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 1و  .3دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه زنجان
 .2استاديار ،بخش تحقیقات باغبانی ،مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی ،کرج ،جادۀ محمدشهر
 .4استاد ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
(تاريخ دريافت - 1332/11/4 :تاريخ تصويب)1333/1/24 :

چکیده
ارزيابی خصوصیات پومولوژيکی می تواند در انتخاب ارقام برتر برای کشت در سطح تجاری مفید
باشد .بدين منظور پنج رقم جديد وارداتی گیالس از مجارستان شامل استال ،سانبورست ،قرمز
دورفی ،سامیت و سابیما و دو رقم گیالس شاهد به نامهای سیلژ بالمارکا و سیاه مشهد در ايستگاه
تحقیقات باغبانی کمالشهرـ کرج بهمدت دو سال با استفاده از شش صفت کمّی و چهار صفت
بیوشیمیايی میوه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ارزيابی شدند .نتايج حاصل از
مقايسۀ میانگینها نشان داد که بیشترين وزن میوه ( 7/21گرم) ،طول میوه ( 23/23میلیمتر) ،عرض
شکمی ( 23/7میلیمتر) و حجم میوه ( 7/93سیسی) را رقم سانبورست ) (Sunburstو کمترين آن را
رقم بالمارکا داشت .میانگین مقدار مواد جامد محلول کل از  22/93درصد در رقم سیاه مشهد تا
 11/23درصد در رقم استال تغییر کرد .نتايج بهدستآمده از اين پژوهش مشخص کرد که رقم
سانبورست نسبت به ساير ارقام بررسیشده بهترين خصوصیات پومولوژيکی در شرايط آب و هوايی
کرج را دارد .همچنین اين رقم میتواند با توجه به خصوصیت خودگشن بودن بهمنزلۀ يکی از ارقام
قابل رقابت با سیاه مشهد بهخصوص در مناطقی که مشکل گردهافشانی بهدلیل شرايط نامناسب
آبوهوايی در زمان حرکت و ويزيت زنبورها دارند مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :ارقام جديد ،سازگاری ،گیالس.
مقدمه
گیالس یکی از محصوالت مهم باغی و تازهخوری عمدة
جهان است که خیلیزود وارد بازار مصرف میشود و
تولید میوة آن ارزش اقتصادی باالیی دارد ( Abediani et
 .)al., 2012اهداف مهم اصالحی در گیالس مقاومت به
سرمای زمستانه ،عملکرد باال ،بهبود اندازه و کیفیت میوه
و عادت رشدی معمولی تا گسترده هستند ( & Kask
 .)Jänes, 1998میوة گیالس عمدتاً برای تازهخوری و
تولید مربا ،ژله ،کمپوت ،ساندیس و مارماالد استفاده
میشود .ارقام بومی خصوصیات متفاوتی دارند و بهدلیل
* تلفن224-94122561 :

