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 مقاله پژوهشی

 های سیب منطقه سیستانبررسی تنوع پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ

 

 نژاد، نفیسه مهدی مجتبی شهرکی
  و مهدی آران  ، لیال فهمیده ، براتعلی فاخری*

 
 (11/3/1311: تاریخ پذیرش -11/1/1311: تاریخ دریافت)

 

 چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین . پالسم می باشدژرمساسی در نگهداری و حفاظت های اارزیابی تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از گام

ژنوتیپ سیب از  05برای این منظور . و بلوچستان انجام شد های مختلف سیب در استان سیستانبندی ژنوتیپمشخصات و گروه

ات مورفولوژیکی و پومولوژیکی بررسی آوری و از نظر صفچهار منطقه هامون، بنجار، امامیه شهرستان زابل و منطقه زاهدان جمع

قطر شاخه یکساله، طول پهنک به خصوص  مورفولوژیکیهای مورد بررسی از نظر بر اساس نتایج پژوهش حاضر،  بین ژنوتیپ. شدند

میانگین صفات بطوریکه . برگ، عرض گودی چشم و دم ، ضخامت و طول دم ، طول و عرض میوه اختالف معنی داری وجود داشت

های ژنوتیپ نیز لوژیکی مورد ارزیابیپومواز لحاظ صفات . بودهای زابل از ژنوتیپ باالترژنوتیپ زاهدان ولوژیکی ارزیابی شده، در مورف

. دار بین برخی صفات مورد ارزیابی بودنتایج تجزیه همبستگی، بیانگر وجود همبستگی  معنی. نشان دادندمورد مطالعه تنوع باالیی 

و قطر شاخه یکساله ( 81/2)و وزن میوه ( 65/2)، عرض میوه (55/2)عنی داری بین ضخامت دم با طول دم همبستگی مثبت و م

 . مشاهده شد( 60/2)و طول میوه ( 18/2)، عمق گودی (13/2)با عرض گودی چشم ( 51/2)
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 مقدمه

