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Sahand 97, the new late ripen cultivar of apricot suitable for processing,  

storing and transport 
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پالسم برتر  مندی از خصوصیات بازارپسندی ژرم به منظور افزایش دامنه زمانی عرضه محصول، ایجاد تنوع و بهره 

  1397تا سال    1383سال    وتیپ های بومی آذربایجان شرقی از بخش گزینش شده از بین ژن   زردآلو، شش ژنوتیپ امید 
های مذکور در خالل اجرای هفت  تحت ارزیابی قرار گرفتند. طی این مطالعات صفات شاخص زایشی و رویشی ژنوتیپ 

  190)شاهد( مقایسه شدند. نتایج در مجموع نشان داد که میوه ژنوتیپ شماره    90پروژه تحقیقاتی ارزیابی و با رقم اردوباد  
دار ولی  تر است. اختالف میانگین حجم و وزن میوه این ژنوتیپ با شاهد غیرمعنی هد دیررس روز نسبت به شا   20حداقل  

تر بود.  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع از شاهد سفت  3دار بیش از گوشت آن در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک به طور معنی 
دار مشاهده شد. همچنین  اختالف معنی   16/ 6  و   25/ 6ترتیب با  با شاهد به   190بین نسبت وزن میوه به هسته ژنوتیپ شماره  

درصدی رطوبت از قابلیت مطلوب خشكباری برخوردار بود و خصوصیات حسی قیسی آن    75میوه این ژنوتیپ با کاهش  
پذیری  حداقل تا یكسال در شرایط سردخانه ثابت ماند. مطالعات انجام یافته برتری نسبی صفات کارآیی باردهی، رنگ 

را نسبت به شاهد آشكار نمود    190نقل ژنوتیپ شماره  و  ای و قابلیت حمل  دن، دوره انبارمانی، عمر قفسه نسبی، زمان رسی 
 آزادسازی و به جامعه باغبانی ایران معرفی گردید.   "97سهند  "و لذا این ژنوتیپ با نام تجاری  

 
 ژنوتیپ امیدبخش   ژرم پالسم بومی،های کلیدی: آزادسازی، رقم تجاری، واژه

 

 
 04132442424تلفن:                       hr482002@yahoo.comنویسنده مسئول: 

10.22092/rafhc.2021.127208.1208  میرفی رقم 
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 مقدمه

