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 چکیده

 M9وM111 ، MM106هاي آبادي و گالب اصفهان روي پایه ب تابستانه گاال، گالب کهنز، شفیعبا ارقام سی DAT1رس  منظور مقایسه ژنوتیپ سیب میان به
در سه تکرار و در دو سال متوالی در ایستگاه تحقیقاتی کمالشهر انجام گرفت. نتایج نشان داد  هاي کامل تصادفی صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك آزمایشی به

ترین رشد رویشی مربوط به ارقام گالب کهنز و  دار بود. بیش و پایه در رشد رویشی و زایشی درختان در سطح یک درصد معنی اثر رقم، پایه و اثر متقابل رقم
ترین  متر مشاهده شد. بیشسانتی 7/53با  M9روي پایه DAT1 ترین رشد در ژنوتیپ  و کم مترسانتی 7/91، 92ترتیب با  به MM111گالب اصفهان روي پایه 

 DAT1کیلوگرم بود.  40/18و  05/20، 50/22ترتیب با  به MM111 و MM106هاي روي پایه DAT1عملکرد در ارقام گالب اصفهان، گالب کهنز و ژنوتیپ 
تولید کردند. به لحاظ سفتی بافت گوشت  ترین میوه راگرم کوچک 55/69و  50/75ترتیب با ترین و ارقام گالب اصفهان و گالب کهنز بهگرم درشت 80/211با

با  MM106روي پایه   DAT1ترین بافت گوشت میوه در ژنوتیپ مترمربع و نرمکیلوگرم بر سانتی 8/5با  M9ترین بافت گوشت در رقم گاال روي پایه  میوه، سفت
 5/11با  MM111ترین آن در رقم گالب اصفهان روي  درصد و کم 5/18در رقم گاال روي هرسه پایه با  TSSترین  مترمربع ثبت شد. بیشکیلوگرم بر سانتی 7/3

ترین اسیدیته آب میوه مربوط به رقم گالب اصفهان روي  درصد و کم 68/0با  MM106روي پایه  DAT1ترین اسیدیته آب میوه در ژنوتیپ  بیش .بوددرصد 
MM106  بوددرصد  22/0با.  
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Abstract 
This study has been performed to compare DAT1, a new mid-season apple genotype, with summer apple cultivars including ‘Gala’, ‘Golab-
e-Kohanz’, ‘Shafi Abadi’, and ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on M9, MM106, and MM111 during two consecutive years in Kamalshahr 
Research Station. The experiments use a factorial design, arranged in a Random Complete Block Design with 3 replicates. Results show that 
the impacts of cultivars, rootstocks, and their interactions has been significant (P≤0.01) on growth characteristics, having the highest values 
in ‘Golab-e-Kohanz’ and ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on MM111, with 92 and 91.7 cm respectively, while the lowest value occurs in DAT1, 
grafted on M9 with 53.7 cm. the highest yield is found in ‘Golab-e-Isfahan’, ‘Golab-e-Kohanz’, and DAT1 grafted on MM106 and MM111 
with 22.50, 20.05, and 18.4 kg, respectively. The largest fruits belong to DAT1, being 211.80 gr, and the smallest ones are grown on ‘Golab-
e-Isfahan’ and ‘Golab-e-Kohanz’ with 75.50 and 69.55 gr, respectively. Regarding flesh firmness, the hardest and softest fruits turn out to be 
‘Gala’ grafted on M9 and DAT1 on MM106, being 5.8 Kg/cm2 and 3.7 Kg/cm2, respectively. The maximum soluble solids (18.5%) has been 
‘Gala’ grafted on all three rootstocks and the lowest one (11.5%), ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on MM111. The maximum acidity of fruit juice 
has been found in DAT1 grafted on MM106 with 0.68% and the lowest one in ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on MM106 with 022%.  
 
Keywords: Fruit quality, Gala, Golab-e-Isfahan, Golab-e-Kohanz, growth features, Shafi Abadi. 
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  . مقدمه1
عنوان یکی از  هاي بومی هنوز بهگزینش از میان ژنوتیپ

رود. تعداد  شمار می گزینی درختان میوه به هاي بهروش
جمله ارقام رد و گلدن فرد سیب از  زیادي از ارقام منحصربه

 ,Janickاند (هاي بذري گزینش شدهدلیشز از میان توده

هاي نژادي شامل ارزیابیهاي کالسیک به ). روش2012
عنوان اولین قدم در  هاي بومی بهمورفولوژیکی ژنوتیپ

). Blazek, 1992رود (شمار می شناسایی و ارزیابی ارقام به
ارقام جدید براي  افزایش بازارپسندي محصول و تولید

خوري یا تبدیلی، از اهداف مهم در اصالح  مصارف تازه
یابی به  ). دستFaedi et al., 1985درختان سیب است (

ارقام تابستانه با اندازه مطلوب، بافت مناسب و قابلیت 
شمار  نژادي در سیب بهانبارمانی کافی از اهداف مهم به

ي تابستانه در ها). سیبRoholah et al., 2015رود ( می
ایران اندازه کوچک، قابلیت انبارمانی کم و کیفیت پایینی 
دارند، بنابراین قدرت رقابت با ارقام تجارتی خارجی را 