 622میلیون و  0ن تولید سالیانه سیب در کشور حدود میزا

هزار تن بوده و از این نظر ایران دارای رتبه چهارم تولید 

اکثر ارقام سیب زراعی ایران متعلق  .(0215، 1فائو)باشد  می

باشند که یک مجموعه می Malus × domestica Borkh به

ثیر جنس أتحت ت همه آنهاای است که ژنتیکی پیچیده

Malus های پژوهشگران در تکامل سیب اهلی گونه .باشندمی

ترین نظریه که عمدتاً دانند، اما مقبولمتعددی را دخیل می

بر پایه مدارک متعدد حاصل از مطالعات مورفولوژیکی و 

از  M. sieversii (Ledeb.) Roemمولکولی است، گونه 

ترین نامزد برای جد مادری سیب آسیای میانه را محتمل

ه دلیل نزدیکی ب .(0218 و همکاران، 0کورنیل) داننداهلی می

آسیای مرکزی و  یایران به خاستگاه سیب در ناحیه

های سیب ایرانی قرقیزستان تنوع ژنتیکی زیادی در رقم

و  مطالعه .(1111و همکاران،  3جونیپر) شودمشاهده می

 العادهدارای اهمیت فوقتعیین تنوع ژنتیکی در مواد گیاهی 

این تنوع از تأثیر عوامل محیطی و  در اصالح نباتات است که

و گام اولیه و اساسی برای شناسایی،  گرددژنتیکی ناشی می

 0216 ،8پریرا لورنزو) باشدحفظ و نگهداری ذخایر توارثی می

اصالح و تولید ارقام جدید وابسته به  .(0216، 5واندرزانده و

شد که این خود باقدرت انتخاب دقیق بین گیاهان می

عطار ) ها داردبستگی به شناسایی ارقام و تنوع موجود در آن

در مورد تنوع فنوتیپی و ژنتیکی ارقام  .(1310و همکاران، 

سیب در خارج کشور تحقیقات زیادی انجام شده است اما در 

های بومی و وارداتی کشت شده در بعضی مناطق مورد سیب

از طرفی شناسایی و  .باشدکشور نیاز به مطالعات بیشتری می

یک رقم  .نامگذاری بیشتر ارقام سیب بومی یک ضرورت دارد

ای دارای نام محلی و گاهی مشابه ممکن است در هر منطقه

 (.0211 ،6و سیسک 0211 ،5مارکونی) باشند

ارقام سیب بومی استان اصفهان نشان  زنتایج ارزیابی برخی ا

رقام از نظر صفاتی نظیر ها و اداد که تنوع زیادی در ژنوتیپ

                                                        
1. FAO  
2. Cornille 
3. Juniper 
4. Pereira-Lorenzo 
5. Vanderzande 

6. Marconi 
7. Cicek 

سفتی بافت میوه، وزن و عملکرد میوه، طول برگ، طول 

پتانسیل  دهندهدمبرگ و طول دمگل وجود دارد که نشان

های ها برای استفاده در برنامهژنتیکی بسیار باالی آن

بررسی صفات کمی   .(1318پیرمرادیان، )باشد اصالحی می

نشان داد که ارقام  رقم سیب تجاری در زنجان 12و کیفی 

مورد مطالعه از نظر صفاتی نظیر میانگین طول، قطر و حجم 

، Red starkingداری داشته و ارقام میوه باهم اختالف معنی

Golden USA ،Golden smoothy  وRed delicious  با

داشتن خصوصیات کمی و کیفی مطلوب برای شرایط اقلیمی 

خصوصیات  .(1311ربیعی و همکاران، )زنجان مناسب است 

مورفولوژیک و پومولوژیک سیب در کرج مورد ارزیابی قرار 

گرفت و نتایج نشان داد که بین ارقام از نظر ضخامت شاخه 

یکساله، طول میانگره، طول و عرض پهنک برگ، وزن، طول، 

داری در سطح یک قطر و سفتی بافت میوه اختالف معنی

 .(0210 و همکاران، 1نجاریاجح) درصد وجود دارد

 Malus)خصوصیات شش ژنوتیپ گوشت قرمز بومی 

pumila) شهر به همراه سه ژنوتیپ موجود در ایستگاه کمال

شناسایی شده از اطراف شهرستان شاهرود از نظر صفات 

مورفولوژیکی، پومولوژیکی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه 

بر اساس نتایج حاصله،  گرفت کهو چشایی مورد بررسی قرار 

متر سانتی 33/5گرم وزن،  25/11با میانگین  SH-10 وتیپژن

با  B3 متر قطر میوه بیشترین و ژنوتیپسانتی 11/5طول و 

متر  سانتی 52/0متر طول و سانتی 10/3گرم وزن،  81/11

آنها گزارش  .قطر میوه کمترین میزان این صفات را داشتند

-GHتیپ مطالعه، دو ژنو های موردکردند که در بین ژنوتیپ

R  وB-R های تابستانه دارای پتانسیل باالی به عنوان سیب

و همکاران،  دامیار) خوری و تولید آب میوه هستندتازه

پژوهش شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی  .(1310

مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، 

مق ها نشان داد که صفاتی مانند عکیفی و برخی کلیدواژه

گلگاه، سفتی میوه، ضخامت پوست میوه، طول میوه، قطر 

دارای تنوع  pHمیوه، طول بذر، پهنا برگ، اسید میوه و 

باالتری بین ارقام مورد مطالعه بودند و ارقام به لحاظ صفات 

عطار و همکاران، ) های بسیار زیادی نشان دادندمذکور تفاوت

                                                        
8. Hajnajari  
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و  1توسط فاضلیتنوع ژنتیکی در ارقام ایرانی سیب (. 1310

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد ( 0215)همکاران 

های مورد مطالعه که سطح باالیی از تنوع ژنتیکی در نمونه

های اصالحی و تواند در برنامهسیب وجود داشت که می

نتایج بررسی . گزینش درختان سیب مورد استفاده قرار گیرد

اساس راسان بر های سیب بومی ختنوع ژنتیکی ژنوتیپ

نشان داد که اندازه میوه،  مورفولوژی و پومولوژیخصوصیات 

وزن میوه، اندازه پهنک، قطر گل، قطر شاخه یکساله و زمان 

داری با های مورد بررسی اختالف معنیرسیدن در ژنوتیپ

هدف از این  .(1315مختاریان و همکاران، ) یکدیگر داشتند

ارقام  ژیک و پومولوژیکتحقیق، ارزیابی خصوصیات مورفولو

جهت شناسایی روابط سیب مورد کشت در منطقه سیستان  

های ها، برای استفاده در برنامهخویشاوندی و قرابت ژنوتیپ

باشد همچنین با  پالسم بومی موجود مینژادی و حفظ ژرمبه

بررسی صفات مختلف کمی و کیفی امکان اینکه بتوان صفات 

تر اصالح نبات به ارقام ضعیف هایعالی را از طریق تکنیک

 .شودمنتقل نمود فراهم می

 