معرفی ارقام جدید خارجی حاصل از برنامههای اصالحی،
از این ارقام کمتر استفاده میشود ( Pérez-Sánchez,
 .)2010بعضی از ارقام گیالس نظیر سانبورست بهدلیل
ویژگیهای کیفی باال و ساختار میوهاش توسط
مصرفکننده پذیرش باالیی دارد .تولیدکنندگان برای
دسترسی به مزایای این گیالس سعی در برداشت زود
آن دارند .برای رسیدن به این مهم پارامترهای کیفی
میوه به عنوان مثال اسیدیته و مواد جامد محلول کل
بایستی اندازهگیری شوند( Agulheiro-Santos et al.,
 .)2012مصرفکنندگان گیالسهای بزرگ را بهتر
E-mail: bouzari1111@yahoo.com
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خریداری میکنند .میوههای بزرگ ویژگیهای ظاهری و
اغلب مزة بهتری دارند .ازآنجاکه اندازة هسته نسبتاً ثابت
است ،میوههای بزرگ نسبتاً گوشت بیشتری دارند
( .)Looney et al., 1996رسیدگی گیالس با افزایش
سریع در اندازه و وزن میوه قبل از برداشت همراه است.
 25درصد وزن نهایی میوه در هفتۀ آخر قبل از برداشت
اضافه میشود و در طول این مدت تغییرات رنگ ،طعم و
بافت میوه رخ میدهد ( .)Blažková et al., 2002در
طول رسیدگی میوه غلظت قند افزایش مییابد،
درحالیکه اسیدهای میوه نسبتاً ثابتاند ( Looney et
 .)al., 1996با تأخیر زمان برداشت فاکتورهای کیفی
نظیر اندازة میوه و  TSSافزایش مییابد ( Blažková et
 .)al., 2002دما و آفتابزدگی پارامترهای بسیار مهم
برای تولید گیالس هستند .مشاهده شده است که
کمبود آب و دمای باال و سطوح آفتابزدگی طی مدت
توسعۀ گیالس برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی را
تحتتأثیر قرار میدهد .در این شرایط درختان عمر
کوتاهتر دارند و گیالس ،کوچکتر ،شیرینتر و روشنتر
میشود .ارقام دارای میوة کوچک کمتر تحتتأثیر شرایط
آبوهوایی مختلف در مقایسه با ارقام دارای میوة بزرگ
قرار میگیرند ( .)Péréz-Sánchez et al., 2010میزان
مواد جامد محلول کل در ارقام مختلف گیالس تغییرات
زیادی میکند و دامنۀ تغییرات آن از  16تا  29درجۀ
بریکس است .شیرینی میوه برای مصرف تازهخوری
مسئلۀ مهمی است و عموماً ارقام محلی میوههای
شیرینتری نسبت به ارقام اصالحشده دارند .میزان مواد
جامد محلول کل وابسته به کیفیت میوه است و پارامتر
بسیارمهمی برای پرورشدهندگان بهمنظور بهترین زمان
برداشت میوه است .میوههای کامالً شیرین  TSSبین 22
تا  21درجۀ بریکس دارند ( Péréz-Sánchez et al.,
 .)2010گیالسهای با کیفیت خوب بایستی بیش از
 16/2درصد مواد جامد محلول داشته باشد ( Vangdal,
 .)1985نسبت قند به اسید بهمنزلۀ شاخص ارزیابی
کیفیت و طعم میوه استفاده میشود .نسبت قند به اسید
در میوههای با کیفیت گیالس از  9/91تا  62/56درصد
تغییر میکند ( .)Yuliang et al., 2005بررسی
ویژگیهای محصوالت کشاورزی در تعیین کیفیت میوه
و تشخیص همبستگی بین آنها کمک میکند .مطالعات

خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیکی گیالس برای
مهندسان در طراحی تجهیزات برداشت و تکنولوژی پس
از برداشت (حملونقل و انبارداری) در جهان الزم است
( .)Naderiboldaji et al., 2008حجم میوه ارتباط
مستقیمی با قیمت نهایی میوههایی که به بازار عرضه
میشوند ،دارد ( Usenik et al., 2005; Esti et al.,
 .)2002; Bernalt et al., 2003هدف از این پژوهش
ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی و مقایسۀ سازگاری ارقام
جدید گیالس با ارقام شاهد گیالس در شرایط
آبوهوایی کرج است.
مواد و روشها
تیمارهای آزمایشی

در این پژوهش از هفت رقم گیالس
 )L.شامل پنج رقم وارداتی و جدید (این ارقام در سال
 1911توسط آقای دکتر کاظم ارزانی از مجارستان وارد
کشور شدند و منشأ اصلی تعدادی از آنها ایستگاه
تحقیقات باغبانی سامرلند واقع در کاناداست) با کدهای
اختصاصی (Ghermz ،(Sunburst) Sk2 ،(Stella) Sk1
 (Summit) Sk4 ،Dorf cv.3) Sk3و  (Subima) Sk5و دو
رقم شاهد سیاه مشهد ( )P. avium cv. Siahmashadو
سیلژ بالمارکا ()P. avium cv. Cillage Blamarka
استفاده شد .ارقام وارداتی پس از طی مراحل قرنطینه در
نهالستان  12هکتاری بهمنظور تکثیر اولیه توسط پیوند
جوانه بر روی پایۀ محلب زیاد شدند .این آزمایش با
هفت رقم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار و چهار درخت در هر واحد آزمایشی انجام شد.
( Prunus avium

مکان و زمان آزمایش

آزمایش در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهر وابسته
به بخش باغبانی مؤسسۀ تحقیقات نهال و بذر کرج
بهمدت دو سال در سالهای  1932تا  1931انجام
گرفت .ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهر با مساحتی
حدود  52هکتار در جنوب کمالشهر در  15کیلومتری
شمال غربی شهرستان کرج با عرض جغرافیایی 95
درجه و  61دقیقۀ شمالی و طول جغرافیایی  52درجه و
 51دقیقۀ شرقی قرار دارد .ارتفاع از سطح دریا 1212
متر و رطوبت نسبی بین  55تا  45درصد متغیر است.

اکبری و همکاران :ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام جدید گیالس ...