هاي رویشی و زایشی ). ویژگیManieii, 2001ندارند (
درختان سیب، عالوه بر رقم، تحت تأثیر نوع پایه مورد 

هاي دادي از ژنوتیپبندي تعگیرد. گروه استفاده نیز قرار می
هاي فیزیکی و  سیب بومی و ارقام وارداتی براساس ویژگی

ها و ارقام داراي شیمیایی میوه نشان داد که این ژنوتیپ
داري بوده و براساس اندازه میوه، طعم، میزان  تفاوت معنی

اسیدیته و قند آب میوه در چهار گروه اصلی قرار گرفتند 
)Bahari et al., 2007،ترین ارتفاع و محیط تنه مهم ). حجم

شوند که تحت  هاي رشدي درخت محسوب میشاخص
 ;Autio, 2001گیرند ( تأثیر رقم و پایه قرار می

Sotiropoulos, 2006 مقایسه صفات کمی و کیفی در .(
هاي مختلف نشان داد که تعدادي از ارقام سیب روي پایه

ترین  بیش MM106سیب رقم گلدن دلیشز پیوندشده بر پایه 
ترین ریزش خردادماه وکوچک درصد تشکیل میوه، بیش
). نتایج Bairanvand et al., 2011ترین میوه را تولید کرد (

پژوهش در مورد ارقام سیب تیپ اسپور پیوندشده روي 
که  نشان داد M7 و  MM106 ،M26هاي رویشی پایه

پیوندشده روي پایه  ʻاورگون اسپورʼو  ʻرد چیفʼارقام
MM106 ترین عملکرد و کیفیت میوه را در بین  شبی

 ).Chauhan & Sharma, 2008هاي پیوندي داشتند (ترکیب
شود، اما میزان کنترل به کنترل رشد از طریق پایه فراهم می

 رقم سیبی که روي پایه پیوند شده است نیز بستگی دارد

)Zhou et al., 2003(ها بر میانگین صفات رشدي رقم . پایه
گذارند، مقایسه رشد رویشی ارقام سیب تأثیر میپیوندي 

ترین  هاي رویشی مختلف نشان داد که بیشپاییزه روي پایه
 Moharamiدست آمد ( به  MM111 رشد روي پایه رویشی

et al., 2011 .(  

هاي فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه  بررسی ویژگی
 و MM106، M9هاي رقم سیب پیوندشده روي پایه

MM111 هاي مختلف پایه و رقم اثر  ان داد ترکیبنش
داري بر قدرت رشد رویشی و زایشی درختان دارد معنی

)Shaerii et al., 2016 .( درختان سیب پیوندشده روي پایه
داراي اندازه بزرگ و روي پایه MM111 رویشی پررشد 

 ,.Ferree et al( داراي اندازه کوچک هستند M9پاکوتاه 

محصول درختان افزایش یابد اندازه هرچه میزان ). 1984
تر در  یابد. تشکیل میوه بیشهاي درختان کاهش میمیوه

شدن  رقم رد اسپار باعث کاهش رشد میوه در مرحله بزرگ
 Saeiiتر گردید (هاي کوچکها و در نتیجه تولید میوهسلول

et al., 2012 قدرت رشد درختان با ایجاد تعادل بین رقم .(
رشد روي پایه ترل است، پیوند ارقام سیب کمو پایه قابل کن

هاي پاکوتاه نتایج هاي قوي و ارقام پررشد روي پایه
  ).Salse, 1984همراه دارد ( تري به مطلوب

 صورت بهکه  DAT1 پیژنوتهاي مقدماتی بررسی
یافت  کمالشهر یباغبان قاتیتحق ستگاهیتک درخت در ا

شد، نشان داد زمان رسیدن، اندازه و طعم میوه این 
ژنوتیپ در مقایسه با ارقام سیب موجود در کلکسیون 
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 ,.Atashkar et alسیب داراي تفاوت آشکار است (

ی لیتکم یبررس منظور بهحاضر  پژوهش). بنابراین 2016
بر  DAT1 دبخشیام پیژنوت صفات رویشی و زایشی

و در مقایسه با ارقام تابستانه مهم هاي رویشی مختلف پایه
ایران در قالب طرح آماري تکرار دار جهت معرفی رقم 

   انجام گرفت.
  

  ها. مواد و روش2
هاي فاکتوریل در قالب طرح بلوك صورت به پژوهشاین 

کامل تصادفی با دو فاکتور ارقام سیب تابستانه گاال، گالب 
میدبخش آبادي، گالب اصفهان و ژنوتیپ ا کهنز، شفیع

DAT1 شییرو يهاهیروي پا MM111، MM106، M9  و
سه تکرار با استفاده از درختان چهارساله در ایستگاه 

هاي تحقیقات باغبانی کمالشهر مربوط به پژوهشکده میوه
سسه تحقیقات علوم ؤمعتدله وسردسیري زیر مجموعه م
گیري صفات رویشی  باغبانی در دو سال متوالی با اندازه

و صفات زایشی با باردهی مناسب درختان  1397 در سال
انجام گرفت. الگوي کاشت درختان  1398در سال 