 هامواد و روش
در مرحله بلوغ و  سیب که ژنوتیپ 05این تحقیق بر روی 

در منطقه از مناطق هامون، بنجار، امامیه و باروری بودند 

برداشت  .آوری شده بود انجام شدو زاهدان جمعسیستان 

و هم سن گذاری شده از درختان عالمتها و برگها میوه

و قبل از ظهر های مختلف درختان جهت آزمایش و از قسمت

ها بر اساس تغییرات رنگ، زمان برداشت میوه .انجام شد

بر از هر ژنوتیپ سه تکرار  .ظاهر میوه و مزه آن انتخاب شد

برای کلیه صفات مورد  آشیانه ای سادهاساس طرح آماری 

، برگ درختنگین صفات بررسی انتخاب شد و در نهایت میا

های مختلف برآورد شد و برای آنالیز چند و میوه در ژنوتیپ

گیری صفات کمی و اندازه .متغیره مورد استفاده قرار گرفت

های متفاوت و مناسب هر کیفی برای صفات مختلف به روش

دهی و نظرخواهی و اکثر صفات بر اساس نمره .یک انجام شد

 .یپتور انجام شدکددهی آنها بر اساس دیسکر

 صفات کمی و کیفی مورد ارزیابی

 شامل مربوط به درختکیفی صفات 
                                                        
1. Fazeli 

دوکی شکل، : شکل تاج .داراسپور، شاخه: تیپ درخت -1

 رنگ  -3 .، مجنون(افتاده)مجنون قائم، شلجمی، نیمه

طول  -5 .ضعیف، متوسط، شدید: قدرت رشد -8 .هاشاخه

کوتاه، متوسط،  خیلی کوتاه،: میانگره در شاخه سال قبل

: تعداد عدسک روی شاخه سال قبل -5 .بلند، خیلی بلند

 -6 .وجود ندارد یا خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد

نازک، متوسط، : قطر در قسمت میانی شاخه سال قبل

: میزان باردهی درخت -1 .رنگ پوست تنه -1 .ضخیم

ر محل قرا -12 .زیادکم، کم، متوسط، زیاد، خیلیخیلی

 .گرفتن جوانه بارده

 مربوط به برگ شاملکیفی صفات 

سبز : رنگ سطح فوقانی برگ بالغ -0 .شکل برگ بالغ-1

ای، کنگره: های برگنوع دندانه -3 .روشن، سبز، سبز تیره

 ،ضعیف، متوسط: وجود کرک در برگ -8 .ای ای، دندانهاره

: تراکم برگ روی شاخه -5 .شکل نوک برگ -5 .شدید

 -1 .تعداد برگچه -6 .زیادکم، متوسط، زیاد، خیلی کم،خیلی

   .دارد یا ندارد: ه یا گوشوارک در دمبرگدوجود غ

 مربوط به میوه شاملکیفی صفات 
زبر، زبر، متوسط، صاف، خیلی خیلی: کیفیت بافت میوه-1

خیلی نامرغوب، نامرغوب، : کیفیت خوراکی میوه -0 .صاف

آبدار بودن  -3 .بمرغوبیت متوسط، مرغوب، خیلی مرغو

بسته، بعضی : هامدل برچه -8 .خشک، نیمه آبدار، آبدار: میوه

: میزان محصول -5 .رنگ بذر -5 .ها باز، کامالً باز قسمت

زمان رسیدن  -6 .زیادکم، کم، متوسط، زیاد، خیلیخیلی

رس، زودرس، زودرس، میانخیلی: خویمحصول از نظر تازه

 .روز از تمام گل تا برداشت تعداد -1 .دیررسدیررس، خیلی

کروی، هرمی متمایل به کروی، هرمی : میوه( فرم)شکل  -1

، کروی پخ، هرمی، هرمی کشیده، هرمی کوتاه، (پهن)پخ، پخ 

مرغی شکل، بیضوی متمایل به کروی، بیضوی شکل، تخم

زنگار در  -11 .محل حداکثر قطر میوه -12 .بیضوی کشیده

اغماض، متوسط، زیاد، خیلی  فاقد زنگار، کم و قابل: میوه

وجود ندارد یا خیلی : وجود واکس در سطح میوه -10 .زیاد

قرمز، زرد، : رنگ زمینه یا اولیه -13 .ضعیف، ضعیف، شدید

رنگ پوست میوه  -18 .سبز مایل به زرد، سبز روشن، سبز

فقط یکنواخت، فقط نواری، : رنگ ثانویه -15 .رسیده

گه روی پوست وجود ر -15 .اییکنواخت و نواری، لکه لکه
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 -16. وجود ندارد، ضعیف، متوسط، شدید، خیلی شدید: میوه

. سفید، کرم، کمی زرد، زرد، کمی سبز: رنگ گوشت میوه

 . رنگ افشره میوه -11

 گیری شدهصفات کمی اندازه
گیری شده نیز شامل ارتفاع درخت، قطر صفات کمی اندازه

 پهنک برگ، عرضشاخه یکساله، طول شاخه یکساله، طول 

پهنک برگ، طول میانگره، عرض گودی دم، عرض گودی 

چشم، عمق گودی چشم، عمق گودی دم، ضخامت دم، طول 

 .دم، طول میوه، عرض میوه و وزن میوه بود

 

