g. In general, fruits had yellowish skin ground color and cream flesh color. There 
was a high correlation between fruit and pit weight(r = 0.575), but fruit weight was not correlated with TSS content and 
acidity. There was a high negative correlation between the TSS and total acidity (r = -0.954). Bud break season was highly 
correlated with harvest season (r = 0.857). The results indicated the presence of great genetic variability among local 
genotypes, and there was promising genotypes with appropriate pomological and phenological characteristics. Genotypes
such as BG2, KG1, SG6 and EG1 deserve to be exploited for the future apricot conservation and breeding programs.

Keywords: Acidity, Genotype, Pomology, Phenology, Principal component analysis
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