
 44تا  33، صفحات 1318بهار و تابستان ، 1 ، شماره4جلد                                                              کاریهای میوهپژوهش

 

33 

 

 مقاله پژوهشی

در  وارداتی سیبارقام برخی  تناوب باردهیعملکرد و های رشدی، شاخص ارزیابی

 ارومیهاقلیمی شرایط 

 
 قاسم حسنی

  و محسن پیرمرادیان  ، حسن حاج نجاری*

 
 (5/4/1318: تاریخ پذیرش -88/8/1313: تاریخ دریافت)

 

 چکیده
های رشدی، عملکرد و کیفی میوه مورد از نظر ویژگی( ایتالیا) ارداتیو های سیبتوسعه کشت ارقام جدید سیب، نهالهدف با 

 M9روی پایه رویشی  گاال کیکو، فوجی،ردچیف، گاالشنیگا، فوجیارقام  شامل وارداتیهای پیوندی ترکیب. ندقرار گرفت ارزیابی

های کامل تصادفی در ایستگاه به عنوان شاهد در قالب طرح بلوک M9دلیشز و رددلیشز روی پایه رویشی و ارقام گلدن

خصوصیات رشدی و رویشی درختان و صفات کیفی میوه در هر . مورد ارزیابی قرار گرفتندتحقیقات باغبانی کهریز ارومیه 

نتایج نشان داد که تمامی صفات رویشی به جز . ها انجام شدترکیب پیوندی اندازه گیری و تجزیه آماری مرکب سه ساله داده

ساله، ارتفاع، سطح گسترش تاج های یکرشد رویشی شاخه. دار بودندلحاظ آماری در بین ارقام دارای اختالف معنیقطر تنه از 

. تری نسبت به سایر ارقام وارداتی برخوردار بودنددلیشز و رددلیشز از سطوح پائینچیف، گلدندرخت و اندازه برگ در ارقام رد

عملکرد محصول و اندازه میوه در درختان شاهد به مراتب کمتر از . از ارقام شاهد بود میزان کلروفیل کل در ارقام جدید بیشتر

-شاخص سال. های کیفی میوه در ارقام سیب وارداتی نسبت به درختان شاهد به مراتب باالتر بودشاخص. درختان دیگر بود

کارآئی عملکرد در ارقام ردچیف و  .م دیگر بودآوری و تغییرات عملکرد در ارقام جدید گاالشنیگا و فوجی کیکو کمتر از ارقا

 .گاالشنیگا بیشتر از سایر ارقام مورد بررسی بود

 

 ، نهال سالمکیفیت میوه سیب،، سازگاری، باغ مادری: کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

                                                             
 .مربی پژوهشی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذر بایجانغربی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی -1
 .علوم باغبانی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دانشیار پژوهشکده میوه های سردسیری موسسه تحقیقات -8

 .استادیار  بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی -3
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 ...سیب ارقام های رشدی، عملکرد و تناوب باردهی برخی ارزیابی شاخص: حسنی و همکاران

 

38 

 

 مقدمه
و نیز استفاده از ارقام جدید جهت احداث باغات سیب 

و ذائقه  به دلیل تنوع سلیقههای جایگزینی ارقام برنامه

در  در نقاط مختلف و امکان رقابت مصرف کنندگان

استفاده . ای برخوردار استاز اهمیت ویژهجهانی  هایبازار

از ارقام جدید باید مطابق با نیاز بازار مصرف و با در نظر 

گرفتن کلیه مالحظات فنی و علمی به خصوص سازگاری 

و همکاران،  1گرین) کشت صورت گیردمورد با مناطق 

بازار داخلی و نیاز  به دلیل، اخیرهای سال  در .(8004

کشور وارد  نهادهای ذیربطتوسط  جدیدارقام  ،خارجی

ساله خصوصیات ارقام وارداتی  15مطالعات  .شده است

سیب موجود در کلکسیون ملی ارقام سیب در شرایط 

رقم سیب تجاری دارد  83اقلیمی کرج حاکی از سازگاری 

های پیوندی با استفاده از ترکیب (.1313، نجاریحاج)