بافت خاک این ایستگاه لومیـرسی است و  19درصد
آهک دارد pH ،آن در حدود  1/5تا  1و  Ecخاک حدود
 1دسیزیمنس بر متر است.
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در هر تکرار از هر رقم با استفاده از فنلفتالیین و سود
 2/1نرمال اندازهگیری شد .تغییر رنگ به صورتی یا
ارغوانی بهمنزلۀ پایان عملیات تیتراسیون بود .میزان سود
مصرفی در فرمول زیر گذاشته شد و اسید قابل
تیتراسیون برحسب درصد برای هر رقم به دست آمد
(.)Rahemi, 1387

اندازهگیریهای مربوط به خواص کمّی میوه

در اوایل خردادماه  1932و اواخر خردادماه 1931
نمونههای میوه ،صبحهنگام درون پاکتهای میوه
جمعآوری و فوراً به سردخانۀ با دمای  6تا  1درجۀ
سانتیگراد منتقل شدند .روز بعد اندازهگیریهای صفات
پومولوژیکی در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت
بخش باغبانی مؤسسۀ تحقیقات نهال و بذر شروع شد.
برای هر رقم از هر تکرار  15نمونه میوه بهطور تصادفی
برداشت شد ) .(Dever et al., 1996اندازهگیریهای
مربوط به وزن میوه با ترازوی دیجیتالی با دقت 2/21
( )N0552866, Japaneانجام گرفت .طول ،عرض شکمی
و عرض جانبی میوه توسط کولیس دیجیتال ( Stainless
 )Hardened, Chinaاندازهگیری شد .حجم میوه در هر
رقم با غوطهور کردن آنها در ظروف استوانۀ مدرج
محتوی آب و اندازهگیری مقدار آب سرریز کرده از ظرف
مشخص و سپس یادداشتبرداری شد .همچنین
اندازهگیری طول دم میوه توسط خطکش سانتیمتری
انجام گرفت.

()1

نرمالیتۀ سود × اکیواالن اسید غالب ×
میزان مصرفی سود

=

(%) TA

حجم آب میوه خالص × 1222

 pHمیوهها با استفاده از دستگاه  pHمتر (
 )206, Germanyاندازهگیری شد .آنالیز دادهها با
استفاده از نرمافزار  SASو مقایسۀ میانگینها با آزمون
دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.
Testo

نتایج و بحث
نتایج تجزیۀ واریانس مربوط به برخی صفات مهم میوه
نشان داد که اثر سال بر خصوصیات عرض جانبی ،حجم
و وزن میوه در سطح احتمال  1درصد و از نظر طول و
عرض شکمی میوه در سطح احتمال  5درصد معنادار
شد .در ارقام مختلف از نظر طول ،عرض جانبی ،عرض
شکمی و طول دم میوه اختالف معناداری در سطح
احتمال  1درصد و از نظر حجم میوه اختالف معناداری
در سطح احتمال  5درصد وجود داشت .اثرهای متقابل
رقم و سال از نظر طول ،عرض جانبی ،حجم میوه ،طول
دم میوه و وزن میوه در سطح احتمال  1درصد و از نظر
عرض شکمی میوه در سطح احتمال  5درصد معنادار
شد (جدول.)1

اندازهگیریهای بیوشیمیایی

میزان مواد جامد محلول کل میوهها برحسب درصد با
دستگاه رفراکتومتر دستی ( Atago Sciance 1940
 )Tokyo, Japanدر دمای اتاق اندازهگیری شد .اسید کل
میوة هر رقم با روش تیتراسیون عصارة حدود  15میوه

جدول  .1تجزیۀ واریانس مربوط به صفات میوة هفت رقم گیالس در شرایط آبوهوایی کرج
منابع

درجۀ

تغییرات

آزادی

میانگین مربعات
طول میوه

سال

1

*

بلوک (سال)

6

**

رقم

4

رقم × سال

4

خطا آزمایش
cv

112/22
19/51

**

161/44

**

16/22

عرض جانبی
**

عرض شکمی

563/13

*

**

**

**

3/34

121/26

**

23/21

632/11

**

21/16

حجم میوه
**

955/12

**

135/12

*

*

**

96/21

4/16

35/61
21/51

وزن میوه
**

طول دم میوه

615/33

ns

1/46

**

**

1/41

ns

4/35

34/11

**

26/91

**

29/29

**

1/11

412

1/42

1/14

2/41

1/21

1/26

2/23

-

4/22

1/25

1/95

11/16

14/16

11/32

** * ،و  :nsمعناداری در سطح احتمال  1و  5درصد و عدم معناداری
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بین ارقام مختلف از نظر میزان  pH ،TAو
اختالف معناداری مشاهده نشد .اثرات متقابل رقم در
سال از نظر اسیدیتۀ کل و  pHدر سطح احتمال 1
درصد معناداری شد (جدول.)2