 هاتجزیه آماری داده

های بر اساس دستورالعمل ملی آزمونصفات مورد بررسی 

 آزمایش .استخراج شد DUSتمایز، یکنواختی و پایداری 

بر روی تکرار  3به صورت طرح کامالً تصادفی با  صفات کمی

 5هامون،  منطقهژنوتیپ مربوط به  15ژنوتیپ که  05

 منطقهژنوتیپ مربوط به  8امامیه،  منطقهنوتیپ مربوط به ژ

زاهدان انجام شد و  منطقهبنجار و یک ژنوتیپ مربوط 

  .مقایسه شدند LSDها با آزمون میانگین

 

 بحثنتایج و 

اثر ژنوتیپ  0و  1ول ادر جد واریانس با توجه به نتایج تجزیه

احتمال بر روی تمامی صفات کمی مورد بررسی در سطح 

 .داری داشتیک درصد اثر معنی
 

 های سیب بر برخی صفات کمی سیبنتایج تجزیه واریانس اثرات مختلف ژنوتیپ - جدول 

     اتمیانگین مربع    

 منبع تغییر
 

درجه 

 آزادی

ارتفاع 

 درخت

طول شاخه 

 یکساله
 قطر شاخه یکساله

طول پهنک 

 برگ

عرض پهنک 

 برگ
 طول میانگره

عرض گودی 

 چشم

 612/2** 800/2** 313/1** 110/2** 381/2** 016/01** 206/2** 08 منطقه

 221/2 211/2 200/2 228/2 221/2 030/1 228/2 52 ی آزمایشیخطا

 63/2 58/2 56/3 16/3 61/2 15/3 18/0 - ضریب تغییرات

درصد 1دار در سطح احتمال معنی:  ** 

 

 های سیب بر برخی صفات کمی سیبنتایج تجزیه واریانس اثرات مختلف ژنوتیپ - جدول 

     میانگین مربعات     

 منبع تغییر
درجه 

 آزادی

عمق گودی 

 چشم

عرض 

 گودی دم

عمق 

 گودی دم
 طول میوه طول دم ضخامت دم

عرض 

 میوه
 میوه وزن

 351/00** 131/1** 216/1** 301/1** 051/2** 861/2** 106/2** 215/2** 08 منطقه

 115/3 221/2 220/2 221/2 221/2 223/2 221/2 220/2 52 ی آزمایشیخطا

 85/3 16/2 12/2 05/2 25/5 18/2 08/1 61/2 - ضریب تغییرات

درصد 1دار در سطح احتمال معنی:  ** 

 

آزمایش بیشترین ارتفاع درخت به مقدار  بر اساس نتایج این

منطقه هامون و کمترین ارتفاع  18متر در ژنوتیپ  82/0

متر در ژنوتیپ زاهدان بدست آمد  21/0درخت به میزان 

شاخه یکساله در ژنوتیپ  قطربیشترین مقدار  .(3جدول )

    متر و کمترین میزان در میلی 50/5زاهدان به مقدار 

 23/5و  25/5به ترتیب به میزان  15و  5های هامون ژنوتیپ

طبق نتایج بیشترین میزان  .(3جدول )متر بدست آمد میلی

متر در ژنوتیپ میلی 85/30به مقدار یکساله طول شاخه 
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و کمترین میزان در ژنوتیپ زاهدان به مقدار  00بنجار 

بیشترین طول پهنک برگ در (. 3جدول )بدست آمد  50/02

متر و کمترین میزان سانتی 18/11قدار ژنوتیپ زاهدان به م

 و 02/1به ترتیب به میزان  5و  12آن در ژنوتیپ هامون 

متر بدست آمد و بین این دو ژنوتیپ اختالف سانتی 11/1

 بیشترین عرض پهنک(. 3جدول )داری وجود نداشت معنی

متر و سانتی 10/5به مقدار  11ژنوتیپ امامیه برگ در 

به  5و  12، 11های هامون نوتیپکمترین مقدار آن در ژ

بدست آمد متر سانتی 11/8و  10/8، 13/8ترتیب به میزان 

داری وجود نداشت ها اختالف معنیکه بین این ژنوتیپ

ر ژنوتیپ هامون بیشترین میزان طول میانگره د .(3جدول )

 متر و کمترین مقدار در ژنوتیپسانتی 36/3به مقدار  15

 .(3جدول )بدست آمد متر سانتی 06/0زاهدان به مقدار 

طبق نتایج بدست آمده بیشترین عرض گودی چشم به 

متر در ژنوتیپ زاهدان و کمترین میزان به میلی 11/5میزان 

جدول )ان بدست آمد متر در ژنوتیپ زاهدمیلی 28/5مقدار 

3). 