  57هتای زردآلوی ایران  مستتتتاحتب کتل بتا  

درصتتد   25هکتار برآورد شتتده استتب که حدود  

دار کشتتور را  های درختان میوه هستتته ستت ب با  

میانگین عملکرد  شتتود. در حال حاوتتر  شتتامل می 

کشتوری زردآلو در واحد ست ب نستبب به دو دهه  

تن در هکتتار    6/ 6قبتل انتدکی بهبود یتافتته و بته  

های کشتور نیز استتان  رستیده استب. از بین استتان 

شترقی با مستاحب حدود ده هزار هکتار  آذربایجان 

هزار تن در ستال مقام اول تولید  60و تولید حدود  

زردآلو را دارا  خوری و صتتنیتی محصتتو ت تازه 

(. این میزان تولید محصتتول زردآلو با  1باشتتد   می 

های متیددی مواجه استتب که از بین آنها  کاستتتی 

غیریکنواختی محصتتتول نتاشتتتی از فقتدان یتا عتدم  

برداران با ارقام تجاری پرمحصتتتول آشتتتنایی بهره 

ستتتهم قتابتل توجهی را داراستتتب. برای حتل این  

و   90نصتتتیری   ، آیباتان، 90 مشتتتکل ارقام اردوباد 

ها و ارزش اقتصتتتادی با  به  با قابلیب   90ای  مراغه 

عنوان اولین ارقتام پرمحصتتتول زردآلو بته جتامیته  

 (.  19، 10،  5، 4اند   باغبانی کشور میرفی شده 

 1372ستتابقه م الیات کامل این ارقام از ستتال 

(. از  6،  3،  2ادامته یتافتب     1389آغتاز و تتا ستتتال  

توان به پژوهشتی  بنیادین داخلی می  دیگر م الیات 

شتتتهر اشتتتاره  در ایستتتتگاه تحقیقات باغبانی کمال 

همستتتانه و ژنوتیر زردآلوی    32نمود که طی آن  

آوری شتتده از مناط، زردآلوخیز کشتتور بر  جم  

استتاس خصتتوصتتیات مورفولوژیکی در دو گروه  

های  اصتلی طبقه بندی شتدند. در گروه اول همستانه 

، 29، شتاهرود 45، کرج  58کالغی، شتاهرود چین 

،  7، کرج  37، شتتتاهرود  4ازقنتدی مشتتتهتد، کرج  

، 33، شتتتاهرود  5گلی، طبرزه مرنتد، کرج  حستتتن 

،  2، دمتاونتد  4، دمتاونتد  1بلغتار، روتتتاییته، دمتاونتد  

، دماوند 6، کرج  1، زودرس تبریز، کرج  5دماوند  

، شتکرپاره کرج، شتمک کرج، قیستی اصتفهان،  3

و در   90اد  شتتتمک مشتتتهتد و ارقتام کتانینو و اردوبت 

هتای نتادری کرج، قربتان، گروه دوم نیز همستتتانته 

(. بر  12جای گرفتند     13و شتتاهرود   32شتتاهرود 

استتاس نتایج تحقی، انجام یافته در ایستتتگاه طر   

مشتهد با هد  دستتیابی به ارقام دیرگل زردآلو نیز 

آوری شتده  ژنوتیر جم   40میلوم شتد که از بین  

ستتترخک    2  از من قه خراستتتان، ژنوتیر شتتتماره 

و دیزبتاد  3امیر  هتای شتتتیخ ترین و ژنوتیتر زودگتل 

روز تتاخیر گلتدهی    8و    7هر کتدام بته ترتیتب بتا  

نستتتبتب بته شتتتتاهتد  همستتتتانته قرمز شتتتتاهرود( 

  (. 11ها بودند   ترین ژنوتیر دیرگل 

هتای منتج بته میرفی ارقتام جتدیتد زردآلو  برنتامته

در ستایر نقا  جهان نیز با استتفاده از ارقام بومی و 

وارداتی از پیشتتینه قابل توجهی برخوردار استتب. 

مقایسته خصتوصتیات رویشتی و زایشتی  برای مثال 

عنتتاوین   تتتازه خوری زردآلو تحتتب  چهتتار رقم 

رد   اورنتج  بترگترون Orange Redتتجتتاری   ،)

 Bergeron بتولتیتت متورستتتیتتانتتا Bulidaدا  (،  و   )

 Murciana  در استتتپانیا نشتتتان داد که حداکثر )

اختال  زمتان گلتدهی و زمتان رستتتیتدن میوه این  

روز استتتب. در این تحقی،   22و   7ترتیب ارقام به

رقم مورستتیانا با توجه به تشتتکیل میوه با ، ابیاد  

گرم(، قابلیتب خودباروری،   5/62درشتتتب میوه  

ا، تراکم گتل بتا ، مقتاومتب بته بیمتاری شتتتتارکت 
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جذابیب با ی میوه و قند متیادل درصتد مناستب 

(. 13برتر از ستتتتایر ارقتام زردآلو میرفی شتتتتد  

های  همچنین م الیه ای در روستتیه با انجام تالقی

های زردآلوی متحمل به سترما مکرر بین ژنوتیر

در نهتایتب بته میرفی ارقتام امیتدبخش آلیوشتتتتا 

 Alyosha  لتتل  ،)Lel  زئتتوس  ،)Zeus و  )

( برای کشتب در من قه سترد Icebergآیستبر   

(. در برنامه اصتتالحی بلند 15مستتکو منجر شتتد  

 2000متدت دیگری در کشتتتور رومتانی از بین  

ژنوتیر  12ستتال،  38هیبرید به دستتب آمده طی  

امیتدبخش انتختاب شتتتتدنتد و بتا ادامته م تالیتات 

ایتولتیتتا   ارقتتام  نتهتتایتتب  در  آنتهتتا  تتکتراردار روی 

 Iulia  ،)  بتتیتتهتتوریتتنتتاBihoreana  متتونتتیتتکتتا  ،)

 Monica  و ایوانتا )Ioana  از بین آنهتا میرفی  )

(. در مقدونیه صتتفات پومولوژیکی  14گردیدند  

ژنوتیتر برتر بومی بتا رقم شتتتاهتد هتانگتارین    19

( مورد ارزیتابی قرار  Hungarian Bestبستتتتب  

ژنوتیتتر آنهتتا  بین  از  و  برتر  گرفتتب  -DLهتتای 

1/1/04  ،DL-1/2/03  ،D-1/04  و  K-5/04 

(. بر استاس نتایج اولیه پژوهشتی  17میرفی شتدند  

دیگر خصتتوصتتیات مورفولوژیکی ژرم پالستتم  

رقم    29زردآلوی بومی حوزه متدیترانته در قتالتب  

محلی گروه بنتدی و میرفی گردیتده و م تالیتات 

تکمیلی روی آنهتا بته منرور میرفی ارقتام جتدیتد  

 (. 16در جریان اسب  

ختارجی انجتام مجموع م تالیتات داخلی و  

یتافتته و یتا در حتال انجتام تتاکیتدی بر وتتترورت  

بر نیتاز بتازار   تتداوم میرفی ارقتام جتدیتد من ب، 

نیز برای پوشتتش   97مصتتر  بوده و رقم ستتهند  

وتتتیا صتتتتادرات محصتتتول تتازه خوری بته 

بازارهای دوردستب، حف  خصتوصتیات کیفی در  

دوره انباری محدود و بهبود محصتول خشتکباری  

 اسب.ایران میرفی شده 

 