نتایج تجزیۀ واریانس صفات بیوشیمیایی میوه نشان داد
که طی دو سال اختالف معناداری از نظر مقدار ،TSS
 pH ،TAو  TSS/TAوجود نداشت .تنها اثر رقم بر مقدار
 TSSدر سطح احتمال  5درصد معنادار شد .درحالیکه

TSS/TA

جدول  .2تجزیۀ واریانس صفات بیوشیمیایی میوة هفت رقم گیالس در شرایط آبوهوایی کرج
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجۀ آزادی

TSS

TA

pH

TSS/TA

12/92ns

2/22ns

2/19ns

21/69ns

ns

2/62

ns

2/21

15/42

ns

2/13

ns

2/15

**

سال

1

بلوک (سال)

6

ns

رقم

4

*

رقم × سال

4

ns

خطای آزمایشی
CV

2/16
9/52

ns
ns

**

6/51

12/63

ns

1/52

2/11

2/24

26

9/96

2/26

2/21

9/45

-

3/22

19/45

2/92

16/9

** *

 ،و  :nsمعناداری در سطح احتمال  1و  5درصد و عدم معناداری

سال دوم ارقام سابیما و بالمارکا بهترتیب با  11/13و
 11/21میلیمتر کمترین عرض جانبی میوه را داشتند.
میانگین طول میوة ارقام مختلف در سال دوم با 21/14
میلیمتر بیشتر از سال اول با  22/43میلیمتر بود.
همچنین میانگین عرض جانبی میوة ارقام مختلف در
سال دوم ( 13/16میلیمتر) نسبت به سال اول (11/11
میلیمتر) بیشتر شد (جدول .)9میانگین دوسالۀ طول
میوه از  13/11میلیمتر در رقم بالمارکا تا 29/29
میلیمتر در رقم سانبورست تغییر کرد که با یافتههای
 (2010) Pérez-Sánchez et al.تطابق دارد.

نتایج مقایسۀ میانگینها نشان دادند که در سال اول
و دوم و همچنین میانگین هر دو سال ،رقم سانبورست
بهترتیب با  26/13 ،22/24و  29/29میلیمتر بیشترین
طول میوه و رقم بالمارکا بهترتیب با  13/52 ،11/11و
 13/11میلیمتر کمترین طول میوه را داشتند .از نظر
عرض جانبی میوه ،رقم سیاه مشهد در سال اول دارای
 13/1میلیمتر و رقم استال در سال دوم دارای 21/31
میلیمتر بودند و میانگین هر دو سال ارقام سیاه مشهد و
استال بهترتیب با  13/13و  22/21میلیمتر بیشترین
بود .در سال اول رقم سابیما با  14/43میلیمتر ،و در

جدول  .9مقایسۀ میانگینهای مربوط به طول و عرض جانبی میوة هفت رقم گیالس در شرایط آبوهوایی کرج
رقم

عرض جانبی (میلیمتر)