های رویشی به دلیل پایه روی ارقام جدید سیب

 باال و همچنین زودباردهیو عملکرد  خوب بازارپسندی

 حسنی و همکاران. شودتر سرمایه میسبب بازگشت سریع

 روی ارومیهآب و هوائی در آزمایشی در شرایط ( 1311)

دارای رشد ن ارقام ای که نشان دادند ارقام اسپورتایپ سیب

میزان گسترش در تاج  ارتفاع،) رویشی خیلی کمتر

درختان، رشد رویشی شاخه فصل جاری، طول میانگره 

همچنین برآورد  .منطقه بودند ارقام رایج در از( کمتر

نشان داد که   اسپورتایپ سیب کارآئی عملکرد ارقام

 نبیشترین کارائی عملکرد مربوط به رقم رد اسپور به میزا

مترمربع مساحت مقطع کیلوگرم میوه بر یک سانتی/. 48

و رد چیف ر ااسپرد در این آزمایش ارقام . عرضی تنه بود

نسبت به ارقام دیگر،  بیشترکارآئی عملکرد به دلیل 

پاکوتاه بودن و همچنین دارا بودن صفات کیفی مطلوب 

هوایی منطقه  در شرایط آب ومیوه به عنوان ارقام برتر 

در  ردچیفرقم ، در حالی که انتخاب شدندغربی انآذربایج

از خصوصیات ظاهری مطلوب برخوردار  منطقه سمیرم

بر اساس نتایج (. 1313 ،پیرمرادیان و همکاران)نبود 

سازگاری برخی ارقام سیب جدید در ارومیه، ارقام فوجی 

گلدن )رایج  من و گلدن میرا برتر از ارقامیستروسا، سوپر ا

همچنین نتایج این آزمایش در  .بودند (یشزدلیشز و رد دل

و  سوپر استیمن رد ارلیب، دماوند حاکی از برتری ارقام

                                                             
1. Greene  

بر اساس این نتایج بیشترین وزن میوه به . بود فوجی روسا

 ارلیب اختصاص یافت ارقام فوجی روسا، مورگندافت و رد

در ( 1315)رضایی و همکاران  .(1314دامیار و همکاران، )

وارداتی و سیب رقم 18ارزیابی ساله  5ره یک دو پایان

در شرایط اقلیمی ارومیه گزارش  MM111پایه  رویبومی 

و  جوناگلد اسموتی، گلدن اسپور، رد فوجی، ارقام که کردند

 برای باال کیفی از صفات برخورداری دلباراستیوال با

 و آب شرایط دلیشز در گلدن و رد دلیشز ارقام با جایگزینی

 (1118) 8بالزیک .باشندمی مناسب بسیار ارومیه هوایی

اینتاش به دلیل رشد مکهای رقم موتانت کرد اظهار

. برای سیستم کشت ستونی بسیار مناسب هستند متراکم

 1118در سال   افدر بررسی که توسط ایندکو و رسول

در  قفقاردر منطقه شمالی  سازگار ارقامانجام شد، 

قاوم به سرما و لکه مارقام فدراسیون روسیه به خصوص 

عملکرد،  ی نظیرصفات .شدند شناسایی ،سیاه سیب

 13برای به ترتیب لکه سیاه سیب به سرمازدگی و مقاومت 

و رسید به لکه سیاه به انجام و مقاوم حساس  رقم 1و 

و همکاران  4کراس ولر .دنشد انتخابامید بخش  ارقام 

قطر  عملکرد درخت، برخی ارقام سیب را از نظر ( 8005)