 مواد و روش ها

ستری    به دلیل برخورداری از یک   97رقم ستهند  

بتته روش    1360صتتتفتتات مت تلتوب در اواختر دهتته  

گزینی از داخل جمییب زردآلوی بومی آذربایجان  به 

در کلکستیون ایستتگاه    190گزینش و تحب شتماره  

 (. 1باغبانی سهند کشب شد  شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 97رقم سهند  -1شکل 
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م تالیتات جتام  و تکراردار روی این ژنوتیتر  

ستتال در قالب  15آغاز و به مدت   1383از ستتال 

هفب پروژه تحقیقاتی در ایستتتتگاه ستتتهند تبریز 

ای  هتای نتاحیته ادامته یتافتب. عالوه بر این، ارزیتابی

این ژنوتیتر طی شتتتش ستتتال بته طور موازی بر 

های کامل تصتادفی با استاس طر  آماری بلوک

ش تیمار  ژنوتیر های امیدبخش( سته تکرار و شت 

در ایستتگاه های مشتکین دشتب کرج و گلمکان 

مشتهد انجام شتد. در این آزمایشتات رقم اردوباد  

به عنوان شتتتاهد در نرر گرفته شتتتد. در طول   90

این مدت مجموعه صتتفات بیانگر خصتتوصتتیات  

رویشتتتی و زایشتتتی این رقم شتتتامتل عملکرد و 

د قند، کارآیی باردهی، وزن، حجم، سفتی، درص

( و استتتیدهای آلی کل میوه، وزن  pHاستتتیدیته  

هستتته، طیم مغز، تاریخ گلدهی، تاریخ رستتیدن  

میوه، رشتتتتد طولی و ق ری درختب، ارتفتاع و 

عرض تتاج، تتاریخ خزان، ستتتازگتاری پیونتدی، 

دهنده  قابلیب خشکباری، قابلیب انبارمانی و گرده

مناستتتب ارزیابی شتتتدند. برای ارزیابی صتتتفات 

های سه  رآیی باردهی، میانگین دادهعملکرد و کا

ستتال آخر تحقی، مبنای محاستتبات قرار گرفب. 

ترتیب با استتتفاده از  صتتفات وزن و حجم میوه به

گیری  ترازوی حستتتاس و استتتتوانته متدرج انتدازه

شتتتدند. صتتتفات درصتتتد قند میوه با استتتتفاده از  

رفراکتومتر دستتتی، استتیدیته فیال با استتتفاده از  

pH-ی کل به روش تیتراستیون متر و استیدهای آل

گیری  با مییار وزن مولکولی اسید سیتریک اندازه

های گلدهی، رسیدن  گردیدند. برای تییین تاریخ 

هتا روز اول فروردین بته عنوان  میوه و خزان بر 

مبدا شتتتمارش روزها در نرر گرفته شتتتد. اجزای  

قدرت   ،پیوندک شتتامل-صتتفب ستتازگاری پایه

 ری، عملکرد  رشتتد، ارتفاع، عرض تاج، رشتتد ق

و کارآیی باردهی، استتتتحکام محل پیوند و عمر  

ای  هتای پیونتدی طی یتک پروژه دو مرحلته ترکیتب

ستتتتال    10و در مجموع در طول متدت بیش از  

در این آزمایشتات پایه   .مورد بررستی قرار گرفتند

بذری زردآلو به عنوان شتتاهد در نرر گرفته شتتد 

 7 ،8)  . 

دهنتده، ارقتام اردوبتاد  برای تییین بهترین گرده

و همستانه تجاری قرمزشتاهرود به   90، نصتیری  90

عنوان والتد پتدری انتختاب و دانته گرده آنهتا پک 

عتدد گتل ایزولته شتتتده   300آوری روی  از جم 

گتل( طی دو نوبتب بتا فتاصتتتلته    100 هر تکرار  

روزه بته طور دستتتتی مستتتتقر شتتتدنتد.   3زمتانی  

ی نیز شتمارش میوه تشتکیل یافته از تلقیب مصتنوع

دو و چهار هفته بید از تلقیب   ،در سته نوبب شتامل

و نیز در مرحلته برداشتتتب انجتام گردیتد. قتابلیتب 

در شترای  ستردخانه  97انبارمانی میوه رقم ستهند 

گراد با ی صفر و رطوبب  درجه سانتی  2با دمای  

اتیلنی مورد  های پلیدرصتد در پوشتش 80نستبی  

 ارزیابی قرار گرفب.

