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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

ارزیابی شاخصهای رشدی ،عملکرد و تناوب باردهی برخی ارقام سیب وارداتی در
شرایط اقلیمی ارومیه
قاسم حسنی * ،حسن حاج نجاری و محسن پیرمرادیان
(تاریخ دریافت -1313/8/88 :تاریخ پذیرش)1318/4/5 :

چکیده
با هدف توسعه کشت ارقام جدید سیب ،نهالهای سیب وارداتی (ایتالیا) از نظر ویژگیهای رشدی ،عملکرد و کیفی میوه مورد
ارزیابی قرار گرفتند .ترکیبهای پیوندی وارداتی شامل ارقام ردچیف ،گاالشنیگا ،فوجیکیکو ،فوجی ،گاال روی پایه رویشی M9
و ارقام گلدندلیشز و رددلیشز روی پایه رویشی  M9به عنوان شاهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه
تحقیقات باغبانی کهریز ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفتند .خصوصیات رشدی و رویشی درختان و صفات کیفی میوه در هر
ترکیب پیوندی اندازه گیری و تجزیه آماری مرکب سه ساله دادهها انجام شد .نتایج نشان داد که تمامی صفات رویشی به جز
قطر تنه از لحاظ آماری در بین ارقام دارای اختالف معنیدار بودند .رشد رویشی شاخههای یکساله ،ارتفاع ،سطح گسترش تاج
درخت و اندازه برگ در ارقام ردچیف ،گلدندلیشز و رددلیشز از سطوح پائین تری نسبت به سایر ارقام وارداتی برخوردار بودند.
میزان کلروفیل کل در ارقام جدید بیشتر از ارقام شاهد بود .عملکرد محصول و اندازه میوه در درختان شاهد به مراتب کمتر از
درختان دیگر بود .شاخص های کیفی میوه در ارقام سیب وارداتی نسبت به درختان شاهد به مراتب باالتر بود .شاخص سال-
آوری و تغییرات عملکرد در ارقام جدید گاالشنیگا و فوجی کیکو کمتر از ارقام دیگر بود .کارآئی عملکرد در ارقام ردچیف و
گاالشنیگا بیشتر از سایر ارقام مورد بررسی بود.
کلمات کلیدی :باغ مادری ،سازگاری ،سیب ،کیفیت میوه ،نهال سالم

 -1مربی پژوهشی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذر بایجانغربی ،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.
 -8دانشیار پژوهشکده میوه های سردسیری موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.
 -3استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.
٭ پست الکترونیکgh.hasani91@gmail.com :
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فوجی روسا بود .بر اساس این نتایج بیشترین وزن میوه به
ارقام فوجی روسا ،مورگندافت و رد ارلیب اختصاص یافت
(دامیار و همکاران .)1314 ،رضایی و همکاران ( )1315در
پایان یک دوره  5ساله ارزیابی 18رقم سیب وارداتی و
بومی روی پایه  MM111در شرایط اقلیمی ارومیه گزارش
کردند که ارقام فوجی ،رد اسپور ،گلدن اسموتی ،جوناگلد و
دلباراستیوال با برخورداری از صفات کیفی باال برای
جایگزینی با ارقام رد دلیشز و گلدن دلیشز در شرایط آب و
هوایی ارومیه بسیار مناسب میباشند .بالزیک)1118( 8
اظهار کرد موتانتهای رقم مکاینتاش به دلیل رشد
متراکم برای سیستم کشت ستونی بسیار مناسب هستند.
در بررسی که توسط ایندکو و رسولاف در سال 1118
انجام شد ،ارقام سازگار در منطقه شمالی قفقار در
فدراسیون روسیه به خصوص ارقام مقاوم به سرما و لکه
سیاه سیب ،شناسایی شدند .صفاتی نظیر عملکرد،
سرمازدگی و مقاومت به لکه سیاه سیب به ترتیب برای 13
و  1رقم حساس و مقاوم به لکه سیاه به انجام رسید و
ارقام امید بخش انتخاب شدند .کراس ولر 4و همکاران
( )8005برخی ارقام سیب را از نظر عملکرد درخت ،قطر
تنه ،تعداد و وزن میوه ،رنگ ،طعم ،بافت و کیفیت ارزیابی
نمودند و نشان دادند که ارقام رویال گاال ،استارکینگ،
ردلیشز و جوناگلد به ترتیب برتر از دیگر ارقام بودند.
کوینالن و توبات )1110( 5اظهار داشتند که کاربرد ارقام
اسپور تایپ سیب با رشد فشرده و متراکم تاج ،دارای
میانگرههای قوی وکوتاه ،تعداد شاخکهای اسپوری گلده
زیادتر و اندازه کوچک درخت همراه با بهبود صفات کیفی
میوه باعث افزایش پذیرش آنها توسط باغداران شد.
روباسکیس 4و همکاران ( )8010در مطالعهای در لیتوانی
روی چهار رقم سیب شامل سیناپ اورلوسکی ،لوبو ،زاریا
آالتائو و آوکسیس به ترتیب با منشاء کشور روسیه ،کانادا،
قزاقستان و لیتوانی ،مشخص کردند که ارقام سیناپ
اورلوسکی ،آوکسیس و زاریا آالتائو دارای عملکرد و رشد
رویشی بهتری نسبت به رقم لوبو بودند .همچنین این
ارقام از لحاظ سال آوری اختالف معنیداری با هم داشتند