ارزیابی ، طعم، بافت و کیفیت ، رنگمیوه تنه، تعداد و وزن

ارقام رویال گاال، استارکینگ،  نمودند و نشان دادند که 

 .ارقام بودنددیگر برتر از ردلیشز و جوناگلد به ترتیب 

ارقام کاربرد که  داشتنداظهار ( 1110) 5الن و توباتکوین

دارای اج، تمتراکم  سیب با رشد فشرده و اسپور تایپ

ی گلده اسپورهای تعداد شاخکهای قوی وکوتاه، میانگره

اندازه کوچک درخت همراه با بهبود صفات کیفی  و زیادتر

  .شدباغداران توسط  آنها پذیرش افزایشمیوه باعث 

ای در لیتوانی در مطالعه( 8010) و همکاران 4روباسکیس

ریا زا ،لوبو ،سیناپ اورلوسکیسیب شامل روی چهار رقم 

کشور روسیه، کانادا، با منشاء به ترتیب  آوکسیسو  آالتائو

سیناپ که ارقام  کردندمشخص  ،قزاقستان و لیتوانی

دارای عملکرد و رشد  زاریا آالتائوو  آوکسیس، اورلوسکی

همچنین این . بودند  نسبت به رقم لوبورویشی بهتری 

د داری با هم داشتنآوری اختالف معنی ارقام از لحاظ سال

                                                             
2. Balzek 
3. Indenko and Rasulov  
4. Crassveller 

5. Quinlan and Toubat
 

6. Rubauskis 
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. آوری مشاهده شدکمترین سال لوبو به طوریکه در رقم

کارآئی عملکرد و هم چنین سایر خصوصیات کمی و کیفی 

 .تر بودنسبت به ارقام دیگر به آوکسیسمیوه در رقم 

 اسکایدر پاکستان ارقام سیب  (8011) و همکاران 1جاوید

 رد ،قندهاری ،استارلینگ دلیشز ،آیدا رد ،اسپاراتان ،اسپار

از لحاظ عملکرد،  را ردچیف و رازتگلدن  ،گلدن ناجت

زمان برداشت، عمرانباری، کیفیت میوه مورد مقایسه قرار 

و معلوم گردید که رقم قندهاری زودتر از ارقام دیگر  دادند

عملکرد، وزن میوه و میزان کل مواد جامد  .برداشت شد

 به  استارکینگ دلیشزو  اسکای اسپارو  ناجتمحلول ارقام 

و این ارقام برای  داری بیشتر از ازقام دیگر بودطور معنی

 .مناطق شمالی پاکستان قابل توصیه هستند

عمرانباری و عملکرد، ( 8003) و همکاران 8ساناوسکاس

مطالعه  M26روی پایه  را جدید سیبرقم  15کیفیت میوه 

از لحاظ همه  ترموکرقم آنها اظهار کردند که . کردند

از لحاظ بازارپسندی رقم . قام دیگر بودصفات بهتر از ار

و از  چارلز راس ، از لحاظ عمر انبارمانی رقمآوکسیس

 .برتر بودند پرلینا کیجوالحاظ استحکام بافت میوه رقم 

گرانی، آرکتیک ارقام جدیدی از سیب شامل آرکتیک

ای گلدن، آرکتیک فوجی و آرکتیک گان که مقاوم به قهوه

ال ارزیابی سازگاری هستند باشند در حشدن بافت می

روی ( 8013)و همکاران  4آتای(. 8018، 3براون و مالونی)