ها و با  تک ردیفی با فاصله چهار متر بین ردیف صورت به
 5/2هاي مختلف، توجه به تفاوت رشد درختان روي پایه

  و MM111هاي  متر فاصله روي ردیف براي پایه

MM106  براي پایه  متر فاصله روي ردیف 5/1وM9  در
نظر گرفته شد. فرم تربیت درختان سازگار با نوع پایه 

و به فرم  M9کاررفته، به فرم اسپیندل براي پایه  رویشی به
 و MM111هاي محور مرکزي تغییریافته براي پایه

MM106 آبیاري  شامل یباغ اتیعمل. طراحی و انجام شد
آفت  هیعل بر پاشی سم ،يا قطره ياریآب ستمیس با استفاده از

در هزار و در دو نوبت  5/1کرم سیب با فوزالون به نسبت 
منظم  یکودده ،شدن میوه و یک ماه بعداز آن هنگام فندقی

در هر  لوگرمیک سهمقدار  به یبا استفاده از کود دام انهیسال
برنامه تغذیه و نتایج  براساس ییایمیکود ش ودرخت 

 ياریآب-کود ستمیاز س با استفاده تحزیه برگی درختان
گیري صفات رویشی و مورفولوژیکی  ت. اندازهانجام گرف

شدن رشد درختان در ابتداي آبان هر سال  پس از کامل
انجام گرفت. بدین صورت که براي تعیین حجم درخت 

  ).Bassal, 2009استفاده شد ( )1(از رابطه 

  میانگین قطر تاج× ارتفاع درخت  ) 1رابطه (
  = حجم درخت

4  
گیري  براي محاسبه قطر تاج، در دو جهت قطر تاج اندازه

و سپس میانگین آن در نظر گرفته شد. ارتفاع درخت نیز با 
گیري شد. طول شاخه  هاي مدرج اندازهاستفاده از شاخص

جاري با استفاده از متر نواري در اواخر فصل رویشی و سال
 هاي مختلف درخت در چهار شاخه ها و قسمت از جهت

متر باالتر از محل گیري شد. محیط تنه نیز ده سانتی اندازه
جاري نیز گیري شد. قطر شاخه سال  پیوند با متر نواري اندازه

هایی که طول شاخه با استفاده از کولیس و در همان شاخه
  گیري شده بود، تعیین شد.  اندازه
، چهار شاخه در چهار وهیم لیدرصد تشکمنظور تعیین  به

ها درخت انتخاب و در مرحله تمام گل، تعداد گلجهت هر 
روز بعد از گلدهی، تعداد  50ها شمارش شد، سپس  در آن

هاي انتخابی شمارش شد. شده روي شاخه هاي تشکیلمیوه
نمودن آن در عدد  از تقسیم تعداد میوه بر تعداد گل و ضرب

درصد  نیانگی. م، درصد تشکیل میوه نهایی مشخص شد100
درخت محاسبه  هر يبراو چهار شاخه  ه نهایی درتشکیل میو

ها، براي تعیین عملکرد در درخت، بعد از رسیدن میوه .شد
کل محصول درختان آزمایشی برداشت و توزین شد. 

منظور بررسی صفات میوه، در زمان رسیدن پنج میوه از  به
ها شمارش شده بود، چیده  هایی که تعداد میوه در آنشاخه

ی صفات کمی و کیفی میوه به آزمایشگاه شد. جهت بررس
، درصد مواد جامد  منتقل گردید و صفات میوه شامل  وزن

)، ERMA INC 0-32%محلول با استفاده از قندسنج دستی (
روش عیارسنجی و سفتی بافت گوشت با دستگاه  اسیدیته به
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گیري شد. متري اندازهپنترومتر با سطح پروب هشت میلی
افزار آماري  آمده با استفاده از نرم دست بههاي سپس داده

)SAS ها ) آنالیز واریانس و مقایسه میانگین داده1/9نسخه
  اي دانکن انجام گرفت. روش آزمون چنددامنه به

  
  . نتایج و بحث3
 . مقایسه صفات رویشی1. 3

ها بین ارقام و پایه یشینشان داد به لحاظ صفات رو جینتا
طول شاخه  درختان شامل ایهرقم و پمتقابل ات اثرو 

قطر شاخه و  حجم تاج، محیط تنه، ، ارتفاعجاريسال
  وجود دارد. دار معنیجاري اختالف سال

  
  جاري. طول و قطر شاخه سال1. 1. 3

ها بر رشد طولی مقایسه میانگین اثرات متقابل ارقام و پایه
جاري نشان داد، ترکیب ارقام گالب اصفهان، گاال، شاخه سال

و  MM106هاي رویشی  آبادي روي پایه گالب کهنز و شفیع
MM111 که  داري با هم نشان ندادند، درصورتی تفاوت معنی

هاي  روي پایه DAT1و ژنوتیپ  M9 با همین ارقام روي پایه
M9، MM106  وMM111 ترین  دار شد. بیش تفاوت معنی

جاري در ترکیب ارقام گالب اصفهان، گاال، سال طول شاخه 
، 92ترتیب با  به MM111آبادي روي پایه  گالب کهنز و شفیع