طول میوه (میلیمتر)
سال 1

سال 2

میانگین

سال 1

سال 2

میانگین

سانبورست

22/24 a

26/13 a

29/29 a

11/41 b

22/21 bc

13/61 ab

سیاه مشهد

21/22 b

21/93 d

21/23 bc

13/12 a

22/23 c

13/13a

سامیت

21/21 b

21/42 d

21/96 bc

11/21 c

13/61 d

11/91 abc

استال

22/31 b

29/21 b

22/29 ab

11/52 b

21/31 a

22/21 a

قرمز دورفی

22/69 c

22/26 c

21/29 bc

11/95 c

22/41 b

11/31 abc

سابیما

22/13 c

22/51 e

22/95 cd

14/43 d

11/13 e

11/26 c

بالمارکا

11/11 d

13/52 f

13/11 d

14/32 cd

11/21 e

11/64 bc

میانگین

22/43 b

21/14 a

-

11/11 b

13/16 a

-

میانگینها با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال  5درصد با آزمون دانکن تفاوت معناداری ندارند.
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بیشترین میانگین عرض شکمی میوه در سال اول،
در ارقام سانبورست و سیاه مشهد بهترتیب با  22/11و
 22/69میلیمتر ،در سال دوم در رقم استال با 25/99
میلیمتر و میانگین هر دو سال در ارقام سانبورست،
استال و سیاه مشهد بهترتیب با  29/91 ،29/1و 22/45
میلیمتر مشاهده شد .کمترین عرض شکمی میوه در
سال اول را ارقام سابیما و بالمارکا بهترتیب با میانگین
 13/95و  13/13میلیمتر داشتند .در سال دوم و
میانگین هر دو سال ،رقم سابیما بهترتیب با 22/13
میلیمتر و  13/11میلیمتر کمترین عرض شکمی میوه
را داشتند .بهطورکلی ،عرض شکمی میوه در ارقام
مختلف گیالس در سال دوم ( 22/16میلیمتر) نسبت
به سال اول ( 21/21میلیمتر) بیشتر شد .عرض شکمی
میوة گیالس یکی از فاکتورهای مهم کیفی برای
دستیابی به قیمت باالی فروش است .با توجه به
استانداردهای کیفی اسپانیا ،گیالسهای با قطر 25
میلیمتر به گروه بسیاربزرگ تعلق دارند که این اندازه در
کشورهای بسیاری بهدلیل تغییرات آبوهوایی در طول
چند سال ،متفاوت است .تنوع در سازگاری ارقام امری
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طبیعی محسوب میشود (
 .)2010کمتربودن این استانداردها در ایران بهدلیل
تغییرات فصلی و شرایط مدیریتی (روشهای آبیاری ،نوع
خاک و کمبود آب هنگام توسعه و بلوغ میوه) طی چند
سال است .از نظر حجم میوه ارقام سانبورست و سیاه
مشهد با  4/2سیسی در سال اول ،ارقام سانبورست و
استال بهترتیب با  1/22و  1/91سیسی در سال دوم و
ارقام سانبورست (با  1/23سیسی) ،سیاه مشهد (با
 4/61سیسی) و استال (با  4/19سیسی) در هر دو سال
بیشترین حجم میوه را داشتند .کمترین حجم میوه را در
سال اول رقم بالمارکا با  6/19سیسی داشت .ارقام
سابیما و بالمارکا در سال دوم بهترتیب با  6/16سیسی
و  6/3سیسی و در هر دو سال بهترتیب با  6/44و 6/52
سیسی کمترین حجم میوه را داشتند .میانگین حجم
میوه در سال دوم با  4/42سیسی نسبت به سال اول با
 5/12سیسی بیشتر شد (جدول .)6پارامترهای میوه
مثل حجم و طول دم میوه بهدلیل تغییرات آبوهوایی
طی چند سال تغییر میکند ( Péréz-Sánchez et al.,
.)2008
Pérez-Sánchez et al.,

جدول  .6مقایسۀ میانگینهای مربوط به حجم و عرض شکمی میوة هفت رقم گیالس در شرایط آبوهوایی کرج
رقم

حجم میوه (سیسی)

عرض شکمی (میلیمتر)
سال 1

سال 2

میانگین

سال 1

سال 2

میانگین

سانبورست

22/11 a

26/42 b

29/12 a

4/22 a

1/22 a

1/23 a

سیاه مشهد

22/69 a

22/11 d

22/45 a

4/22 a

4/11 c

4/61a

سامیت

22/16 b

22/91 e

21/41 abc

6/42cd

4/22 d

5/61 ab

استال

21/61 b

25/99 a

29/91 a

5/94 b

1/91 a

4/19 a

قرمز دورفی

22/19 b

29/46 c

22/29 ab

6/32 c

1/91 b

4/11ab

سابیما

13/95 c

22/13 g

13/11 c

6/61 de

6/16 e

6/44 b

بالمارکا

13/13 c

22/15 f

22/91 bc

6/19 e

6/32 e

6/52 b

میانگین

21/21 b

22/16 a

-

5/12 b

4/42 a

-

میانگینها با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال  5درصد با آزمون دانکن تفاوت معناداری ندارند.