 نشان دادند که اختالف معنیرقم سیب  13آوری سال

بر اساس نتایج آنها ارقام . داری بین ارقام وجود دارد

. برابورن و جرسیماک دارای کمترین سال آوری بودند

نی اسمیت دارای دلیشز، گاال و گراهمچنین ارقام گلدن

ارقام ردچیف و فوجی در حد . آوری بودندبیشترین سال

رقم سیب  1در ارزیابی راندمان عملکرد . متوسطی بودند

نشان دادند که ( 8014)و همکاران  5توسط فیوراوانچو

داری با همدیگر ارقام سیب از این لحاظ اختالف معنی

ندمان دارند و بر این اساس رقم گاال دارای بیشترین را

های انجام شده در ایستگاه تحقیقات ارزیابی. عملکرد بود

بندی و  آباد کرج مشخص کرد که سطح میوهمشکین

 ،فوجی ،جوناگلد ،توشیرووارداتی  ارقام سیبعملکرد در 

                                                             
1. Javaid 
2. Sasnauskas 
3. Brown and Maloney 

4. Atay 
5. Fioravanço 

نسبت به ارقام اسپارچیف  واسکارلت اسپار  ،ردچیف ،گاال

مطالعه نسبت . دلیشز و رد دلیشز بیشتر بودشاهد گلدن

عداد میوه تشکیل شده به تعداد گل تولید شده همراه با ت

محاسبه نسبت ریزش میوه در هر مرحله نسبت به مرحله 

های بارور انتخابی ثابت کرد که در هر سه  قبل در شاخه

ان ارقام های باقی مانده بر درخت مرحله رشدی، میوه

 واسکارلت اسپار  ردچیف، گاال، ،، فوجیجوناگلد ،توشیرو

بود شاهد  ارقام درهای باقیمانده  بیش از میوهچیف اسپار 

 ،حاج نجاری)دار بود  ها در تمام موردها معنی و این اختالف

1310.)  

 سیب جدید ارقاموضعیت  مطالعهبا هدف تحقیق این 

از لحاظ سازگاری رقم به اقلیم از کشور ایتالیا وارداتی 

 مقایسه میوه، کیفیت رزیابیا پایه، -رقم سازگاری ،منطقه

با ارقام رایج در وارداتی ارقام  عملکرد و یرشد صفات

  .منطقه انجام گرفت
 

 هامواد و روش
 از کشور ایتالیا وارداتیهای نهالبرای مقایسه آزمایش این 

(Redchief/M9 ،Galaschniga/M9، Fuji kiko/M9  ،

Fuji/M9 ،Gala/M9)  رایج در منطقه شامل و ارقام

آزمایش . انجام شد M9روی پایه ز دلیشرددلیشز و گلدن

ای در ایستگاه در قالب یک برنامه سازگاری منطقه

تحقیقات باغبانی کهریز ارومیه به عنوان یکی از مناطق 

   رویشی صفات سهیمقا .خیز کشور انجام شدسیب

و گسترش عرضی ارتفاع  از قبیل یوندیپ هیپا یهابیترک

 رشد قه،باالی ی یمتریسانت 80 در تنه قطر ،تاج درخت

 ارزیابی برگ عرض برگ، طول یکساله، هایشاخه سالیانه

در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آزمایش . شد

 با هدف بررسیسه تکرار یک فاکتور شامل هفت رقم و 

 سهعملکرد و صفات کمی کیفی میوه در  ،صفات رویشی

 درختان در .قرار گرفتندواریانس مرکب تجزیه  موردسال 

 -صفات رشدی هر ترکیب پایه. ساله بودند 3آزمایش 

گیری شامل وضعیت زرد برگی درختان با اندازه ،پیوندی

 برگ با استفاده از دستگاه کلروفیلکل شاخص کلروفیل 

 80، ارتفاع، قطر تنه سالههای یکسنج دستی، رشد شاخه

متر باالی محل پیوند و گسترش عرضی تاج درخت سانتی

. قرار گرفتگیری مورد اندازه 14 و 15 هایطی سال

نسبت طول  ، وزن میوه، ابعاد میوه،میوه همچنین عملکرد
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کیفی میوه  صفات. به قطر میوه مورد ارزیابی قرار گرفت

سنج دستگاه سفتیشامل سفتی بافت میوه با استفاده از 

، میزان کل مواد جامد با استفاده از FT327مدل  دستی

تیتراسیون  ، اسید قابلATAGOل مد دستی انکسارسنج

ص شاخ کارآئی عملکرد یا .گیری شدآب میوه نیز اندازه

 بر عملکرد از تقسیم میزان، بر سطح مقطع تنهعملکرد 

مترمربع کیلوگرم بر سانتی سطح مقطع تنه به صورت

به ارقام سیب  ارزیابی تناوب باردهی .محاسبه گردید

با حفظ )الی صورت تفاوت میزان باردهی دو سال متو

بر  .تقسیم بر مجموع عملکرد دو سال محاسبه شد (ترتیب

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 

 آورییا سال باردهی تناوب شاخص . منفی به دست آمد

(Alternate Bearing Index) زیر فرمول با استفاده از 

 :بدست آمد
ABI = 1/(n − 1) × {|a2 − a1|/(a2 + a1) + |a3 − a2|/(a3 + 

a2) + … + |an − an−1|/(an + an−1)} 

 نشان   anتا a1 دهنده تعداد سال ونشان  nدر این فرمول 

استنزل و همکاران، ) های متوالی استدهنده عملکرد سال

های بدست آمده از این آزمایش اطالعات و داده .)8003

تجزیه واریانس  ،MSTATCافزار آماری نرم از با استفاده

ای دانکن ها با آزمون چند دامنهمیانگین شدند و مقایسه

 . انجام شد

 