هامون  طبق نتایج ما بیشترین عمق گودی چشم در ژنوتیپ

متر و کمترین مقدار آن در ژنوتیپ یمیل 61/5به مقدار  12

(. 8جدول )متر بدست آمد میلی 28/5زاهدان به مقدار 

بیشترین میزان عرض گودی دم در ژنوتیپ زاهدان به مقدار 

و  16های امامیه متر و کمترین میزان در ژنوتیپمیلی 81/1

متر بدست آمد و بین این میلی 38/5و  36/5به ترتیب  02

بر (. 8جدول )داری وجود نداشت ف معنیدو ژنوتیپ اختال

   اساس نتایج ما بیشترین میزان عمق گودی دم در 

متر و میلی 80/6به مقدار  08و  03های بنجار ژنوتیپ

 میلی 82/5به مقدار  12کمترین میزان در ژنوتیپ هامون 

بیشترین میزان ضخامت دم به (. 8جدول )متر بدست آمد د

ژنوتیپ زاهدان بدست آمد و  متر درمیلی 35/0مقدار 

 15/1به مقدار  11کمترین میزان آن هم در ژنوتیپ امامیه 

 (. 8جدول )متر بدست آمد میلی

 86/15نتایج ما نشان داد که بیشترین طول دم به مقدار 

های متر در ژنوتیپ زاهدان و کمترین میزان در ژنوتیپمیلی

بدست  08و  03، 00، 01و بنجار  02و  11، 11، 15امامیه 

داری وجود نداشت ها اختالف معنیآمد و بین این ژنوتیپ

بر اساس نتایج ما ژنوتیپ زاهدان بیشترین میزان (. 8جدول )

متر را به خود اختصاص داد میلی 36/52طول میوه به مقدار 

متر در میلی 11/81و کمترین میزان طول میوه به مقدار 

بیشترین عرض  (.8جدول )بدست آمد  08ژنوتیپ بنجار 

در ژنوتیپ زاهدان و  68/55میوه در ژنوتیپ زاهدان به میزان 

 31/50به مقدار  11کمترین میزان آن در ژنوتیپ امامیه 

بیشترین میزان وزن میوه (. 8جدول )متر بدست آمد میلی

گرم و کمترین  55/85به مقدار  1هم در ژنوتیپ هامون 

گرم بدست  33/36 به میزان 03مقدار هم در ژنوتیپ بنجار 

  (.8جدول )آمد 

 5نتایج صفات کیفی مربوط به درختان سیب در جدول 

نشان داده شده است بر اساس این نتایج همه ارقام مورد 

شکل تاج در ارقام هامون . مطالعه دارای تیپ اسپوردار بودند

رنگ . و بنجار شلجمی و در ارقام زاهدان و امامیه قائم بود

ای روشن، در هامون امامیه و زاهدان قهوهها در ارقام شاخه

ای خیلی روشن مایل به ای و در رقم بنجار قهوهقهوه

در ارقام هامون، بنجار و امامیه رشد متوسط . خاکستری بود

طول میانگره در ارقام بنجار . و در رقم زاهدان رشد شدید بود

. و امامیه بلند، در هامون کوتاه و در رقم زاهدان متوسط بود

تعداد عدسک روی شاخه سال قبل در ارقام هامون، امامیه و 

زاهدان وجود نداشت یا خیلی کم بود ولی در رقم بنجار کم 

ارقام هامون، زاهدان و امامیه دارای قطر در قسمت . بود

رنگ . میانی شاخه سال قبل متوسط ولی رقم بنجار نازک بود

اکستری در ای روشن مایل به خای تا قهوهپوست تنه از قهوه

در ارقام  هامون،  باردهی درخت. ارقام مختلف متفاوت بود

محل قرار . امامیه و بنجار متوسط و در زاهدان زیاد بود

گرفتن جوانه بارده بر روی شاخه در ارقام مختلف متفاوت 

 .بود

نشان  5صفات کیفی مربوط به برگ ارقام سیب در جدول 

رگ بالغ در ارقام داده شده است که نتایج نشان داد شکل ب

امامیه و بنجار بیضوی پهن، در رقم زاهدان بیضوی کشیده و 

ارقام هامون، . در رقم هامون بیضوی کشیده و نوک تیز بود

امامیه و بنجار دارای رنگ سطح فوقانی برگ بالغ سبز و 

های برگ در نوع دندانه. زاهدان دارای رنگ سبز روشن بود

ای ای و در رقم بنجار کنگرهاره ارقام هامون، امامیه و زاهدان

ارقام هامون، امامیه و بنجار دارای کرک ضعیف در برگ . بود

. بودند ولی رقم زاهدان دارای کرک متوسط روی برگ بود
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 .داری ندارندتفاوت معنی LSDبر اساس آزمون های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح پنج درصد در هر ستون میانگین

 
 

 مقایسه میانگین برخی صفات کمی ارقام سیب - جدول 

 ارتفاع درخت ژنوتیپ
(m) 

طول شاخه یکساله 

(mm) 