بیشترین میانگین وزن میوه در سال اول با 4/59
گرم در رقم سیاه مشهد و در سال دوم با  1/4گرم در
رقم استال مشاهده شد .میانگین دوسالۀ وزن میوه نشان
داد که ارقام سانبورست با  1/21گرم ،سیاه مشهد با
 1/22گرم و استال با  4/14گرم بیشترین وزن میوه را
دارند .کمترین وزن میوه در سال اول در رقم بالمارکا با

 6/91گرم و در سال دوم در ارقام سابیما و بالمارکا
بهترتیب با  5/21و  5/12گرم بود .در هر دو سال نیز
ارقام سابیما و بالمارکا بهترتیب با میانگین  6/11و 6/11
گرم کمترین وزن میوه را داشتند .میانگین وزن میوه
ارقام مختلف گیالس در سال دوم با  4/11گرم نسبت به
سال اول با  5/25گرم بیشتر بود .ارقام استال ،سیاه

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار 1936

22

مشهد و سانبورست بهدلیل اندازة بزرگی که در این
آزمایش دارند مناسب بازار تازهخوریاند .بزرگترین وزن
میوه در رقم سانبورست در این پژوهش با نتایج
 (1995) Christensenهمخوانی داردMoreno & .
 (2002) Manzanoمیانگین وزن میوه در گیالس را بین
 1تا  3گرم معرفی کردند(2011) Bolsu & Akçsa .
میانگین وزن هر میوة رقم استالی پیوندی روی پایۀ
محلب را بین  4/9تا  1/5گرم معرفی کردند .بیشترین
وزن میوه در رقم سانبورست با میانگین  1/21گرم
مطابق با یافتههای  (2009) Dzhurinov & Kolevاست.
در پژوهشی روی خصوصیات پومولوژیکی نه رقم گیالس
مشخص شد که بیشترین وزن میوه را رقم سانبورست
با میانگین وزن  11/2گرم داشت ( Radičević et al.,
 .)2008در پژوهشی دیگر روی ویژگیهای کیفی میوة
برخی ارقام گیالس توسط  (1986) Sekseنشان داده شد
که ارقام سامیت و استال (3/6ـ 11گرم) بزرگترین
میوهها را داشتند .اختالف نتایج این پژوهش با یافتههای
سایر پژوهشگران شاید به این دلیل باشد که شرایط
اقلیمی و مدیریتی (کمبود آب در مرحلۀ توسعۀ میوه)
این نواحی متفاوت است .اقلیم شامل دما ،آفتابزدگی و
بارندگی پارامترهای بسیار مهمی برای تولید گیالسها
هستند .مشاهده شده است که کمبود آب ،دمای زیاد و
سطوح آفتابزدگی طی مدت توسعۀ گیالس برخی
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی را تحتتأثیر قرار
میدهد .در این شرایط درختان طول عمر کوتاهتری پیدا
میکنند و گیالس کوچکتر ،شیرینتر و روشنتر
میشود .ارقام با میوههای کوچک در مقایسه با ارقام با

میوههای بزرگ کمتر تحتتأثیر شرایط آبوهوایی
مختلف قرار میگیرند (.)Péréz-Sánchez et al., 2010
در این پژوهش رقم استال میانگین وزن میوه  1/22گرم
در هر دو سال را داشت که مطابق با یافتههای & Bolsu
 (2011) Akçsaاست که نشان دادند میانگین وزن میوه
در رقم استال بین  4/9تا  1/5گرم است .کیفیت گیالس
در طول فرایند تشکیل میوه تحت تأثیر عوامل داخلی و
خارجی ازجمله رقم ،میزان بلوغ ،رطوبت نسبی ،دمای هوا،
مواد غذایی ،نور ،بارندگی ،نوع خاک ،زمان گلدهی ،قطر
تخمدان هنگام تشکیل میوه و نوع شاخهای که میوه روی
آن تشکیل میشود ،قرار میگیرد (.)Cline et al., 1995
ارقام دارای وزن میوة بین  6تا  5گرم ،غلظت زیاد مواد
جامد محلول کل ،گوشت سفت ،قطر میوه بین  11تا 21
میلیمتر ،و رنگ آبمیوة سیاه مناسب فراوریهای صنعتی
(رقم سابیما و رقم بالمارکا) هستند (.)Bandai et al., 2010
از نظر میانگین طول دم میوه در سال اول و دوم رقم
بالمارکا بهترتیب با  5/63و  5/11سانتیمتر بیشترین طول
دم میوه را داشت .همچنین رقم استال با  5/26سانتیمتر
در سال دوم دم میوة بلندی داشت .میانگین دوسالۀ طول
دم میوه نشان داد که ارقام استال با  5/14سانتیمتر و
بالمارکا با  5/96سانتیمتر بیشترین طول دم میوه را نسبت
به سایر ارقام داشتند .کوچکترین طول دم میوه در سال
اول در رقم سانبورست با میانگین  9/11سانتیمتر بود و
در سال دوم و میانگین هر دو سال در ارقام سانبورست،
سیاه مشهد ،قرمز دورفی و سابیما اختالف معناداری پیدا
نشد .اختالف معناداری بین ارقام مختلف در هر دو سال از
نظر طول دم میوه مشاهده نشد (جدول.)5