 نتایج و بحث 

ناسازگاری رقم پیوندی با پایه با عوارض ظاهری نظیر 

و یا رقم، عدم اتصال تفاوت قابل توجه در میزان رشد پایه 

محل پیوند، شکستگی محل پیوند و یا خزان زود هنگام 

براساس  (.8003، 1جکسون) شودرقم پیوندی آشکار می

مشاهدات ظاهری هیچ کدام از این عالیم در ارقام مورد 

در چند  فوجی کیکوفقط در رقم . مطالعه مشاهده نشد

چماقی  سال اول، رشد پیوندک بیشتر از پایه بود و حالت

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 

که صفات نشان داد سه ساله تجزیه واریانس مرکب 

شاخص کلروفیل، رشد شاخه، ارتفاع درخت، طول و عرض 

تمامی . بوددار معنی% 5ثیر سال در سطح أبرگ تحت ت

پایه های ثیر ترکیبأندازه گیری شده تحت تا صفات

اثر متقابل (. 1جدول ) شددار معنی% 5پیوندی در سطح 

دار معنی% 1در سطح  ارتفاع درخت برفقط تیمار و سال 

   با افزایش سن درختان، ارتفاع آنها افزایش . گردید

بطوریکه اختالف ارتفاع بین سال اول  .داری نشان دادمعنی

داری برای سایر اثر متقابل معنی .مگیر بودو سال آخر چش

  .صفات مشاهده نشد

فوجی کیکو و ارقام  به کل بیشترین میزان کلروفیل

به ارقام شاهد گلدن دلیشز و گاالشنیگا و کمترین میزان 

ساله یکرشد شاخه (. 1نمودار ) اختصاص داشت رد دلیشز

گلدن دلیشز و رد چیف  شاهد رقمدر  در پایان فصل نیز

فوجی به طوری که  بود پیوندی جدیدهای کمتر از ترکیب

نمودار )ند بیشترین رشد شاخه را داشتو گاالشنیگا کیکو 

و کمترین  دلیشز ردبیشترین ارتفاع تاج مربوط به (. 8

و بیشترین (. 8جدول)بود  رد چیفبه مربوط مقدار 

   در به ترتیب کمترین میزان گسترش جانبی تاج 

دلیشز  شاهد گلدنو  ی فوجی کیکوهای پیوندترکیب

رد برگ متعلق به و عرض بیشترین طول . مشاهده شد

 (. 8جدول) بودفوجی و کمترین مقدار متعلق به  دلیشز

ه عملکرد و صفات کمی میوه ساله مربوط بدوتجزیه مرکب 

داد که اثر سال فقط بر عملکرد گیری شده نشان اندازه

کل مواد ات دیگر نظیر صفولی بر (. 3جدول )دار شد معنی

، وزن میوه و اسید قابل تیتراسیون آب میوه ،جامد محلول

 رقمهمچنین اثر . دار نداشتثیر معنیأتسفتی بافت میوه 

و در مورد سفتی بافت در % 1در کلیه صفات در سطح 

  (.3جدول ) شددار معنی% 5سطح 

رقم  دربیشترین و کمترین مقدار عملکرد به ترتیب 

مقایسه (. 3نمودار )ثبت گردید دلیشز  و رد گاالشنیگا

ارقام فوجی و فوجی کیکو میانگین وزن میوه نشان داد که 

ارقام ردچیف و ترین میوه و سنگین M9 روی پایه

وزن میوه را به خود اختصاص دادند  کمترین گاالشنیگا

 (.4جدول )