مقدمه
استفاده از ارقام جدید جهت احداث باغات سیب و نیز
برنامههای جایگزینی ارقام به دلیل تنوع سلیقه و ذائقه
مصرف کنندگان در نقاط مختلف و امکان رقابت در
بازارهای جهانی از اهمیت ویژهای برخوردار است .استفاده
از ارقام جدید باید مطابق با نیاز بازار مصرف و با در نظر
گرفتن کلیه مالحظات فنی و علمی به خصوص سازگاری
با مناطق مورد کشت صورت گیرد (گرین 1و همکاران،
 .)8004در سالهای اخیر ،به دلیل نیاز بازار داخلی و
خارجی ،ارقام جدید توسط نهادهای ذیربط وارد کشور
شده است .مطالعات  15ساله خصوصیات ارقام وارداتی
سیب موجود در کلکسیون ملی ارقام سیب در شرایط
اقلیمی کرج حاکی از سازگاری  83رقم سیب تجاری دارد
(حاجنجاری .)1313 ،ترکیبهای پیوندی با استفاده از
ارقام جدید سیب روی پایههای رویشی به دلیل
بازارپسندی خوب و عملکرد باال و همچنین زودباردهی
سبب بازگشت سریعتر سرمایه میشود .حسنی و همکاران
( )1311در آزمایشی در شرایط آب و هوائی ارومیه روی
ارقام اسپورتایپ سیب نشان دادند که این ارقام دارای رشد
رویشی خیلی کمتر (ارتفاع ،میزان گسترش در تاج
درختان ،رشد رویشی شاخه فصل جاری ،طول میانگره
کمتر) از ارقام رایج در منطقه بودند .همچنین برآورد
کارآئی عملکرد ارقام سیب اسپورتایپ نشان داد که
بیشترین کارائی عملکرد مربوط به رقم رد اسپور به میزان
 ./48کیلوگرم میوه بر یک سانتیمترمربع مساحت مقطع
عرضی تنه بود .در این آزمایش ارقام رد اسپار و رد چیف
به دلیل کارآئی عملکرد بیشتر نسبت به ارقام دیگر،
پاکوتاه بودن و همچنین دارا بودن صفات کیفی مطلوب
میوه به عنوان ارقام برتر در شرایط آب و هوایی منطقه
آذربایجانغربی انتخاب شدند ،در حالی که رقم ردچیف در
منطقه سمیرم از خصوصیات ظاهری مطلوب برخوردار
نبود (پیرمرادیان و همکاران .)1313 ،بر اساس نتایج
سازگاری برخی ارقام سیب جدید در ارومیه ،ارقام فوجی
روسا ،سوپر استیمن و گلدن میرا برتر از ارقام رایج (گلدن
دلیشز و رد دلیشز) بودند .همچنین نتایج این آزمایش در
دماوند حاکی از برتری ارقام رد ارلیب ،سوپر استیمن و