قطر شاخه 

 (mm)یکساله 

ل پهنک طو

 (cm)برگ 

عرض پهنک 

 برگ

(cm) 

 طول میانگره

(cm) 

عرض گودی 

 (mm)چشم 

11/0 1هامون  efghi 81/05 h 21/5 hi 861/1 m 03/8 ij 21/3 cdef 10/8 fg 

11/0 0هامون efghi 62/06 fgh 26/5 hi 62/1 ghi 38/8 ghij 18/3 bcdef 11/8 g 

00/0 3هامون  defgh 01/06 gh 21/5 hi 83/1 mn 16/8 ij 08/3 abc 10/8 fg 

02/0 8هامون  efghi 36/06 gh 21/5 hi 05/1 opq 51/8 efg 25/3 def 10/8 fg 

18/0 5هامون  ghij 51/01 efg 25/5 i 12/1 g 82/8 fghi 15/3 bcde 12/8 g 

03/0 5هامون  edfg 11/01 fgh 26/5 hi 11/1 q 13/8 j 02/3 abcd 11/8 g 

15/0 6هامون  fghij 15/06 fgh 21/5 hi 05/1 pq 81/8 efgh 20/3 ef 13/8 fg 

15/0 1هامون  fghij 15/01 fgh 13/5 gh 51/1 jkl 00/8 ij 12/3 cdef 16/8 ef 

12/0 1هامون  ij 01/01 fgh 11/5 fg 36/1 mno 02/8 ij 08/3 abc 13/8 de 

10/0 12هامون  hij 15/05 gh 01/5 f 02/1 q 10/8 j 15/3 bcde 15/8 d 

01/0 11هامون  defgh 25/01 fgh 00/5 f 35/1 nop 13/8 j 15/3 bcde 18/8 d 

16/0 10هامون  fghij 55/05 h 11/5 fg 68/1 gh 31/8 ghij 03/3 abc 11/8 de 

31/0 13هامون  abcd 53/05 h 16/5 fg 56/1 hij 33/8 ghij 16/3 7bcde 12/8 de 

82/0 18هامون  a 15/06 gh 26/5 hi 55/1 kl 05/8 hij 32/3 ab 11/8 g 

18/0 15هامون  ghij 51/01 def 23/5 i 35/1 nop 15/8 ij 36/3 a 66/8 g 

36/0 15یه امام ab 55/31 abc 85/5 d 18/12 e 52/5 bc 16/0 f 61/5 b 

35/0 16امامیه   ab 05/31 abcd 36/5 e 02/12 e 85/5 cd 58/0 g 51/5 c 

38/0 11امامیه   abc 08/32 cde 31/5 e 38/12 d 51/5 bc 55/0 g 51/5 c 

31/0 11امامیه   ab 53/32 abcd 83/5 de 60/12 b 10/5 a 50/0 gh 68/5 bc 

35/0 02امامیه   ab 53/32 bcd 88/5 de 51/12 c 13/5 b 52/0 ghi 65/5 b 

03/0 01بنجار  defgh 25/30 abc 58/5 b 51/1 ijk 63/8 e 82/0 ghij 10/5 a 

01/0 00بنجار   bcde 85/30 a 58/5 b 20/12 f 58/8 ef 33/0 ij 10/5 a 

05/0 03بنجار   cdef 06/30 ab 56/5 c 35/1 nop 01/5 d 35/0 hij 15/5 a 

02/0 08بنجار   efghi 11/30 ab 55/5 b 13/12 e 52/5 bc 35/0 hij 10/5 a 

21/0 05زاهدان  j 50/02 i 50/5 a 18/11 a 52/5 bc 06/0 j 11/5 a 
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 .داری ندارندتفاوت معنی LSDبر اساس آزمون های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح پنج درصد در هر ستون میانگین

 
امامیه نوک تیز ولی شکل نوک برگ در ارقام هامون، بنجار و 

تراکم . در رقم زاهدان نوک تیز و خم شده به یک طرف بود

ارقام امامیه و بنجار زیاد، هامون کم و  برگ روی شاخه

بیشترین تعداد برگچه به ترتیب در ارقام . زاهدان متوسط بود

ارقام مورد  همه. بنجار، امامیه، هامون و زاهدان به دست آمد

 .گوشوارک در دمبرگ بودند مطالعه دارای غده یا

آورده  6صفات کیفی مربوط به میوه ارقام سیب در جدول 

شده است که طبق نتایج کیفیت بافت میوه ارقام هامون و 

ارقام . زاهدان صاف و ارقام امامیه و بنجار خیلی صاف بود

هامون و بنجار دارای کیفیت خوراکی میوه مرغوب، امامیه 

ارقام . یت خیلی مرغوب بودمتوسط و زاهدان دارای کیف

هامون، بنجار و زاهدان دارای میوه آبدار و رقم امامیه دارای 

 مقایسه میانگین برخی صفات کمی ارقام سیب - جدول 

 ژنوتیپ

عمق گودی 

 چشم

 (mm) 