نسبت طول به قطر میوه در ارقام ردچیف، رددلیشز و گاال 

 و گلدنفوجی کیکو بیشتر در یک سطح و ارقام با نسبت 

ترین و سفت. دلیشز نیز در یک سطح آماری قرار گرفتند
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 سیب مورد مطالعه های پیوندیصفات رویشی ترکیب( سالهسه)تجزیه واریانس مرکب  - جدول 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد 5 دار در سطح احتمالمعنی تفاوتدهنده  نشان مشابهغیر حروف. مورد مطالعه سیبارقام  شاخص کلروفیل برگ بین میانگین مقایسه - نمودار 

 .باشدآزمون دانکن میها در در بین میانگین

 

 فوجی و ردچیفترین بافت میوه به ترتیب متعلق به نرم

 ارقام رددلیشز و ردچیفکل مواد جامد محلول نیز در . بود

بود  کیکو و گاالشنیگا بیشترین مقدارفوجیترین و در کم

 (.4نمودار )

های رشد رویشی درختان که با شاخص حاضر پژوهش در

 رشد سالیانه شاخه، ارتفاع، گسترش تاج درخت اندازه

رویشی  هایاز شاخصارقام شاهد نشان داد که ، شد گیری

چنین هم. برخوردار بودندارقام وارداتی تری نسبت به پائین

تری از شاخص پائین شاهداندازه و ابعاد برگ در درختان 

در برگی  زرد. بودند برخوردار وارداتینسبت به درختان 

گیری شاخص درختان شاهد مشاهده شد که با اندازه

میزان زرد برگی تیمارهای  که مشخص گردید کلروفیل

پس از کاهش . است وارداتیهای ترکیب بیشتر از  شاهد

و  های برگ، عملکرد محصولهش مقادیر رنگدانهرشد و کا

های شاهد در  نهالاز دیگر عواملی است که  کیفیت میوه

بطوریکه اندازه میوه، سفتی، مواد جامد  .کاهش یافت

و  وارداتی محلول و اسید قابل تیتراسیون بین درختان

حقیقت  در باردهی تناوب یا آوریسال. بودمتفاوت شاهد 

 میانگین مربعات
درجه 

 آزادی

 

 اتمنابع تغییر
 

 طول برگ
عرض 
 برگ

قطر باالی 
 پیوند

گسترش 
 عرضی تاج

ارتفاع 
 درخت

رشد شاخه 
 یکساله

مقدار 
 کلروفیل

53/13 ns 83/4 ns 1/5 ns 1084ns 8380** 11/80 ns 811ns 8 سال 

 سال ×بلوک  4 31/40 54/3 884 31/34 31/0 51/4 44/4

38/11 ** 48/10 ** 04/1 ns 3185** 1811** 48/38  رقم 4 **881 **

03/0 ns 031/0 ns 01/0 ns 481ns 01/81  ** 34/0 ns 41/1 ns 18  سال ×رقم 

 دهخطای باقیمان 34 81/8 30/1 05/81 05/114 54/0 31/0 31/1

 (درصد)ضریب تغییرات  81/3 11/13 11/4 11/10 35/18 01/13 51/10
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دار در دهنده  تفاوت معنینشان مشابهغیر حروف. ارقام سیب مورد مطالعه ارقام مختلفبین ساله ای یکهرشد شاخهمیانگین مقایسه  - نمودار 

 باشدها در آزمون دانکن میدرصد در بین میانگین 5 سطح احتمال

 

  طالعهمورد م ارقام سیبصفات رویشی در برخی میانگین سه ساله مقایسه  - جدول 
 عرض برگ

(Cm)  
طول برگ 

(Cm) 

 قطر باالی پیوند
(Cm) 

 گسترش عرضی تاج
(Cm) 

 ارتفاع درخت
(Cm) 

 ترکیب پیوندی

84/4 c 11/10 bc 184/14 a 348/884 a 33/851 b Fuji Kiko/M9 

 11/4  b 58/11 ab 144/15 c 185 c 88/804 c Red chief/M9 

41/4  a 38/18 a 858/15 c 143/181 c 851a Golden Delicious/M9 

31/4  a 38/18  a 181/15 bc 811/800 b 838a Red Delicious/M9 

34/4 c 18/1 d 851/14 ab 818a 151/844 a Galaschniga/M9 

18/4 c 14/8 e 451/14 ab 148/815 a 345/845 ab Fuji/M9 

84/4 c 10/10 c 014/14 b 811/810 ab 854/841 ab Gala/M9 

 .ندارند یکدیگر با داریمعنی اختالف درصد1 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر دارند مشابه حروف ستون هر در که هاییمیانگین 