طول شاخه  ترین و کم مترسانتی 13/91و 5/91، 7/91
 7/53با  M9روي پایه  DAT1جاري مربوط به ژنوتیپ  سال

عنوان یکی از  جاري بهمتر بود. میزان رشد شاخه سال سانتی
هاي رشد در درختان سیب تحت تأثیر نوع ترین شاخص مهم

جاري  رقم و پایه رویشی قرار گرفت. میزان رشد شاخه سال
داراي  M9 روي پایه پاکوتاه DAT1درترکیب ژنوتیپ 

- متر) و در سایر ارقام روي پایهسانتی 7/53ترین مقدار ( کم

تر بود. میزان رشد  بیش MM111و  MM106هاي پررشد 
جاري در ترکیب ارقام گالب اصفهان، گاال،  شاخه سال

 با ژنوتیپ   M9 آبادي روي پاکوتاه گالب کهنز و شفیع

DAT1هاي پررشد روي پایهMM106  وMM111  تفاوت
دار نشان نداد که این موضوع بیانگر تأثیر متقابل رقم و  معنی

عبارت دیگر  پایه و تعدیل اثرات متقابل رقم و پایه است. به
جاري در ارقام پررشد روي پایه شاخه سال  میزان رشد

 رشد ها در درختان ژنوتیپ کمپاکوتاه معادل با رشد شاخه

DAT1 هاي مختلف پایه هاي پررشد بود. ترکیبروي پایه
داري بر قدرت رشد رویشی درختان دارد،  و رقم اثر معنی

شود، اما میزان کنترل به  کنترل رشد از طریق پایه فراهم می
سیبی که روي پایه پیوند شده است نیز بستگی دارد رقم 

)Zhou et al., 2003 درختان سیب اسپور تایپ همواره .(
تري نسبت به  ترین رشد سالیانه و درختان متراکم داراي کم

ارقام سیب استاندارد هستند و جهت حصول نتیجه مطلوب 
 ,.Atashkar et al(هاي پررشد پیوند شوند باید روي پایه

جاري مربوط به ترکیب ترین قطر شاخه سال . بیش)2017
متر و میلی 07/12با  MM111پیوندي رقم گاال روي پایه 

آبادي و  جاري مربوط به ارقام شفیع ترین قطر شاخه سال کم
 71/9و 43/9ترتیب با  به M9گالب اصفهان روي پایه 

ها در حد هاي پیوندي ارقام و پایهمتر بود، سایر ترکیب میلی
داري نشان واسط این دو گروه قرار گرفته و تفاوت معنی

   ).1ندادند (جدول 
  

  . ارتفاع2. 1. 3
ها بر ارتفاع ن اثرات متقابل ارقام و پایهیانگیمقایسه م

ترین ارتفاع درختان مربوط به  درختان نشان داد. بیش
ه یپا يآبادي، گاال و گالب اصفهان رو ترکیب رقم شفیع

MM111 متر و سانتی 1/197 و 8/199، 4/206با  ترتیب به
متر و  سانتی3/195با  MM106ه یپا يگالب کهنز رو

و رقم شفیع  DAT1  ارتفاع مربوط به ژنوتیپ ترین کم
 6/140 و 3/144با  ترتیب به M9ه یپا يآبادي رو

 164با  MM106ه یپا يرو DAT1متر و ژنوتیپ  سانتی
ها در حد واسط این  همتربود، سایر ترکیب ارقام و پای سانتی
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ي نشان ندادند. دار معنیدو گروه قرار گرفته و تفاوت 
داراي  MM111آبادي روي پایه پررشد  ترکیب رقم شفیع

داراي  M9ین ارتفاع و همین رقم روي پایه پاکوتاه تر بیش
ها بود. به ین ارتفاع در بین سایر ترکیب ارقام و پایهتر کم

 MM106ه یپا يکهنز روهمین ترتیب ترکیب رقم گالب 
ه یپا يرو DAT1هاي پابلند و ژنوتیپ در دسته ترکیب

MM106 1هاي پاکوتاه قرار گرفت (جدولترکیب وجز .(
متقابل پایه و رقم بر میزان رشد تأثیراین موضوع بیانگر 

کنش قدرت رشد از برهم متأثردرختان بود. ارتفاع درختان 
 . )Moharami et al ., 2011( رقم و پایه است

  
  . حجم تاج3. 1. 3

ترین حجم تاج درختان مربوط به ترکیب پیوندي  بیش

 49/1با  MM111رقم گالب اصفهان روي پایه 
آبادي  مترمکعب، سپس ارقام گالب اصفهان و شفیع

متر مکعب و  29/1و158/1با  MM106روي پایه 
 253/1با  MM111آبادي و گالب کهنز روي پایه  شفیع

ها ارقام گاال روي پایه مترمکعب و بعد از این 220/1و 
MM111  مترمکعب، گالب کهنز روي پایه  970/0با
MM106  مترمکعب و گالب اصفهان روي  956/0با

ترین حجم تاج  متر مکعب و کم 910/0با M9 پایه 
آبادي  و رقم شفیع DAT1 درختان مربوط به ژنوتیپ 