جدول  .5مقایسۀ میانگینهای مربوط به وزن و طول دم میوة هفت رقم گیالس در شرایط آبوهوایی کرج
رقم

طول دم میوه (سانتیمتر)

وزن میوه (گرم)
سال 1

سال 2

میانگین

سال 1

سال 2

میانگین

سانبورست
سیاه مشهد
سامیت

4/15 b
4/59 a
6/12 de

1/23 b
4/31 d
4/52 e

1/21 a
4/14 a
5/46 ab

9/11 e
6/66 c
6/22 cd

6/26 c
6/23 c
6/12 b

6/22 b
6/94 b
6/64 b

استال

5/65 c

1/42 a

1/22a

5/21 b

5/26 a

5/14 a

قرمز دورفی
سابیما
بالمارکا
میانگین

5/25 d
6/61 ef
6/91 f
5/25 b

1/51 c
5/21 f
5/12 f
4/11 a

4/91 ab
6/11 b
6/11 b
-

6/91 c
6/29 d
5/63 a
6/53 a

6/96 c
6/11 c
5/11 a
6/63 a

6/95 b
6/12 b
5/96 a
-

میانگینها با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال  5درصد با آزمون دانکن تفاوت معناداری ندارند.
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طول دم میوه اندازهگیری خوبی برای تشخیص
بسیاری از واریتههای گیالس است ( Christensen,
 .)1970ارقام بومی عموماً دم میوههای بلند دارند که
برداشت آنها مشکل است .دم میوههای کوتاه برای
مصرفکنندگان بسیارمهم است چون آنها معموالً دم
میوههای کوتاه را ترجیح میدهند ( Pérez-Sánchez et
 .)al., 2010پارامترهای میوه ازجمله طول دم و حجم
میوه بهدلیل تغییرات آبوهوایی طی چند سال تغییر
میکند .عموماً ارقام اصالحی دم میوههای کوتاه و
میوههای بزرگ با گوشت زیاد و ظاهر خوب دارند
( .)Pérez-Sánchez et al., 2008ارقام محلی عموماً
دمهای میوة بلند دارند که برداشت آنها بسیار مشکل
است .معموالً ارقام اصالحی دم میوههای کوتاه ،میوههای
بزرگ با گوشت زیاد و ظاهر خوب و مقاومت باالیی به
ترکخوردگی دارند (.)Péréz-Sánchez et al., 2008
نتایج صفات بیوشیمیایی میوه نشان داد که از نظر
میزان  TSSمیوه در سال اول ،رقم سیاه مشهد با 21/11
درصد و رقم قرمز دورفی با  21/25درصد بیشترین
میانگین  TSSمیوه را داشتند .با توجه به میانگین
دوساله ،رقم سیاه مشهد با  22/53درصد بیشترین
میزان  TSSرا داشت و کمترین آن در ارقام سامیت و
استال بهترتیب با  11/96و  11/23درصد بود .بیشترین
میانگین  pHمیوه در سال اول با  9/33و در سال دوم با
 6/24در رقم سیاه مشهد بود .کمترین میانگین  pHمیوه
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در سال اول را ارقام سانبورست با  ،9/5سابیما با 9/51
و سامیت با  9/4داشتند ،درحالیکه در سال دوم رقم
بالمارکا با  9/41کمترین  pHمیوه را داشت .از نظر
میزان  TSSارقام مختلف در هر دو سال ،سال دوم با
 21/25درصد بیشتر از سال اول با  11/61درصد بود.
 pHمیوة ارقام مختلف در سال دوم ( )9/11بیشتر از
سال اول ( )9/14بود (جدول .)4شیرینی ویژگی مهمی
است که سبب جذب مصرفکننده میشود .نسبت قند
به اسید باال نشاندهندة مزة شیرین است ( Jänes et al.,
 .)2010عموماً ارقام بومی نسبت به ارقام اصالحشده
میوههای شیرینتری دارند (.)Pérez-Sánchez, 2010
گیالس ایدهآل باید  TSSبین  11تا  13درصد و اسید
قابل تیتراسیون  1/1تا  2درصد و  9/1 pHداشته باشد
( .)Kappel et al., 1996بنابراین ،بهطور قابل توجهی
میزان مواد جامد محلول کل وابسته به کیفیت میوه
است و پارامتر بسیارمهمی برای پرورشدهندگان
بهمنظور تعیین بهترین زمان برداشت میوة گیالس است
( TSS .)Pérez-Sánchez, 2010باالی  14درصد در
گیالس سبب پذیرش بیشتر مصرفکننده و  TSSکمتر
از  14درصد سبب پذیرش کمتر از جانب مصرفکننده
میشود ( .)Crisosto et al., 2002نسبت TSS/TA
نشانگر طعم میوه است که هرچه این نسبت باالتر باشد،
پذیرش مصرفکننده هم بیشتر خواهد بود ( Cliff et al.,
.)1996