 

 سال در یک سنگین باردهی به میوه درخت حساسیت

 سال در باردهی یا بدون سبک باردهی که است (آورسال)

 به آور سال هایمیوه .دارد به همراه را (نیاور سال) بعد

 تجاری ارزش و شوندمی ریز زیاد عملکرد خیلی علت

ارزیابی  .شوندمی سرمایه رفت هدر باعث و چندانی ندارند

 آوری شاخص سال بر اساس ارقام سیبتناوب باردهی 

تمامی  بودن این شاخص برای نفیبیانگر م ،(5نمودار )

و مثبت بودن آن برای  1315به سال  1314ارقام از سال 

همچنین برای  .گلدن دلیشز و رد دلیشز بود شاهدارقام 

باالترین . منفی بود 1314به سال  1315بقیه ارقام از سال 

آوری به رقم گلدن دلیشز تعلق داشت شاخص مثبت سال

به  1315و این نشانگر بیشترین کاهش عملکرد از سال 

یافته با نتایج آتای و  این. باشددر این رقم می 1314سال 

آوری سال که در آزمایش آنها بیشترین( 8013)همکاران 

ولی . به رقم گلدن دلیشز اختصاص یافته بود، مطابقت دارد

به ترتیب حساس و  ارقام فوجی و گاال در آزمایش آنها

آوری ارزیابی شده بود که با نتایج این نیمه حساس به سال

 تأثیر شرایط محیطی آزمایش مغایرت دارد و این به دلیل

 فشان، جمعیتامتفاوت، سرمای دیررس بهاره، فقدان گرده

برداشت، مدیریت متفاوت،  های قبل اززنبور عسل، ریزش

ها بر گلدهی، تشکیل آبیاری و تغذیه، پایه، آفات و بیماری

نمودار بر اساس (. 8008، 1راسکو)آوری باشد میوه و سال

. از ثبات عملکرد بهتری برخوردار بودند ، ارقام وارداتی5

آوری اخص سالمترین میزان شترین و کمنفیهمچنین 

حداقل  بیانگرکه این  مشاهده گردیددر رقم گاالشنیگا 

وجود اختالف بین سه سال متوالی در میزان باردهی این 

به عنوان  شاخص عملکرد بر سطح مقطع تنه .بود رقم
                                                             
1. Racsko 
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درصد در بین  5 دار در سطح احتمالهنده تفاوت معنیدنشان مشابهغیر حروف. سیب مورد ارزیابی ارقام مختلفعملکرد میانگین مقایسه  - نمودار 

 باشدها در آزمون دانکن میمیانگین
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
درصد در بین  5 دار در سطح احتمالدهنده تفاوت معنینشان مشابهغیر حروف. سیبارقام در ( TSS) کل مواد جامد محلول میانگین مقایسه -4نمودار 

 باشدیها در آزمون دانکن ممیانگین

 

 سیب های پیوندی مختلفتجزیه مرکب دوساله عملکرد و صفات کمی و کیفی میوه در ترکیب - جدول  

ns،*و یک درصد 5دار، در سطح احتمال دار، معنیبه ترتیب غیرمعنی**: و 

 میانگین مربعات

 اسید قابل تیتراسیون
 آب میوه

کل مواد جامد 

 محلول آب میوه

سفتی بافت  

 میوه

نسبت طول به 

 وزن میوه (L/D) قطر میوه
عملکرد 

 درخت

 درجه

 آزادی
 اتمنابع تغییر

0018/0 ns 13/8 ns 18/8 ns 088/0 1883ns 04/31  سال 1 **

 سال × بلوک  4 15/31 08/438 008/0 48/18 31/8 0013/0

0181/0 ** 34/81 ** 41/1  * 088/0 ** 3/541 ** 18/33  رقم 4 **

0081/0 ns 43/0 ns 141/0 ns 004/0 ns 45/88 ns 38/0 ns 4 سال × رقم 

0014/0 14/5 443/0 008/0 14/88 34/0  خطای باقیمانده 84 

 )%( ضریب تغییرات 31/14 41/1 83/4 54/13 84/10 41/3
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 سیبارقام مختلف صفات کمی و کیفی میوه در برخی ساله مقایسه میانگین سه -4جدول 