متر مکعب  325/0و  248/0با ترتیب به M9روي پایه 
ها در حد واسط سایر ترکیب پیوندي ارقام و پایه .بود

داري نشان  این دو گروه قرار گرفته و تفاوت معنی
  ). 1ندادند (جدول 

  
 هاي مختلف پیوندي. مقایسه میانگین صفات رویشی در ترکیب1جدول 

  ترکیب پیوندي
  شاخهطول 

  )cm( جاريسال
  قطر شاخه

  )mm( جاريسال
  ارتفاع

  )cm( درخت
 محیط تنه

)cm(  
  حجم تاج

)m3( 

DAT1/ M9 g7/53 cde52/10 g3/144 e36/6 g248/0 

DAT1/ MM106 def68 abc22/11 f164 abc85/8 ef663/0 

DAT1/ MM111 cde5/74 bcd92/10 ef2/172 ab24/9 cd843/0 

/ M9گاال def4/70 ab77/11 ef5/170 bcd41/8 f584/0 

/ MM106گاال bcd7/67 abc28/11 cde2/182 abc89/8 cd841/0 

/ MM111گاال a7/91 a07/12 ab8/199 ab33/9 c970/0 

/ M9گالب کهنز ef5/67 abc18/11 def177 abc98/8 de766/0 

/ MM106گالب کهنز abc7/82 cde47/10 abc3/195 ab38/9 c956/0 

/ MM111کهنز گالب a5/91 cde22/10 bcd5/187 a61/9 b22/1 

/ M9شفیع آبادي fg3/61 e43/9 g6/140 abcd67/8 g325/0 

/ MM106شفیع آبادي ab2/84 bcd9/10 de8/179 cd10/8 b158/1 

/ MM111شفیع آبادي a13/91 abc28/11 a4/206 bcd53/8 b253/1 

/ M9گالب اصفهان ef2/66 e71/9 ef4/172 d79/7 c91/0 

/ MM106گالب اصفهان ab3/84 de97/9 cde9/181 abcd66/8 b29/1 

/ MM111گالب اصفهان a92 cde33/10 ab1/197 abcd62/8 a49/1 

  ).≥05/0Pدار ندارند ( هاي داراي حروف مشابه در هر ردیف از نظر آماري اختالف معنی میانگین
  
  
  
  
  



 زاده یتق عباس ریام ،یباالخان دودانگه میمر ش،یرایپ عادل آتشکار، وشیدار

  
 1400بهار   1شماره   23دوره 

204

  

جاري، ارتفاع و  رشد رویشی شاخه سالمقایسه میزان 
هاي مورد مطالعه حجم درخت در بین ترکیب رقم و پایه

دهد که ارقام گالب کهنز، گالب  در این پژوهش نشان می
نسبت MM106  و MM111هاي اصفهان و گاال روي پایه

آبادي و ژنوتیپ  تر و ارقام شفیعسایر ارقام پررشد به
DAT1  پایه رویM9 هاي مختلف تر بودند. ترکیبرشدکم

داري بر قدرت رشد رویشی و زایشی پایه و رقم اثر معنی
 هاي پژوهشدرختان دارد. نتایج این پژوهش با سایر 

رقم و پایه در اندازه نهایی  تأثیرگرفته در خصوص  انجام
ین حجم تر بیش پژوهشیدرختان سیب هماهنگی دارد. در 

هاي  و در بین پایه ʻدلبار استیوالʼتاج درخت در رقم 
ین حجم تر کمکنندگی مختلف،  رویشی با قدرت پاکوتاه

 Shaerii et( مشاهده شد M9تاج درخت بر پایه پاکوتاه 

al., 2016(هاي ترین سنجه. حجم، ارتفاع و محیط تنه مهم
رقم و  تأثیرشوند که تحت رشدي درخت محسوب می

  ).Autio, 2001; Sotiropoulos, 2006گیرند (پایه قرار می
  

  . محیط تنه4. 1. 3
هاي موردمطالعه بررسی محیط تنه در ترکیب ارقام و پایه

ترین محیط تنه درختان مربوط به ترکیب  بیش نشان داد که
روي پایه DAT1 پیوندي ارقام گالب کهنز، گاال و ژنوتیپ 

MM111 و  مترسانتی 24/9و  33/9، 61/9ترتیب با  به
روي DAT1 محیط تنه درختان مربوط به ژنوتیپ  ترین کم

هاي پیوندي بود، سایر ترکیب مترسانتی 36/6با  M9پایه 
ها در حد واسط این دو گروه قرار گرفته و  ارقام و پایه
 DAT1). ترکیب 1داري نشان ندادند (جدول  تفاوت معنی

متر داراي محیط تنه سانتی 24/9با  MM111روي پایه 
متر سانتی 36/6 با M9ژنوتیپ روي پایه  تر و همین بیش
ها نشان داد. ترین محیط تنه را در بین ترکیب ارقام و پایه کم

روي  DAT1تفاوت اندازه محیط تنه در ترکیب ژنوتیپ 
بیانگر تأثیر  M9 و همین ژنوتیپ روي پایه MM111پایه 