جدول  .4مقایسۀ میانگینهای مربوط به TSSو  pHمیوة هفت رقم گیالس در شرایط آبوهوایی کرج
رقم
سانبورست
سیاه مشهد
سامیت
استال
قرمز دورفی
سابیما
بالمارکا
میانگین

 ( TSSدرصد)

pH

سال 1

سال 2

میانگین

سال 1

سال 2

میانگین

11/55 b
21/11 a
14/34 b
14/25 b
21/25 a
11/95 b
11/11 b
11/61 b

21/32 a
29/91 a
13/11 a
22/99 a
21/92 a
22/11 a
21/34 a
21/25 a

13/19 bc
22/53 a
11/96 c
11/23 c
21/21 ab
11/19 bc
22/21abc
-

9/5 c
9 /33 a
9/4 c
9/11 b
9/3 ab
9 /51 c
9/36 ab
9/14 b

9/12 bc
6/24 a
9/11 b
9/11 b
9/32b
9/32 b
9/41 c
9/11 a

9/44 a
6/22 a
9/16 a
9/16 a
9/3 a
9/61a
9/11 a
-

میانگینها با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال  5درصد با آزمون دانکن تفاوت معناداری

بیشترین  TAدر سال اول در رقم بالمارکا با میانگین
 2/11درصد و کمترین آن در رقم سامیت با میانگین

ندارند.

 1/25درصد مشاهده شد (جدول.)1
) (2006) Vursavuş et al. ،(2004و

Revilla & Vivar
Cordeiro

1936  بهار،1  شمارة،64  دورة،علوم باغبانی ایران

( اسیدمالیک میوة گیالس بسیار کم است
 میزان مواد جامد محلول کل و اسیدیته.)al., 2002
وابسته به مرحلۀ بلوغ و تغییر رنگ گیالس است و کمتر
بودن میزان مواد جامد محلول کل و اسیدیته در سال
اول نسبت به سال دوم احتماالً بهدلیل برداشت زودتر
.میوه در سال اول است
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( بیان کردند اسید قابل تیتر2008) Rodrigues et al.
در گیالس در مقایسه با آلبالو کمتر است و تأثیر زیادی
 طی بلوغ یا رسیدگی کمTA  تغییرات.بر مزة میوه ندارد
 اسیدیته.است و به شرایط ویژة باغ و سال بستگی دارد
هنگام بلوغ تغییر اندکی میکند که این تغییرات نسبت
 میزان.به تغییرات مواد جامد محلول کل کمتر است

Crisosto et

 هفت رقم گیالس در شرایط آبوهوایی کرجTSS/TA وTA  مقایسۀ میانگینهای مربوط به.1 جدول
)( درصدTA

TSS/TA

میانگین

2 سال

سال ا

میانگین

2 سال

سال ا

12/31 a
15/12 a
12/11a
12/33 a
16/15a
19/16a
11/11a
-

12/45 a
14/11 a
12/11 a
19/15 a
16/39 a
16/21 a
19/35 a
16/21 a

19/11a
a19/69
a19/51
a12/12
a16/51
a19/21
b1/93
12/45 a

1/59 a
1/51 a
1/66 a
1/61a
1/65 a
1/62 a
1/31 a
-

1/19 a
1/62a
1/46 a
1/61 a
1/66 a
1/63a
1/46 a
1/56 a

cd1/99
b1/49
d1/25
cd1/96
bc1/61
cd1/91
a2/11

1/5 a

رقم
سانبورست
سیاه مشهد
سامیت
استال
قرمز دورفی
سابیما
بالمارکا
میانگین

. درصد با آزمون دانکن تفاوت معناداری ندارند5 میانگینها با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال

سانبورست بهدلیل ویژگیهای کیفی باال و خصوصیت
گل و میزان سازگاری میتواند جایگاه بسیار مناسبی در
.چرخۀ تولید گیالس در کشور بهدست آورد

از مجموع نتایج بهدستآمده از این پژوهش میتوان
مشخص کرد که کلیۀ ارقام وارداتی در شرایط آبوهوایی
کرج سازگاری خوبی نشان دادهاند و از میان آنها رقم
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