اسید قابل 

 تیتراسیون
 سفتی بافت

 نسبت طول به) 
 (قطر میوه

L/D 

 ترکیب پیوندی وزن میوه

34/0  b 31/3 a 13/0 c 131a Fuji Kiko/M9 
 

33/0 b 03/4 c 08/1 b 154c Red Chief/M9 

41/0 a 85/4 bc 14/0 c 148c Golden Delicious/M9 

41/0 a 40/4  bc 03/1 ab 143c Red Delicious/M9 

30/0 c 33/4 bc 04/1 ab 151cd Galaschniga/M9 

c38/0 a8/3 b01/1 188a Fuji/M9 

c31/0 b8/4 18/1 a 148bc Gala/M9 

 .باشدها در آزمون دانکن میدرصد در بین میانگین 5 دار در سطح احتمالدهنده تفاوت معنینشان مشابهغیر حروف

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36  تا  34  های روند تغییرات شاخص تناوب باردهی ارقام مختلف سیب طی سال -5 نمودار

 

اربردی و با کارآیی بسیار باال در ارزیابی کارآئی یار کمع

وود و وست) گیردعملکرد درختان مورد استفاده قرار می

شاخص  ارقام سیب مورد مطالعه از لحاظ (.1130، 1رابرتز

داری با هم اختالف معنی ،عملکرد بر سطح مقطع تنه

کیلوگرم بر  1/0 کمترین مقدار این شاخص. داشتند

رقم شاهد رد دلیشز و بیشترین مقدار مربع برای مترسانتی

به ترتیب مترمربع کیلوگرم بر سانتی 11/0و  88/0آن در 

نتایج این . برای رقم رد چیف و گاالشنیگا ثبت شد

( 1311)آزمایش در تطابق با نتایج حسنی و همکاران 

مبنی بر راندمان عملکرد بیشتر ارقام اسپور تایپ رد اسپور 

دهنده نسبت میوه کارآئی عملکرد نشان .و ردچیف بود

                                                             
1. Westwood and Roberts 

بر این . باشدتولید شده به چوب تولید شده در درخت می

توان یا عملکرد را برای افزایش راندمان عملکرد می اساس

از طریق ارقام جدید و پر بارده افزایش داد و یا با کاهش 

قدرت درخت و کاهش رشد رویشی از طریق افزایش 

دیریت تاج درخت، تراکم و پایه، کیفیت نهال پیوندی، م

فیوراوانچو و همکاران، )کارآئی عملکرد افزایش داد 

در این آزمایش رقم جدید گاالشنیگا بعد از رقم (. 8014

 .  رد چیف واجد بیشترین کارآئی عملکرد بود

 

 گیری کلینتیجه

بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر مشخص شد 

بویژه گاالشنیگا و فوجی  سیب و وارداتی جدیدارقام که 
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درصد  5 دار در سطح احتمالدهنده تفاوت معنینشان مشابهغیر حروف. مطالعه موردسیب ارقام مختلف کارآئی عملکرد در مقایسه میانگین  -6 نمودار

 .باشدها در آزمون دانکن میدر بین میانگین

 

هتر، قابل توصیه کیکو به دلیل پایداری و راندمان عملکرد ب

  این. باشندهای مشابه آن میبرای منطقه ارومیه و اقلیم

های کمی و کیفی میوه و ارقام همچنین از نظر ویژگی

لذا از  ،بودندهای رویشی نسبت به ارقام شاهد برتر شاخص

توان به عنوان ارقام جایگزین ارقام فعلی در می این ارقام

ب در منطقه ارومیه و برنامه توسعه کشت ارقام جدید سی

 .مناطق مشابه استفاده کرد
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