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 میوه و درخت در تعدادی از نتاج حاصل  ارزیابی برخی خصوصیات کمّی و کیفی

 از تالقی ارقام سیب رد اسپار در گالب کهنز
 

 5و اسماعیل فالحی 4، علی قرقانی3، محمدرضا فتاحی مقدم*2اله زمانی ، ذبیح1اله علی روح

 ، کرجاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران. دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، استاد و دانشیار، پردیس کش3و  2، 1

 . استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز4

 ، دانشگاه آیداهو، امریکادانشکدۀ علوم کشاورزی و زیستیاستاد، . 5

 (33/1/1333تاریخ تصویب:  - 1/6/1332)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

اصالح  مهم اهداف خوری از ف تازهمصار برایارقام جدید  معرفیافزایش بازارپسندی محصول و 

نتاج ی و کیفی در تعدادی از . در این مطالعه برخی خصوصیات کمّدر دنیاستدرختان سیب 

شامل صفات صفت  13 تعداد حاصل از تالقی دو رقم سیب رد اسپار و گالب کهنز بررسی شد.

و  1333های  سال دهی، و ...( طی درخت )محیط تنه، زمان گلو  میوه )سفتی، وزن میوه و...(

دار بین برخی صفات مهم چون وزن میوه،  های مثبت و منفی معنا همبستگی. شدند ارزیابی  1331

دهی، زمان  (، زمان گلpHقطر میوه، طول میوه، نسبت قند به اسید، اسید قابل تیتراسیون، اسیدیته )

ها، رنگ میوه،  برگجمله زمان ریزش  ها مشاهده شد. برخی صفات از رسیدن و زمان ریزش برگ

ها، نسبت قند به اسید و وزن میوه  دهی، اسید قابل تیتراسیون، رشد سالیانۀ شاخساره زمان گل

جمله نسبت طول به قطر، مواد جامد محلول،  که صفاتی از حالی ضریب تغییرات باالیی داشتند. در

کلی، بیشتر  طور بهعصارۀ میوه و زمان رسیدن ضریب تغییرات پایینی داشتند.  pHقطر میوه، 

 رس بودند. طی این بررسی تعدادی از نظر زمان رسیدن زودرس تا میان شده های ارزیابی ژنوتیپ

 .ی و کیفی مناسب مشخص شدندبا محصول کمّ رسزود  ژنوتیپ

 

 رسی. زود دهی، بازارپسندی، زمان گل، اصالح، اسید قابل تیتراسیون :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

دلیل هتروزیگوت بودن، تعداد  یب بهاصالح درختان س

کروموزم زیاد و دورة نونهالی طوالنی با مشکالتی 

یک  منزلۀ حال اهمیت فراوان سیب به این ست، با رو به رو

ارزش سبب شده است که  محصول تجاری و با

های در زمینۀ اصالح و تولید ارقام جدید برای  پژوهش

م باغبانی های پژوهشی علو این محصول در رأس برنامه

افزایش  .(Hemmat et al., 1994)در سراسر دنیا باشد 

 برای مصارفمحصول و تولید ارقام جدید  یپسند بازار

در اصالح درختان مهم  اهداف ازی یا تبدیلی، خور تازه

 ،در کنار این اهداف. (Janick et al., 1996)است سیب 

دیررس که خارج از یا زودرس و ارقام اصالح و انتخاب 

 . هستند حائز اهمیتنیز فصل معمول به بازار بیایند، 

نژادی ارقام زودرس که کیفیت خوب نیز  برای به

داشته باشند، معموالً باید از تالقی ارقام زودرس با ارقام 

پسند داشته  رس تا دیررس که کیفیت خوب و بازار میان

های  روش. (Janick et al., 1996)شود  باشد، استفاده 

های  های مورفولوژیکی در جمعیت رزیابیکالسیک ا

، عمدتاً مبتنی بر خصوصیات ظاهری بوده شده مطالعه

مبنای یک سری  بر شده است که طی آن گیاهان بررسی