عرض گودی 

 (mm)دم 

عمق گودی 

 (mm)دم 

ضخامت 

 (mm)دم 

 طول دم 

(mm) 

 طول میوه

 (mm) 

 عرض میوه 

(mm) 

 وزن میوه

(gr) 

55/5 1هامون  def 65/6 bc 63/5 e 20/0 b 00/15 de 08/81 hij 50/53 efg 55/85 abc 

55/5 0هامون ef 51/6 de 56/5 e 20/0 b 05/15 cde 01/81 efghi 51/53 cdef 85abcd 

55/5 3هامون  def 10/6 b 88/5 hi 21/0 b 02/15 def 03/81 hijk 55/53 defg 55/85 abc 

55/5 8هامون  def 68/6 bc 85/5 ghi 20/0 b 01/15 bc 30/81 efg 12/53 bcd 55/88 abcde 

58/5 5هامون  ef 50/6 defg 55/5 f 20/0 b 00/15 de 05/81 fghij 62/53 cdef 55/83 cde 

55/5 5هامون  ef 55/6 defg 51/5 fgh 20/0 b 08/15 cde 05/81 fghi 61/53 cdef 33/88 abcde 

56/5 6هامون  def 82/6 g 51/5 e 21/0 b 11/15 ef 01/81 hijk 53/53 efg 33/85 abcd 

62/5 1هامون  bcde 85/6 efg 60/5 e 20/0 b 05/15 bcd 01/81 efgh 65/53 bcde 55/85 a 

65/5 1هامون  ab 56/6 cd 81/5 fghi 20/0 b 08/15 cde 06/81 fghi 62/53 cdef 85abcd 

61/5 12هامون  a 53/6 cd 82/5 i 23/0 b 01/15 bc 33/81 ef 18/53 bc 83def 

65/5 11هامون  abc 83/6 fg 52/5 fgh 20/0 b 05/15 cd 01/81 efghi 56/53 defg 33/88 abcde 

65/5 10هامون  abc 51/6 def 51/5 fgh 20/0 b 00/15 de 08/81 ghij 50/53 efg 33/85 ab 

60/5 13هامون  abcd 56/6 def 50/5 fgh 23/0 b 33/15 b 35/81 e 11/53 b 55/88 abcde 

51/5 18هامون  cdef 81/6 g 58/5 fg 21/0 b 02/15 def 00/81 hijk 53/53 g 88bcde 

58/5 15هامون  ef 85/6 efg 51/5 fgh 21/0 b 15/15 f 16/81 jkl 36/53 h 83def 

88/5 15امامیه  g 13/5 h 00/6 d 51/1 c 26/18 h 53/81 b 63/50 i 55/31 hij 

31/5 16امامیه   g 36/5 k 05/6 cd 51/1 c 02/18 g 52/81 b 12/50 i 33/31 ij 

31/5 11امامیه   g 61/5 h 05/6 cd 15/1 e 28/18 h 16/81 d 31/50 k 82ghi 

80/5 11امامیه   g 18/5 h 32/6 bcd 01/1 de 28/18 h 08/81 d 88/50 jk 82ghi 

83/5 02امامیه   g 38/5 k 38/6 abc 35/1 d 25/18 h 36/81 c 55/50 j 55/31 hij 

60/5 01بنجار  abcd 81/5 ijk 38/6 abc 20/0 b 25/18 h 01/81 efghi 51/53 defg 55/82 fghi 

61/5 00بنجار   abcd 55/5 ij 36/6 ab 21/0 b 20/18 h 15/81 kl 51/53 fg 55/82 fghi 

53/5 03بنجار   f 51/5 i 80/6 a 21/0 b 23/18 h 01/81 ijk 56/53 defg 33/36 j 

60/5 08بنجار   abcd 88/5 jk 80/6 a 21/0 b 21/18 h 11/81 l 53/53 g 81fgh 

28/5 05زاهدان  h 81/1 a 36/6 ab 35/0 a 86/15 a 36/52 a 68/55 a 33/80 efg 
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 صفات کیفی مربوط به درختان ارقام سیب - جدول 

 زاهدان بنجار امامیه هامون گی درختویژ

 دارشاخه دارشاخه دارشاخه دارشاخه تیپ درخت

 قائم شلجمی قائم شلجمی شکل تاج

 قهوه ای روشن ایقهوه هارنگ شاخه
ای خیلی روشن مایل به قهوه

 خاکستری
 ای روشنقهوه

 شدید متوسط متوسط متوسط قدرت رشد

 متوسط بلند بلند کوتاه طول میانگره در شاخه سال قبل

 وجود ندارد یا خیلی کم کم وجود ندارد یا خیلی کم وجود ندارد یا خیلی کم تعداد عدسک روی شاخه سال قبل