مستقیم پایه بر رشد محیط تنه درختان سیب است. ارزیابی 
هاي پاکوتاه جهت انتخاب بهترین ترکیب پایهتعدادي از 

داري بر  ها تأثیر معنی پایه و پیوندك سیب نشان داد که پایه
 ,Rubauskis & Skriveleافزایش قطر تنه درختان دارند (

ها در سرعت رشد طولی و قطري تنه یا مدت پایه .)2007
ه وسیله پای رشد، تأثیر متفاوتی دارند، اما فرم رشد درخت به

   ).Tworkoski & Miller, 2007گیرد (تحت تأثیر قرار نمی
  

  .  مقایسه صفات زایشی2. 3
  . درصدتشکیل میوه نهایی1. 2. 3

آمده نشان داد که به لحاظ صفات زایشی  دست نتایج به
درختان شامل درصد تشکیل میوه نهایی، عملکرد، وزن 
میوه، سفتی بافت گوشت میوه، مواد جامد محلول و 

ها  ها و اثرات متقابل ارقام و پایهاسیدیته بین ارقام، پایه
  وجود دارد.  دار معنیاختالف 

مقایسه میانگین درصد تشکیل میوه نهایی در ترکیب 
هاي رویشی متفاوت بود پیوندي ارقام روي پایه

ین درصد تشکیل میوه نهایی مربوط به تر بیشکه،  طوري به
با  MM111 ي پایهترکیب پیوندي رقم گالب کهنز رو

 ین آن در ترکیب پیوندي ژنوتیپتر کمدرصد و  92/8
DAT1  روي پایه M9 در 1 درصد بود (شکل 85/5با .(
هاي دیگر نیز این واقعیت به اثبات رسیده است پژوهش

ي دار معنیهاي پیوندي مختلف پایه و رقم اثر که ترکیب
بر تشکیل میوه اولیه و نهایی وعملکرد درخت دارند 

)Shaerii et al., 2016( گرچه تشکیل میوه یکی از مهم .
، اما رود می شمار بهعملکرد در درختان میوه  يترین اجزا

زیرا اندازه و کیفیت  ،رقم نخواهد بود تأییدعامل نهایی در 
بودن  تر بیشمیوه متاثر از درصد تشکیل میوه بوده و 

ب دار و به خصوص سی هاي دانه بندي در میوه درصد میوه
کیفیت میوه را کاهش می دهد  تا حدودي اندازه و

)Bahari et al., 2007.(  
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  هاي رویشی مختلف . درصد تشکیل میوه نهایی در ترکیب پیوندي ارقام سیب تابستانه بر پایه1شکل
  درصد ندارند.) 5داري براساس آزمون دانکن در سطح ها تفاوت معنیهاي داراي حروف مشترك در ستون(میانگین

  
  . عملکرد2. 2. 3

ها و ارقام نشان داد، هین اثرات متقابل پایانگیمقایسه م
ین عملکرد مربوط به ترکیب پیوندي رقم گالب تر بیش

ین تر کمکیلوگرم و  50/22با  MM111 اصفهان روي پایه
 2/4با  ترتیب بهM9 عملکرد در رقم گاال روي پایه 

در رقم گالب  تر بیش). عملکرد 2 کیلوگرم بود (شکل
 DAT1و در ژنوتیپ تر بیشاصفهان به دلیل تشکیل میوه 

دلیل اندازه بزرگ میوه است. عملکرد میوه در درخت  به
هاي تولید شامل سیستم باردهی، نتیجه برآورد مولفه

هاي تولیدي یوه، اندازه و وزن میوهدرصد تشکیل م
 ,.Chauhan et al., 2008; Bozbuga et al( باشد می

عملکرد میوه به دو عامل اساسی تعداد میوه و  ).2012
اندازه میوه بستگی دارد. عملکرد درختانی که بر پایه 

اند در مقایسه با پایه رویشی پیوند شده MM111رویشی 
ا ابعاد درختان و تعداد زیر ،بود تر بیش M9پاکوتاه 

 ,.Shaerii et al( بود تر بیشها  آن هاي بارده در شاخه

). صفات عملکرد، تراکم گل و اندازه میوه تحت 2016
 Karbalaei( گیردنوع پایه و فاصله کاشت قرار می تأثیر

Khiavi  et al., 2016طور معمول بههاي پاکوتاه ). پایه 
کنند و هنگام تولید میوه می تري تولید درختان کوچک

از درختانی  تر کمها،  عملکرد در واحد تک درخت در آن
 ,Webster(اند هاي پررشد پیوند شدهاست که روي پایه

1995(.  
  