های رقم مذکور در سته  میوه  برای این منرور 

مرحله متفاوت از بلو ، برداشتب و صتفات ستفتی  

، وزن و خصتتوصتتیات یاهری و EC ،pHبافب، 

روز   28و  21، 14، 7چشتایی آنها بید از گذشتب 

گیری شتتتدند. ارزیابی قابلیب خشتتتکباری  اندازه

با استتفاده از روش فومیگاستیون با  97رقم ستهند 

گرم   2به میزان  و با ستتتوزاندن گوگرد  2SOگاز  
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به ازای هر کیلوگرم میوه تر طی دو ستتال متوالی  

های کیفی (. در این م الیه شتاخ 9انجام شتد  

و کمی محصتول خشتکباری شتامل وزن خشتک،  

وزن خاکستتتر، درجه ستتفتی، خواا چشتتایی،  

میزان جذب گوگرد، محتوای ستم آفالتوکستین 

و صتفات بیوشتمیایی شتامل درصتد قند، استیدیته و 

ای آلی کتل مورد ارزیتابی قرار گرفتنتد استتتیتدهت 

 9  .) 

هتای تمتایز، یکنواختی و برای انجتام آزمون

( و بیتان صتتتفتات توصتتتیفی از  DUSپتایتداری  

های اتحادیه جهانی حمایب از ارقام  دستتورالیمل

المللی  و موستتتستتته بین(  UPOVجتدیتد گیتاهی  

استتتتفاده شتتتد.   (IBPGRذخایر توارثی گیاهی  

ترستتتیم   هتای آمتاری وتجزیته دادههمچنین برای  

بته ترتیتب   افزارهتای  نمودارهتا  و   SPSSاز نرم 

EXCEL  هتا از آزمون  برای مقتایستتته میتانگین  و

ای دانکن در ست ب احتمال پنج درصتد  چند دامنه

 استفاده شد.

 

 نتایج و بحث

 صفات زایشی

در سته   97میانگین صتفات زایشتی رقم ستهند  

های پیوندی  که ترکیب  ستتتال آخر تحقی، زمانی

، 1394های ستتال  ستتال 15و    14، 12در ستتنین 

( قرار داشتتتند، به عنوان بخشتتی از  1397و  1396

ستتتتال در  رقتم  ایتن  عتمتومتی  اوج  عتمتلتکترد  هتتای 

 شتتتاهتد(   90بتاردهی محتاستتتبته و بتا رقم اردوبتاد 

(. در این محاستتتبات  1مقایستتته شتتتدند  جدول 

س  به دلیل وقوع سرمای دیرر   1395عملکرد سال  

 بهاره لحاظ نشده اسب.

 

  90با شاهد اردوباد  97مقایسه میانگین صفات زایشی رقم زردآلو سهند  -1جدول 

 1397و  1396، 1394در سال های 
 

 
 سال

 1397 1396 1394 میانگین کل 

 97سهند  صفات
 شاهد
 97سهند  90اردوباد  

 شاهد
 97سهند  90اردوباد  

 شاهد
 97سهند  90اردوباد  

 شاهد
 90اردوباد  

 b  6/28 a 4/33 2/40 1/32 2/33 5/29 7/26 3/24 عملکرد باردهی  کیلوگرم بر درخب(
 a  24/0 b 18/0 19/0 25/0 19/0 23/0 17/0 24/0 متر مرب (کارایی باردهی  کیلوگرم بر سانتی

 a 5/52 a 4/55 8/55 5/53 3/57 9/51 3/53 2/52 وزن میوه  گرم(
 a 06/2 b 4/3 1/3 9/1 7/3 2/2 3/3 1/2 وزن هسته  گرم(

 a 6/25 b 6/16 0/18 2/28 6/15 6/23 2/16 9/24 نسبب وزن میوه به هسته

 a 60 a 62 62 58 64 60 61 62 متر مکیب(حجم میوه  سانتی
 a 21 a 23 24 21 22 20 23 22 قند میوه  درصد(

 pH) 71/4 04/5 96/3 80/4 65/4 98/4 a 43/4 a 94/4اسیدیته فیال میوه  
 a 41/0 b 30/0 29/0 45/0 34/0 41/0 28/0 38/0 اسیدهای آلی کل میوه  درصد(
 a 9/5 b 8/2  6/2 5/5 0/3 1/6 8/2 0/6 متر مرب (سفتی میوه  کیلوگرم بر سانتی

 a  11  b 8 13 16 3 5 9 12 گل  روز(- تاریخ تمام
 a 117 b 106 106 119 101 114 111 118 تاریخ رسیدن میوه  روز(

 .باشند می درصد  5دار در س ب احتمال فاقد اختال  مینی دانکن دامنه ای چند  آزمون اساس برهای با حرو  یکسان در هر ردیا میانگین
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 بر استتتتاس نتتایج، اگر چته عملکرد بتاردهی  

از شتتتاهد کمتر  97در واحد درخب رقم ستتتهند 
 استتتتب ولی کتارآیی بتاردهی این رقم نستتتبتب  