2. Balzek
3. Indenko and Rasulov
4. Crassveller
5. Quinlan and Toubat
6. Rubauskis

1. Greene
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گاال ،ردچیف ،اسکارلت اسپار و اسپارچیف نسبت به ارقام
شاهد گلدندلیشز و رد دلیشز بیشتر بود .مطالعه نسبت
ت عداد میوه تشکیل شده به تعداد گل تولید شده همراه با
محاسبه نسبت ریزش میوه در هر مرحله نسبت به مرحله
قبل در شاخه های بارور انتخابی ثابت کرد که در هر سه
مرحله رشدی ،میوههای باقی مانده بر درختان ارقام
توشیرو ،جوناگلد ،فوجی ،گاال ،ردچیف ،اسکارلت اسپار و
اسپار چیف بیش از میوههای باقیمانده در ارقام شاهد بود
و این اختالفها در تمام موردها معنیدار بود (حاج نجاری،
.)1310
این تحقیق با هدف مطالعه وضعیت ارقام جدید سیب
وارداتی از کشور ایتالیا از لحاظ سازگاری رقم به اقلیم
منطقه ،سازگاری رقم -پایه ،ارزیابی کیفیت میوه ،مقایسه
صفات رشدی و عملکرد ارقام وارداتی با ارقام رایج در
منطقه انجام گرفت.

به طوریکه در رقم لوبو کمترین سالآوری مشاهده شد.
کارآئی عملکرد و هم چنین سایر خصوصیات کمی و کیفی
میوه در رقم آوکسیس نسبت به ارقام دیگر بهتر بود.
جاوید 1و همکاران ( )8011در پاکستان ارقام سیب اسکای
اسپار ،اسپاراتان ،آیدا رد ،استارلینگ دلیشز ،قندهاری ،رد
گلدن ناجت ،گلدن رازت و ردچیف را از لحاظ عملکرد،
زمان برداشت ،عمرانباری ،کیفیت میوه مورد مقایسه قرار
دادند و معلوم گردید که رقم قندهاری زودتر از ارقام دیگر
برداشت شد .عملکرد ،وزن میوه و میزان کل مواد جامد
محلول ارقام ناجت و اسکای اسپار و استارکینگ دلیشز به
طور معنیداری بیشتر از ازقام دیگر بود و این ارقام برای
مناطق شمالی پاکستان قابل توصیه هستند.
ساناوسکاس 8و همکاران ( )8003عملکرد ،عمرانباری و
کیفیت میوه  15رقم جدید سیب را روی پایه  M26مطالعه
کردند .آنها اظهار کردند که رقم ترموک از لحاظ همه
صفات بهتر از ارقام دیگر بود .از لحاظ بازارپسندی رقم
آوکسیس ،از لحاظ عمر انبارمانی رقم چارلز راس و از
لحاظ استحکام بافت میوه رقم پرلینا کیجوا برتر بودند.
ارقام جدیدی از سیب شامل آرکتیکگرانی ،آرکتیک
گلدن ،آرکتیک فوجی و آرکتیک گان که مقاوم به قهوهای
شدن بافت میباشند در حال ارزیابی سازگاری هستند
(براون و مالونی .)8018 ،3آتای 4و همکاران ( )8013روی
سالآوری  13رقم سیب نشان دادند که اختالف معنی
داری بین ارقام وجود دارد .بر اساس نتایج آنها ارقام
برابورن و جرسیماک دارای کمترین سال آوری بودند.
همچنین ارقام گلدندلیشز ،گاال و گرانی اسمیت دارای
بیشترین سالآوری بودند .ارقام ردچیف و فوجی در حد
متوسطی بودند .در ارزیابی راندمان عملکرد  1رقم سیب
توسط فیوراوانچو 5و همکاران ( )8014نشان دادند که
ارقام سیب از این لحاظ اختالف معنیداری با همدیگر
دارند و بر این اساس رقم گاال دارای بیشترین راندمان
عملکرد بود .ارزیابیهای انجام شده در ایستگاه تحقیقات
مشکینآباد کرج مشخص کرد که سطح میوهبندی و
عملکرد در ارقام سیب وارداتی توشیرو ،جوناگلد ،فوجی،

مواد و روشها
این آزمایش برای مقایسه نهالهای وارداتی از کشور ایتالیا
(kiko/M9 ،Galaschniga/M9 ،Redchief/M9