  وزن میوه . 3. 2. 3

ها و ارقام هیمقایسه میانگین وزن تک میوه در ترکیب پا
ترین میوه مربوط به ترکیب پیوندي  نشان داد، درشت

 گرم و 230با  MM106روي پایه  DAT1 ژنوتیپ
ترین میوه در رقم گالب اصفهان روي پایه  کوچک

MM111  3 گرم بود (شکل 65با .( 

دلیل  در ارقام پرمحصول گالب کهنز و گالب اصفهان به
تر، اندازه میوه کاهش نشان داد زیرا  تشکیل میوه نهایی بیش

د. مقایسه اندازه میوه با درصد تشکیل میوه رابطه عکس دار
هاي بذري و رویشی نشان داد که سیب  ارقام سیب بر پایه

ترین  بیش MM106رقم گلدن دلیشز پیوندشده روي پایه 
ترین ریزش خردادماه و  درصد تشکیل میوه، بیش

 ,.Bairanvand et alترین اندازه را داشته است ( کوچک

). افزایش تراکم کشت با عملکرد در واحد سطح، 2011
رویشی شاخه و میزان اسیدیته میوه همبستگی مثبت رشد 

 Ershadiولی با اندازه و کیفیت میوه همبستگی منفی دارد (
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et al., 2007تر محصول با کاهش رشد در  ). میزان بیش
هاي کوچک  ها منجر به تولید میوهشدن سلول مرحله بزرگ

). ارقام مختلف سیب به Saeii et al., 2012شود (تر می

داري داشته و  رصد تشکیل میوه با هم تفاوت معنیلحاظ د
بین صفت تشکیل میوه و اندازه میوه رابطه عکس و جود 

 ).Atashkar et al., 2017(دارد 

  

 
  هاي رویشی مختلف. عملکرد در ترکیب پیوندي ارقام سیب تابستانه بر پایه2شکل 

  درصد ندارند.) 5داري براساس آزمون دانکن در سطح ها تفاوت معنیحروف مشترك در ستونهاي داراي (میانگین
  

  
  هاي رویشی مختلف. وزن میوه در ترکیب پیوندي ارقام سیب تابستانه بر پایه3شکل 

  درصد ندارند.) 5داري براساس آزمون دانکن در سطح ها تفاوت معنیهاي داراي حروف مشترك در ستون(میانگین
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  صفات کیفی میوه
  . سفتی بافت4. 2. 3

ها هیمقایسه میانگین سفتی بافت گوشت میوه در ترکیب پا
ترین بافت گوشت میوه مربوط به  و ارقام نشان داد، سفت

کیلوگرم بر  8/5با  M9ترکیب پیوندي رقم گاال روي پایه 
ترین بافت گوشت میوه مربوط به  نرم مترمربع، وسانتی

 7/3با  MM106روي پایه  DAT1ترکیب پیوندي ژنوتیپ 
بودن بافت  ). نرم4 مترمربع بود (شکلکیلوگرم بر سانتی

شدن سلول و ایجاد فضاي بین  دلیل بزرگ گوشت میوه به
روي  DAT1بود ترکیب پیوندي ژنوتیپ  تر بیشسلولی 

ین ترکیب ترین میوه را در بدرشت MM106پایه 
هاي مختلف داشت. سفتی بافت گوشت میوه  پیوندي

ترین صفت کیفی میوه، بستگی به تعداد و  مهم عنوان به
دارد، هرچه تعداد سلول در بافت گوشت  هااندازه سلول

باشد  تر بیشسلولی  آن فضاي بین دنبال بهو  تر کممیوه 
و فضاي بین  تر بیشتر و هرچه تعداد سلول میوه نرم

تري برخوردار  باشد میوه از بافت سفت تر کمی سلول

 ,.Janick et al., 1996;Atashkar et al( خواهد بود

2017.(  
  
  . مواد جامد محلول 5. 2. 3

ها و ارقام نشان داد، مقایسه میانگین اثرات متقابل پایه
ترین مواد جامد محلول آب میوه مربوط ترکیب  بیش

و  5/18با  M9و  MM106هاي پیوندي رقم گاال روي پایه
ترین مواد جامد محلول مربوط به ترکیب  درصد و کم 18

 5/11با  MM111پیوندي رقم گالب اصفهان روي پایه 
). نتایج این پژوهش با سایر 5درصد بود (شکل 

گرفته در این رابطه هماهنگی کامل  هاي انجام پژوهش
تواند مقدار کل مواد دارد. عملکرد و رشد رویشی می

مد محلول در میوه را تحت تأثیر قرار دهد، ارقام با جا
طور معمول  تر به رشد رویشی زیاد و با عملکرد بیش

کنند، زیرا محل تر تولید می هاي با مواد جامد محلول کم میوه
تر از ترکیبات  ها بیش مصرف در این ترکیب از ارقام و پایه

  ).Shaerii et al., 2016( کم رشد و کم محصول است
  

  
  هاي رویشی مختلف. سفتی بافت گوشت میوه در ترکیب پیوندي ارقام سیب تابستانه بر پایه4شکل 
  درصد ندارند.) 5داري براساس آزمون دانکن در سطح ها تفاوت معنیهاي داراي حروف مشترك در ستون(میانگین
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  هاي رویشی مختلف در ترکیب پیوندي ارقام سیب تابستانه بر پایه . مواد جامد محلول آب میوه5شکل 
  درصد ندارند.) 5داري براساس آزمون دانکن در سطح ها تفاوت معنیهاي داراي حروف مشترك در ستون(میانگین

  
  . اسیدیته آب میوه6. 2. 3

ها و در ترکیب پایهمقایسه میانگین مقدار اسیدیته آب میوه 
ترین اسیدیته آب میوه مربوط ترکیب  ارقام نشان داد، بیش