متر مرب  بیشتتر کیلوگرم بر ستانتی 06/0به شتاهد 
تواند به عنوان شتتاخصتتی برای  باشتتد که میمی

افزایش تراکم کاشب و جبران عملکرد در واحد  
درصتدی   35ست ب محستوب شتود. همچنین برتر 
در مقایسته  97نستبب وزن میوه به هستته رقم ستهند  

با شتتاهد از منرر کاربری صتتنیتی و استتتحصتتال 
گوشتتتتب میوه حتایز اهمیتب استتتتب. از دیگر  

دار  اختال  مینی 97خصتوصتیات بارز رقم ستهند  
ستتتفتی میوه آن در مقایستتته با شتتتاهد در مرحله  

پذیری  باشتد که وتربهرستیدگی فیزیولوژیکی می
و تغییر رنت  آن را در حمتل و نقتل کتاهش داده  

خوری آن را بته و امکتان صتتتتادرات برای تتازه
نمتایتد. اختال   بتازارهتای دوردستتتتب فراهم می

بتا   97دار تتاریخ رستتتیتدن میوه رقم ستتتهنتد  مینی
ز نق ه نرر عروته محصتول زردآلو در  شتاهد نیز ا

بازه زمانی نستبتا  گستترده و حف  ارزش اقتصتادی  
آن دارای اهمیتب استتتب. اختال  وزن و حجم 

دار نبود. اگر چه  با شاهد مینی 97میوه رقم سهند  
دار  اختال  تاریخ گلدهی این رقم با شتاهد مینی

این برتری    1بود  جتدول    روز تتخخیر   3( ولی 

های وقوع ستتترمای بید از  در ستتتالدر گلدهی(   
 نیمه دوم فروردین فاقد اهمیب اسب.

نتایج به دستتب آمده از عملکرد زایشتتی رقم  
های ستتهند تبریز، مشتتکین  در ایستتتگاه 97ستتهند  

دهنده پایداری  دشب کرج و گلمکان مشهد نشان
برخی صتتتفتات از جملته دیررستتتی، دیرگلتدهی  
و   نستبی، درصتد قند، ستفتی و وزن هستته این رقم

دار آن با شتتاهد در صتتفات  فقدان اختال  مینی
 (.2وزن و حجم میوه بود  جدول 

 
 در مناط، تحب آزمایش   97مقایسه میانگین صفات زایشی رقم سهند  -2جدول 

 1397و  1396، 1394در سال های 
 

 
 مناط، تحب آزمایش

 ایستگاه طر  مشهد  ایستگاه مشکین دشب کرج  تبریز ایستگاه سهند  میانگین کل 

 شاهد 97سهند  شاهد 97سهند  شاهد 97سهند  شاهد 97سهند  صفات

 a 7/44 a 8/46 1/44 0/44 0/41 7/37 4/55 5/52 وزن میوه  گرم(

 a 7/50 a 6/54 54 51 48 41 62 60 متر مکیب(حجم میوه  سانتی

 a 21 a 23 21 19 24 22 23 21 قند میوه  درصد(

 pH) 43/4 94/4 37/3 08/4 67/3 11/4 b 82/3 a 38/4اسیدیته فیال میوه  

 7 9 7 7 5 7 7 9 *سفتی میوه 

 a 33/2 b 08/3 10/3 96/2 75/2 97/1 40/3 06/2 وزن هسته  گرم(

 1 3 1 3 1 3 1 3 *مساحب رن  رویی میوه 

 3 2 2 4 3 3 3 2 *رن  زمینه  پوسب( میوه 

 2 3 3 4 3 1 2 3 *رن  گوشب میوه 

 a 177 a 165 102 126 201 233 191 174 تیداد میوه تشکیل یافته

 a 14 b 10 15 18 6 12 8 11 گل  روز(- تاریخ تمام

 a 109 b 98 103 115 86 94 106 117 تاریخ رسیدن میوه  روز(

 انجام گرفته اسب.  UPOVنمره صفات مشخ  شده با عالمب  *( م اب، رتبه بندی مندرج در دستورالیمل 
 .باشند می درصد  5دار در س ب احتمال فاقد اختال  مینی دانکن دامنه ای چند  آزمون اساس برهای با حرو  یکسان در هر ردیا میانگین
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 رویشیصفات  