،Fuji

 )Gala/M9 ،Fuji/M9و ارقام رایج در منطقه شامل
رددلیشز و گلدندلیشز روی پایه  M9انجام شد .آزمایش
در قالب یک برنامه سازگاری منطقهای در ایستگاه
تحقیقات باغبانی کهریز ارومیه به عنوان یکی از مناطق
سیبخیز کشور انجام شد .مقایسه صفات رویشی
ترکیبهای پایه پیوندی از قبیل ارتفاع و گسترش عرضی
تاج درخت ،قطر تنه در  80سانتیمتری باالی یقه ،رشد
سالیانه شاخههای یکساله ،طول برگ ،عرض برگ ارزیابی
شد .آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با
یک فاکتور شامل هفت رقم و سه تکرار با هدف بررسی
صفات رویشی ،عملکرد و صفات کمی کیفی میوه در سه
سال مورد تجزیه واریانس مرکب قرار گرفتند .درختان در
آزمایش  3ساله بودند .صفات رشدی هر ترکیب پایه-
پیوندی ،شامل وضعیت زرد برگی درختان با اندازهگیری
شاخص کلروفیل کل برگ با استفاده از دستگاه کلروفیل
سنج دستی ،رشد شاخههای یکساله ،ارتفاع ،قطر تنه 80
سانتیمتر باالی محل پیوند و گسترش عرضی تاج درخت
طی سالهای  15و  14مورد اندازهگیری قرار گرفت.
همچنین عملکرد میوه  ،وزن میوه ،ابعاد میوه ،نسبت طول
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4. Atay
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تجزیه واریانس مرکب سه ساله صفات نشان داد که
شاخص کلروفیل ،رشد شاخه ،ارتفاع درخت ،طول و عرض
برگ تحت تأثیر سال در سطح  %5معنیدار بود .تمامی
صفات اندازه گیری شده تحت تأثیر ترکیبهای پایه
پیوندی در سطح  %5معنیدار شد (جدول  .)1اثر متقابل
سال و تیمار فقط بر ارتفاع درخت در سطح  %1معنیدار
گردید .با افزایش سن درختان ،ارتفاع آنها افزایش
معنیداری نشان داد .بطوریکه اختالف ارتفاع بین سال اول
و سال آخر چشمگیر بود .اثر متقابل معنیداری برای سایر
صفات مشاهده نشد.
بیشترین میزان کلروفیل کل به ارقام فوجی کیکو و
گاالشنیگا و کمترین میزان به ارقام شاهد گلدن دلیشز و
رد دلیشز اختصاص داشت (نمودار  .)1رشد شاخه یکساله
در پایان فصل نیز در رقم شاهد گلدن دلیشز و رد چیف
کمتر از ترکیبهای پیوندی جدید بود به طوری که فوجی
کیکو و گاالشنیگا بیشترین رشد شاخه را داشتند (نمودار
 .)8بیشترین ارتفاع تاج مربوط به رد دلیشز و کمترین
مقدار مربوط به رد چیف بود (جدول .)8بیشترین و
کمترین میزان گسترش جانبی تاج به ترتیب در
ترکیبهای پیوندی فوجی کیکو و شاهد گلدن دلیشز
مشاهده شد .بیشترین طول و عرض برگ متعلق به رد
دلیشز و کمترین مقدار متعلق به فوجی بود (جدول.)8
تجزیه مرکب دوساله مربوط به عملکرد و صفات کمی میوه
اندازهگیری شده نشان داد که اثر سال فقط بر عملکرد
معنیدار شد (جدول  .)3ولی بر صفات دیگر نظیر کل مواد
جامد محلول ،اسید قابل تیتراسیون آب میوه ،وزن میوه و
سفتی بافت میوه تأثیر معنیدار نداشت .همچنین اثر رقم
در کلیه صفات در سطح  %1و در مورد سفتی بافت در
سطح  %5معنیدار شد (جدول .)3
بیشترین و کمترین مقدار عملکرد به ترتیب در رقم
گاالشنیگا و رد دلیشز ثبت گردید (نمودار  .)3مقایسه
میانگین وزن میوه نشان داد که ارقام فوجی و فوجی کیکو
روی پایه  M9سنگینترین میوه و ارقام ردچیف و
گاالشنیگا کمترین وزن میوه را به خود اختصاص دادند
(جدول .)4
نسبت طول به قطر میوه در ارقام ردچیف ،رددلیشز و گاال
با نسبت بیشتر در یک سطح و ارقام فوجی کیکو و گلدن
دلیشز نیز در یک سطح آماری قرار گرفتند .سفتترین و