درصد و  68/0با  MM106روي پایه DAT1 ژنوتیپ 
ترین اسیدیته آب میوه مربوط به رقم گالب اصفهان روي  کم

طعم و مزه سیب براساس درصد بود.  22/0با  MM106پایه 
 . در نهایت،شود تعریف می بودن اسیدیته (ترش) و شیرین

، ترش و شیرین مزهتوازن بین دو  میوه،نظر از عطر  صرف
هایی که گیرد. میوه مالك اولیه بازارپسندي میوه قرار می

دلیل ترشی زیاد  هه باال و مقدار قند پایین باشند، بیتداراي اسید
هایی که داراي میزان قند باال طور میوه خوشمزه نیستند، همین
 بودن شیرین بیش از حددلیل  بهند و اسیدیته پایین باش

  ).Atashkar et al., 2017باشند (پسند نمی ذائقه
  

  گیري. نتیجه4
هاي مهم قدرت رشد نتایج این آزمایش نشان داد که شاخص

رویشی شامل میزان رشد طولی، قطري شاخه سال جاري، 

ارتفاع، محیط تنه و حجم تاج درختان در ارقام سیب تابستانه 
باشد. ارقام گالب کهنز و  توجهی می تفاوت قابلداراي 

رشد و آبادي میان گالب اصفهان پررشد، ارقام گاال و شفیع
رشد بود و درختان آن نسبت به سایر کم DAT1ژنوتیپ 

تري ارقام سیب تابستانه داراي ارتفاع و حجم تاج کوچک
هاي رویشی در میزان رشد داشت. از طرفی دیگر تأثیر پایه

صورت که  ها کامالً نمایان شد. به این پیوندشده روي آنارقام 
 MM111میزان رشد درختان در ارقام پیوندشده روي پایه 

هاي رویشی بود. تر از سایر پایه کم M9تر و روي پایه  بیش
عملکرد میوه به دو عامل اساسی تعداد میوه و اندازه میوه 

و گالب  تر در ارقام گالب اصفهان بستگی دارد عملکرد بیش
 DAT1تر و در ژنوتیپ  کهنز حاصل تشکیل میوه بیش

حاصل اندازه بزرگ میوه بود. بین صفت تشکیل میوه و 
اندازه میوه رابطه عکس وجود داشت ارقام گالب اصفهان و 

تر هاي کوچکتر داراي میوه گالب کهنز با تشکیل میوه بیش
تر داراي میوه هاي  با تشکیل میوه کم DAT1و ژنوتیپ 

ترین بافت  تري نسبت به سایر ارقام بود. سفتدرشت

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

de def
fg

ab a
b

fg g g
efg

c
d

h h
i

واد
م

امد
ج

ول
محل

(T
SS

) 

رقم/پایه



 مختلف یشیرو يها هیپا بر تابستانه ارقام از يتعداد با سهیمقا در DAT1 رس انیم بیس یشیزا و یشیرو يها یژگیو یابیارز

  
  1400بهار   1شماره   23دوره 

209

و  M9گوشت میوه مربوط به ترکیب رقم گاال روي پایه 
روي  DAT1ترین بافت گوشت میوه مربوط به ژنوتیپ  نرم

هاي  بود، بافت گوشت میوه عالوه بر ویژگی MM106پایه 
ژنتیکی رقم به نوع پایه و قدرت جذب عناصر از خاك 

ترین مواد جامد محلول آب میوه مربوط  بستگی دارد. بیش
ترین مواد  ترکیب رقم گاال روي هر سه پایه رویشی و کم

جامد محلول مربوط به رقم گالب اصفهان روي پایه 
MM111 تواند مقدار کل  بود. عملکرد و رشد رویشی می

مواد جامد محلول در میوه را تحت تأثیر قرار دهد، ارقام با 
طور معمول  تر به عملکرد بیشرشد رویشی زیاد و با 

کنند. زیرا محل تر تولید می هاي با مواد جامد محلول کم میوه
تر از ترکیبات  ها بیشمصرف در این ترکیب از ارقام و پایه

ترین اسیدیته آب میوه  رشد و کم محصول است. بیش کم
روي هر سه نوع پایه رویشی  DAT1مربوط ترکیب ژنوتیپ 

هاي وط به رقم گالب اصفهان روي پایهها مرب ترین آن و کم
با  DAT1رس  طورکلی، ژنوتیپ سیب میان پررشد بود. به

هاي درشت،  تر، میوه تر، عملکرد بیش رشد رویشی کم
رنگ، با اسیدیته باال و طعم مناسب نسبت به سایر  خوش

ارقام تابستانه گزینه مناسبی جهت معرفی و پرکردن خأل بازار 
  ).6اهد بود (شکل رس خو هاي میان سیب

  
  
  
  
  
 

 

  
  

  
  DAT1رس  . میوه ژنوتیپ سیب میان6شکل 

  . تشکر و قدردانی5
هاي معتدله و سردسیري که شرایط اجراي  از پژوهشکده میوه

  .دگرد تشکر و قدردانی می ،این پژوهش را فراهم نمودند
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