مقایسته میانگین صتفات شتاخ  رویشتی رقم  

  1396، 1395های با شتتاهد طی ستتال  97ستتهند  

  ستتته ستتتال آخر تحقی،( نشتتتان داد که 1397و 

متیتنتی  طتور  بتته  رقتم  رشتتتتد ایتن  قتتدرت  از   دار 

 ارتفتاع و عرض تتاج( کمتر و در نتیجته از امکتان   

افزایش تراکم کاشتب در واحد ست ب برخوردار  

 استب. این امکان با عادت رشتدی نستبتا  افراشتته 

شتتتود. میتانگین تر میدر ژنوتیتر متذکور فراهم 

 97رشتد طولی ستا نه و رشتد ق ری رقم ستهند  

متیتنتی  طتور  بتود. بتته  شتتتتاهتتد  از  کتمتتتر   دار 

رشتتد ق ری در برآورد کارآیی  ارزیابی صتتفب  

ژنتتوتتتیتتر استتتتتب. بتتاردهتتی  وتتتتتروری   هتتا 

متیتنتی اختتتال   تتتاریتخ هتمتچتنتیتن  بتیتن   دار 

های این ژنوتیر با شتتتاهد مشتتتاهده  خزان بر  

 (.3نگردید  جدول 
 

 1397و  1396، 1395های طی سال 97مقایسه میانگین صفات رویشی رقم سهند  -3جدول 
 

 ارقام 

 صفات شاخ  رویشی

 رشد طولی سا نه  
 متر( سانتی

 رشد ق ری  
 متر( میلی

 ارتفاع 
 متر( سانتی

 عرض تاج  
 متر( سانتی

 تاریخ خزان  
  روز(

 a 87 a 112 a 302 a 266 a 225 97سهند  

 b 112 b 156 b 352 b 434 a 215 شاهد

 باشند.می  درصد  5دار در س ب احتمال  فاقد اختال  مینی  دانکن دامنه ای  چند آزمون اساس بر  های با حرو  یکسان در هر ستونمیانگین

 

 سازگاری پیوندی

با پایه   97نتایج ستتازگاری پیوندی رقم ستتهند  

پایه ستنب ( و میان 2میروبا ن بذری  تحب شتماره  

و مقتایستتته آنهتا بتا شتتتاهتد  پتایته بتذری    Aجولین  

نشتان داد که این رقم ستازگاری م لوبی  زردآلو(  

پتایته متذکور دارد و کتاربرد آنهتا  بتا پتایته و میتان 

های مهمی نریر هیچگونه تاثیر منفی روی شاخ  

 (. 4باردهی و عمر ترکیب پیوندی ندارد  جدول  

 
های بذری زردآلو و  روی پایه  97میانگین صفات شاخ  رویشی و زایشی رقم سهند  مقایسه -4جدول 

 در سال چهاردهم پیوند  Aجولین پایه سنبو میان 2میروبا ن تحب شماره 
 

 های پیوندیترکیب 
 صفات

 عملکرد باردهی

  کیلوگرم بر درخب(
 کارآیی باردهی
 متر مرب ( کیلوگرم بر سانتی 

 ارتفاع 
 متر( سانتی 

 عرض تاج 
 متر( سانتی 

 درصد 
 بقا 

 شاخ 
 سازگاری

 a5 /25 b25 /0 c 319 c282 a97 9 روی پایه زردآلوی بذری  شاهد(   97رقم سهند 

 b9 /18 b24 /0 b276 b223 a92 9 2روی پایه میروبا ن بذری شماره   97رقم سهند 

 A c5 /12 a34 /0 a212 a181 a93 9جولین پایه سنب روی میان   97رقم سهند 

 انجام گردیده اسب.  IBPGRبر اساس دستورالیمل  "شاخ  سازگاری"رتبه بندی صفب 
 باشند.می درصد  5دار در س ب احتمال فاقد اختال  مینی دانکن دامنه ای چند  آزمون اساس بر های با حرو  یکسان در هر ستونمیانگین
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پتایته  پتایته ترکیبی میروبتا ن بتا میتاناستتتتفتاده از  

تواند وتتمن غلبه بر مشتتکل  می Aستتنب جولین  

برخی منتتاط، زردآلوخیز،   ستتتنگینی ختتاک در 

مندی از مزایای نستبی پاکوتاهی را نیز در پی بهره

این نتیجه بر استتاس کارآیی با ی   داشتتته باشتتد.

پایه ستنب جولین  روی میان 97باردهی رقم ستهند  

A   34/0  متر مرب ( و قتدرت  م بر ستتتانتیکیلوگر

رشتدی کم این رقم در مقایسته با شتاهد به دستب  

بتتا گزارش  4آمتتد  جتتدول   این تحقی،  نتتتایج   .)

( مبنی بر تتاثیر پتایته  18میلوستتتوی  و همکتاران  

پتایته بلتک تورن روی  ترکیبی میروبتا ن و میتان

کتاهش قتدرت رشتتتتدی ارقتام زردآلو م تابقتب 

 دارد.