به قطر میوه مورد ارزیابی قرار گرفت .صفات کیفی میوه
شامل سفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه سفتیسنج
دستی مدل  ،FT327میزان کل مواد جامد با استفاده از
انکسارسنج دستی مدل  ،ATAGOاسید قابل تیتراسیون
آب میوه نیز اندازهگیری شد .کارآئی عملکرد یا شاخص
عملکرد بر سطح مقطع تنه ،از تقسیم میزان عملکرد بر
سطح مقطع تنه به صورت کیلوگرم بر سانتیمترمربع
محاسبه گردید .ارزیابی تناوب باردهی ارقام سیب به
صورت تفاوت میزان باردهی دو سال متوالی (با حفظ
ترتیب) تقسیم بر مجموع عملکرد دو سال محاسبه شد .بر
این اساس ،سال آوری در مجموع دو سال با کاهش میزان
محصول در سال دوم به صورت مثبت و در مجموع دو
سال با افزایش میزان محصول در سال دوم به صورت
منفی به دست آمد .شاخص تناوب باردهی یا سالآوری
) (Alternate Bearing Indexبا استفاده از فرمول زیر
بدست آمد:
ABI = 1/(n − 1) × {|a2 − a1|/(a2 + a1) + |a3 − a2|/(a3 +
})a2) + … + |an − an−1|/(an + an−1
در این فرمول  nنشاندهنده تعداد سال و  a1تا  anنشان

دهنده عملکرد سالهای متوالی است (استنزل و همکاران،
 .(8003اطالعات و دادههای بدست آمده از این آزمایش
با استفاده از نرمافزار آماری  ،MSTATCتجزیه واریانس
شدند و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن
انجام شد.
نتایج و بحث
ناسازگاری رقم پیوندی با پایه با عوارض ظاهری نظیر
تفاوت قابل توجه در میزان رشد پایه و یا رقم ،عدم اتصال
محل پیوند ،شکستگی محل پیوند و یا خزان زود هنگام
رقم پیوندی آشکار میشود (جکسون .)8003 ،1براساس
مشاهدات ظاهری هیچ کدام از این عالیم در ارقام مورد
مطالعه مشاهده نشد .فقط در رقم فوجی کیکو در چند
سال اول ،رشد پیوندک بیشتر از پایه بود و حالت چماقی
بر عکس داشت اما با گذشت زمان ،رشد پایه و پیوندک
متعادل شد و پایه و پیوندک در محل پیوند هم قطر
گردیدند.

1. Jackson
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جدول  -تجزیه واریانس مرکب (سهساله) صفات رویشی ترکیبهای پیوندی سیب مورد مطالعه
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه
آزادی

سال

8

811ns

بلوک × سال

4

40/31

3/54

رقم

4

**881

**38/48

**1811

رقم × سال

18

1/41ns

0/34ns

** 81/01

481ns

خطای باقیمانده

34

8/81

1/30

81/05

114/05

0/54

3/81

13/11

4/11

10/11

18/35

ضریب تغییرات (درصد)

مقدار
کلروفیل

رشد شاخه
یکساله

ارتفاع
درخت

گسترش
عرضی تاج

قطر باالی
پیوند

عرض
برگ

طول برگ

80/11ns

**8380

1084ns

5/1ns

4/83ns

13/53ns

884

34/31

0/31

4/51

4/44

**3185

1/04ns

**10/48

**11/38

0/01ns

0/031ns

0/03ns

0/31

1/31

13/01

10/51

*،nsو** :به ترتیب غیر معنی دار ،معنی دار ،در سطح احتمال  5و یک درصد

نمودار  -مقایسه میانگین شاخص کلروفیل برگ بین ارقام سیب مورد مطالعه .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد
در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

نسبت به درختان وارداتی برخوردار بودند .زرد برگی در
درختان شاهد مشاهده شد که با اندازهگیری شاخص
کلروفیل مشخص گردید که میزان زرد برگی تیمارهای
شاهد بیشتر از ترکیبهای وارداتی است .پس از کاهش
رشد و کاهش مقادیر رنگدانههای برگ ،عملکرد محصول و
کیفیت میوه از دیگر عواملی است که در نهالهای شاهد
کاهش یافت .بطوریکه اندازه میوه ،سفتی ،مواد جامد
محلول و اسید قابل تیتراسیون بین درختان وارداتی و
شاهد متفاوت بود .سالآوری یا تناوب باردهی در حقیقت