 قابلیت خشكباری

نتتایج حتاصتتتل از دو ستتتال ارزیتابی متوالی  

 97خصتتتوصتتتیات میوه خشتتتکباری رقم ستتتهند  

روش   بتته  قتیستتتی  تتهتیتته  در  آن  بتتا ی  قتتابتلتیتتب 

را آشتتکار نمود. برخی    2SOفومیگاستتیون با گاز 

خصتوصتیات فیزیکی خشتکبار این ژنوتیر اعم از  

میزان کاهش رطوبب و درجه ستتفتی اگر چه در  

( نیستتند 90د حد کیفیب شتاهد  قیستی رقم اردوبا

رنتت  ایتجتتاد   ولتی  بتتا  تتتازه  متیتوه  رویتی جتزئتی 

یتتاهتری جتتذاب قتیستتتی  در  آن دورنتگتی  بتته  تتر 

پایین آن در مقایستته با  pHدهد وتتمن اینکه  می

شتتاهد عاملی برای حف  خصتتوصتتیات کیفی در  

رود  طول مدت ماندگاری خشتتکبار به شتتمار می

(. همچنین نتایج نشتتتان داد که قیستتتی  5 جدول 

ر شتتترای  ستتتردخانه حداقل به  د 97رقم ستتتهند  

مدت یک ستال کیفیب چشتایی و یاهری خود را  

 کند.حف  می

 

 (90با شاهد  رقم اردوباد  97مقایسه میانگین صفات مهم فیزیکی و بیوشیمیایی قیسی رقم سهند  -5جدول 
 

 ارقام 

 صفات 

وزن اولیه میوه  
 فاقد هسته 

  گرم( 

میوه  وزن  
 خشکباری 

  گرم( 

رطوبب از  
 دسب رفته 

  درصد( 
 ماده خشک 

  درصد( 
 خاکستر 

  درصد( 

 درجه سفتی 

 کیلوگرم بر  
 متر مرب ( سانتی 

 اسیدیته فیال 

  pH ) 

اسیدهای  
 آلی کل 

  درصد( 

مواد جامد  
 محلول 

  درصد( 

 a  5 /50 b  3 /12 b  75 ab  5 /64 b  78 /8 b  5 /5 a  95 /3 b  19 /3 b  35 97سهند 

 a  1 /52 a  4 /15 a  70 a  6 /68 a  3 /21 a  8 /3 b  64 /4 a  85 /1 a  41 شاهد 

 باشند.می درصد  5دار در س ب احتمال فاقد اختال  مینیدانکن  دامنه ای چند  آزمون اساس برهای مشخ  شده با حرو  یکسان در هر ستون میانگین

 

 قابلیت تلقیح 

 300تلقیب مصتنوعی بیش از  نتایج حاصتل از  

 هتای خودی  بتا گرده  97گتل انتختابی رقم ستتتهنتد  

 و ستتته رقم و همستتتانته تجتاری زردآلو طی دو 

و  97ستال متوالی نشتان داد که هر دو رقم ستهند  

 شتتتاهتد( بته دلیتل خودنتاستتتازگتاری     90اردوبتاد  

 از قتابلیتب خودبتاروری برخوردار نیستتتتنتد. در 

این بررستی همچنین آشتکار شتد که رقم اردوباد   

بتته  90 شتتتتاهترود  قترمتز  تتجتتاری  هتمستتتتانتته   و 

گتترده  بتتهتتتتتریتتن  لتتحتتاظ تتترتتتیتتب  از   دهتتنتتده 

 97پذیری و همپوشتتانی برای رقم ستتهند ترکیب

 (.2باشند  شکل می
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 و دو رقم تجاری زردآلو  90اردوبار  با شاهد   97مقایسه قابلیب تلقیب رقم سهند  -2شکل 

 

 قابلیت انبارمانی

بید از   97های مهم میوه رقم ستتهند  شتتاخ 

روزه بتا شتتترای  دمتای    21طی یتک دوره انبتاری 

درصد به   80+ درجه سانتیگراد و رطوبب نسبی 2

(. درجه  3دار بهتر از شتاهد بود  شتکل طور مینی

نقتل و وستتتفتی میوه این رقم کته در قتابلیتب حمتل

ای آن نقش تییین کننده دارد، به  طول عمر قفسته

(. این  2و    1نحو قتابتل توجهی بتا ستتتب  جتداول  

در حالی اسب که هدایب الکتریکی شیره سلولی  

میوه به عنوان شتتتاخصتتتی برای ارزیابی شتتتدت 

ی و نشتب یونی در میوه رقم  تخریب غشتای ستلول

دار کمتر نستتبب به شتتاهد به طور مینی 97ستتهند 

رستد این رخداد به همراه استیدیته  بود. به نرر می

با  در ثبات خصتتوصتتیات حستتی و ممانیب از  

در   رقم مزبور  میوه  آنزیمی  و  میکروبی  فستتتتاد 

خالل دوره انبتاری تتاثیر مثبتی دارنتد. عالوه بر 

در   90شتتتاهد اردوبار    این چروکیدگی میوه رقم

بندی این صفب  از یک تا پنج( یک درجه  درجه

در طول دوره مذکور   97بیشتر از میوه رقم سهند  

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 
 روزه   21با شاهد بید از طی یک دوره انباری    97انبارمانی میوه رقم سهند    مقایسه میانگین چند شاخ    - 3شکل  
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 زم به تووتیب استب که زمان برداشتب میوه  

در کیفیب انبارمانی آن بستیار حائز اهمیب استب. 