نرم ترین بافت میوه به ترتیب متعلق به فوجی و ردچیف
بود .کل مواد جامد محلول نیز در ارقام رددلیشز و ردچیف
کمترین و در فوجیکیکو و گاالشنیگا بیشترین مقدار بود
(نمودار .)4
در پژوهش حاضر رشد رویشی درختان که با شاخصهای
رشد سالیانه شاخه ،ارتفاع ،گسترش تاج درخت اندازه
گیری شد ،نشان داد که ارقام شاهد از شاخصهای رویشی
پائینتری نسبت به ارقام وارداتی برخوردار بودند .همچنین
اندازه و ابعاد برگ در درختان شاهد از شاخص پائینتری
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نمودار  -مقایسه میانگین رشد شاخههای یکساله بین ارقام مختلف ارقام سیب مورد مطالعه .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در
سطح احتمال  5درصد در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد

جدول  -مقایسه میانگین سه ساله برخی صفات رویشی در ارقام سیب مورد مطالعه
ترکیب پیوندی

ارتفاع درخت
()Cm

گسترش عرضی تاج
()Cm

قطر باالی پیوند
()Cm

طول برگ
()Cm

عرض برگ
()Cm

Fuji Kiko/M9
Red chief/M9
Golden Delicious/M9
Red Delicious/M9
Galaschniga/M9
Fuji/M9
Gala/M9

851/33b
804/88c
851a
838a
844/151a
845/345ab

884/348a
185 c
181/143c
800/811b
818a
815/148a

14/184a
15/144c
15/858c
15/181bc
14/851ab
14/451ab

10/11bc
11/58ab
18/38a
18/38 a
1/18d
8/14e

4/84c
4/11 b
4/41 a
4/31 a
4/34c
4/18c

841/854ab

810/811ab

14/014b

10/10c

4/84c

میانگینهایی که در هر ستون حروف مشابه دارند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 1درصد اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.

به رقم گلدن دلیشز اختصاص یافته بود ،مطابقت دارد .ولی
ارقام فوجی و گاال در آزمایش آنها به ترتیب حساس و
نیمه حساس به سالآوری ارزیابی شده بود که با نتایج این
آزمایش مغایرت دارد و این به دلیل تأثیر شرایط محیطی
متفاوت ،سرمای دیررس بهاره ،فقدان گردهافشان ،جمعیت
زنبور عسل ،ریزشهای قبل از برداشت ،مدیریت متفاوت،
آبیاری و تغذیه ،پایه ،آفات و بیماریها بر گلدهی ،تشکیل
میوه و سالآوری باشد (راسکو .)8008 ،1بر اساس نمودار
 ،5ارقام وارداتی از ثبات عملکرد بهتری برخوردار بودند.
همچنین منفیترین و کمترین میزان شاخص سالآوری
در رقم گاالشنیگا مشاهده گردید که این بیانگر حداقل
وجود اختالف بین سه سال متوالی در میزان باردهی این
رقم بود .شاخص عملکرد بر سطح مقطع تنه به عنوان

حساسیت درخت میوه به باردهی سنگین در یک سال
(سالآور) است که باردهی سبک یا بدون باردهی در سال
بعد (سال نیاور) را به همراه دارد .میوههای سال آور به
علت عملکرد خیلی زیاد ریز میشوند و ارزش تجاری
چندانی ندارند و باعث هدر رفت سرمایه میشوند .ارزیابی
تناوب باردهی ارقام سیب بر اساس شاخص سال آوری
(نمودار  ،)5بیانگر منفی بودن این شاخص برای تمامی
ارقام از سال  1314به سال  1315و مثبت بودن آن برای
ارقام شاهد گلدن دلیشز و رد دلیشز بود .همچنین برای
بقیه ارقام از سال  1315به سال  1314منفی بود .باالترین
شاخص مثبت سالآوری به رقم گلدن دلیشز تعلق داشت
و این نشانگر بیشترین کاهش عملکرد از سال  1315به
سال  1314در این رقم میباشد .این یافته با نتایج آتای و
همکاران ( )8013که در آزمایش آنها بیشترین سالآوری

1. Racsko
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نمودار  -مقایسه میانگین عملکرد ارقام مختلف سیب مورد ارزیابی .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد در بین
میانگینها در آزمون دانکن میباشد

نمودار  - 4مقایسه میانگین کل مواد جامد محلول ( )TSSدر ارقام سیب .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد در بین
میانگینها در آزمون دانکن میباشد

جدول

 تجزیه مرکب دوساله عملکرد و صفات کمی و کیفی میوه در ترکیبهای پیوندی مختلف سیبمیانگین مربعات
نسبت طول به
قطر میوه ()L/D

سفتی بافت
میوه

کل مواد جامد
محلول آب میوه

اسید قابل تیتراسیون
آب میوه

سال

1

**31/04

1883ns

0/088

8/18ns

8/13ns

0/0018ns

بلوک × سال

4

31/15

438/08

0/008

18/48

8/31

0/0013

رقم

4

**33/18

**541/3

**0/088

* 1/41

**81/34

**0/0181

رقم × سال

4

خطای باقیمانده

84

منابع تغییرات

درجه
آزادی

عملکرد
درخت

وزن میوه

ضریب تغییرات ()%

ns

0/38

ns

88/45

ns

0/004

ns

0/141

ns

0/43

ns

0/0081

0/34

88/14

0/008

0/443

5/14

0/0014

14/31

1/41

4/83

13/54

10/84

3/41

*،nsو** :به ترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار ،در سطح احتمال  5و یک درصد
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جدول  -4مقایسه میانگین سهساله برخی صفات کمی و کیفی میوه در ارقام مختلف سیب
(نسبت طول به
قطر میوه)

سفتی بافت

اسید قابل
تیتراسیون

3/31a

0/34 b

4/03c
4/85bc
4/40 bc
4/33bc
3/8a
4/8b

0/33b
0/41a
0/41a
0/30c
0/38c
0/31c

ترکیب پیوندی

وزن میوه

Fuji Kiko/M9

131a

0/13c

154c
148c
143c
151cd
188a
148bc

1/08b
0/14c
1/03ab
1/04ab
1/01b
1/18a

L/D
Red Chief/M9
Golden Delicious/M9
Red Delicious/M9
Galaschniga/M9
Fuji/M9
Gala/M9

حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

نمودار  -5روند تغییرات شاخص تناوب باردهی ارقام مختلف سیب طی سالهای 34

معیار ک اربردی و با کارآیی بسیار باال در ارزیابی کارآئی
عملکرد درختان مورد استفاده قرار میگیرد (وستوود و
رابرتز .)1130 ،1ارقام سیب مورد مطالعه از لحاظ شاخص
عملکرد بر سطح مقطع تنه ،اختالف معنیداری با هم
داشتند .کمترین مقدار این شاخص  0/1کیلوگرم بر
سانتیمترمربع برای رقم شاهد رد دلیشز و بیشترین مقدار
آن در  0/88و  0/11کیلوگرم بر سانتیمترمربع به ترتیب
برای رقم رد چیف و گاالشنیگا ثبت شد .نتایج این
آزمایش در تطابق با نتایج حسنی و همکاران ()1311
مبنی بر راندمان عملکرد بیشتر ارقام اسپور تایپ رد اسپور
و ردچیف بود .کارآئی عملکرد نشاندهنده نسبت میوه

تا 36

تولید شده به چوب تولید شده در درخت میباشد .بر این
اساس برای افزایش راندمان عملکرد میتوان یا عملکرد را
از طریق ارقام جدید و پر بارده افزایش داد و یا با کاهش
قدرت درخت و کاهش رشد رویشی از طریق افزایش
کیفیت نهال پیوندی ،مدیریت تاج درخت ،تراکم و پایه،
کارآئی عملکرد افزایش داد (فیوراوانچو و همکاران،
 .)8014در این آزمایش رقم جدید گاالشنیگا بعد از رقم
رد چیف واجد بیشترین کارآئی عملکرد بود.
نتیجهگیری کلی
بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر مشخص شد
که ارقام جدید و وارداتی سیب بویژه گاالشنیگا و فوجی

1. Westwood and Roberts
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نمودار  - 6مقایسه میانگین کارآئی عملکرد در ارقام مختلف سیب مورد مطالعه .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد
در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

این ارقام می توان به عنوان ارقام جایگزین ارقام فعلی در
برنامه توسعه کشت ارقام جدید سیب در منطقه ارومیه و
مناطق مشابه استفاده کرد.

کیکو به دلیل پایداری و راندمان عملکرد بهتر ،قابل توصیه
برای منطقه ارومیه و اقلیمهای مشابه آن میباشند .این
ارقام همچنین از نظر ویژگیهای کمی و کیفی میوه و
شاخص های رویشی نسبت به ارقام شاهد برتر بودند ،لذا از
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