های برداشتتب شتتده بید از  این تحقی، روی میوه

های  ررسیرسیدگی فیزیولوژیک انجام گرفب.  ب

تکمیلی فصتل زراعی اخیر نشتان داد که میوه رقم  

های  بندی ستتلفونی و آستتتریدر بستتته 97ستتهند 

تخم مر ( حتی بید    ریزی شتده  شتبیه شتانهقالب

+ درجه  2روز  در شتترای  دمای   50از گذشتتب 

درصتتد(  کیفیب  85ستتانتیگراد و رطوبب نستتبی 

چشتتایی و یاهری شتتامل ستتفتی بافب، رن  و 

نماید. این قابلیب ب خود را حف  میصتافی پوست 

به دلیل افزایش بازه زمانی عروتته محصتتول تازه  

خوری زردآلو به بازار و نیز امکان صتتادرات آن 

بته بتازارهتای دوردستتتتب جهتانی حتائز اهمیتب  

 اقتصادی اسب. 

 

 گیری کلینتیجه

پتذیری  بته طور کلی کتارآیی بتاردهی، رنت 

انبتارمتانی، عمر  نستتتبی، زمتان رستتتیتدن، دوره  

نقل و نستتبب وزن میوه  و   ای، قابلیب حملقفستته

 90نستبب به رقم اردوباد   97به هستته رقم ستهند  

 شتاهد( بیشتتر استب. استتفاده از ویژگی دیررستی  

اقتلتیتم در  ژنتوتتیتتر  بتتا ایتن  هتتای زردآلتوختیتز 

هتای خنتک امکتان عروتتته دیرهنگتام  تتابستتتتتان

اقتصتتتتاد   محصتتتول بته بتازار و در نتیجته بهبود 

ستتتازد. همچنین ویژگی  برداران را فراهم میبهره

ستتتفتی زیتاد میوه این رقم عتامتل اصتتتلی افزایش  

ای و همچنین قتابلیتب بتا ی  عمر انبتاری و قفستتته

رود. همچنان که اشاره  نقل آن به شمار میوحمل

شتد این خصتوصتیب امکان عروته محصتول تازه  

خوری زردآلو را در غیرفصتل و نیز ارستال آن به  

ستازد. تر میهای جهانی دوردستب را فراهمبازار

اگر چته عملکرد بتاردهی در واحتد درختب رقم  

 شتاهد( تحب شترای    90با رقم اردوباد   97ستهند  

دار  استتتتفتاده از پتایته بتذری زردآلو اختال  مینی

با  97دارد ولی ستتازگاری استتتثنایی رقم ستتهند 

تواند عملکرد  یک پایه ترکیبی پاکوتاه کننتده می

آن را در واحد ستت ب نستتبب به شتتاهد  باردهی  

هتای تولیتد، اتال   افزایش و در عین حتال هزینته

ها را به نحو چشتمگیری  محصتول و مصتر  نهاده

دهد بنابراین از منرر اقتصتتتادی مقرون به  کاهش  

 تر اسب. صرفه

 

 توصیه های ترویجی

برای استتحصتال خشتکبار مرغوب میوه   -1

زمان  شتود محصتول در توصتیه می 97رقم ستهند  

رستتتیتدگی کتامتل و پک از زوال کتامتل کلروفیتل 

گرم   2برداشب شود و غلرب گوگرد مصرفی از  

 به ازای یک کیلوگرم میوه تجاوز نکند.

تراکم کاشتتب مناستتب برای رقم ستتهند   -2

در صورت استفاده از پایه های بذری زردآلو،    97

پتایته  میروبتا ن بتذری و میروبتا ن بتذری بتا میتان

 1100و     600،    500یتب  بته ترت  Aستتتنتب جولین  

اصتتله در هکتار و فواصتتل کاشتتب آنها به ترتیب 

 باشد.( متر می3 × 3( و  4 × 4(،  5 × 4 

میوه   -3 برای تضتتتمین کمیتتب و کیفیتتب 

و قرمز   90شتتتود از ارقتام اردوبتاد  توصتتتیته می

دهنتده بتا ترکیتب شتتتاهرود بته عنوان ارقتام گرده
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دهنده به ازای ستته رقم اصتتلی در  یک رقم گرده

های کاشتتب استتتفاده شتتود. بدیهی استتب  ردیا

فواصتتتل این ارقام به دلیل حجم تاج بزر  آنها  

 باید رعایب گردد.
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