 متوسط نازک متوسط متوسط ر قسمت میانی شاخه سال قبلقطر د

 رنگ پوست تنه
ای روشن مایل به قهوه

 خاکستری
 قهوه ای قهوهای روشن

ای روشن مایل به قهوه

 خاکستری

 باال متوسط متوسط متوسط میزان باردهی درخت

 سرشاخه دوساله ساله0ساقه جانبی و نوک ساله 0ساقه  ساله0جانبی و نوک ساقه محل قرار گرفتن جوانه بارده

 

 
 صفات کیفی مربوط به برگ ارقام سیب -6جدول 

 ویژگی برگ هامون امامیه بنجار زاهدان

 شکل برگ بالغ بیضوی کشیده و نوک تیز بیضوی پهن بیضوی پهن بیضوی کشیده

 رنگ سطح فوقانی برگ بالغ سبز سبز سبز سبز روشن

 های برگندانهنوع د ایاره ایاره ایکنگره ایاره

 وجود کرک در برگ ضعیف ضعیف ضعیف متوسط

زاهدان نوک تیز و خم 

 شده به یک طرف
 شکل نوک برگ نوک تیز نوک تیز نوک تیز

 تراکم برگ روی شاخه کم باال باال متوسط

 تعداد برگچه 6 1 11 5

 دارد دارد دارد دارد
وجود غده یا گوشوارک در 

 دمبرگ

 

ها در همه ارقام مورد بررسی مدل برچه. میوه نیمه آبدار بود

روشن ای ای تا قهوهها از قهوهرنگ بذر میوه. بسته بود

میزان محصول در ارقام امامیه و بنجار متوسط، . متفاوت بود

ارقام هامون، . در هامون زیاد و در زاهدان خیلی زیاد بود

ز تعداد رو. رس بودامامیه و زاهدان زودرس و رقم بنجار میان

تا  12از تمام گل تا چیدن در ارقام هامون، امامیه و زاهدان 

شکل فرم . روز بود 102تا  122روز و در رقم بنجار  122

میوه از کروی تا هرمی متمایل به کروی متفاوت در بین در 

قطر میوه در قسمت میانی ارقام بدست حداکثر . ارقام بود

ار کم و امامیه ارقام هامون و زاهدان فاقد زنگار، بنج. آمد

در ارقام هامون، امامیه و بنجار در . دارای زنگار متوسط بود

سطح میوه واکس وجود ندارد یا خیلی کم است در حالی که 

رنگ زمینه از . در رقم زاهدان واکس در سطح میوه کم بود

 رنگ . سبز تا سبز متمایل به زرد در ارقام مختلف متفاوت بود
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 ط به میوه ارقام سیبصفات کیفی مربو -7جدول 

 ویژگی میوه هامون امامیه بنجار زاهدان

 کیفیت بافت میوه صاف خیلی صاف خیلی صاف صاف

 کیفیت خوراکی میوه مرغوب مرغوبیت متوسط مرغوب خیلی مرغوب

 آبدار بودن میوه آبدار نیمه آبدار آبدار آبدار

 هامدل برچه بسته بسته بسته بسته

 رنگ بذر قهوه ای روشن قهوه ای ی شفافقهوه ا قهوه ای تیره

 میزان محصول باال متوسط متوسط خیلی باال

 زودرس زودرس میان رس زودرس
زمان رسیدن محصول از 

 خوینظر تازه

122-12 122-12 122-12 122-12 
تعداد روز از تمام گل تا 

 برداشت

 شکل میوه کروی کروی پخ (پهن)پخ  هرمی متمایل به کروی

 محل حداکثر قطر میوه قسمت میانی قسمت میانی قسمت میانی انیقسمت می

 زنگار در میوه فاقد زنگار متوسط کم و قابل اغماض فاقد زنگار

 وجود ندارد یا خیلی ضعیف ضعیف
وجود ندارد یا خیلی 

 ضعیف
 وجود واکس در سطح میوه وجود ندارد یا خیلی ضعیف

 نگ زمینه یا اولیهر سبز سبز روشن سبز روشن سبز مایل به زرد

 رنگ پوست میوه رسیده سبز مایل به زرد زرد مایل به سز زرد مایل به سز سبز روشن

 رنگ ثانویه یکنواخت و نواری یکنواخت و نواری یکنواخت و نواری فقط یکنواخت

 وجود رگه روی پوست میوه وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد

 رنگ گوشت میوه سز کمی سفید سفید کمی سبز

 رنگ افشره میوه شفاف سفید مایل به کرم سفید مایل به کرم سفید کرمی

 

پوست میوه در ارقام امامیه و بنجار زرد مایل به سبز، در رقم 

 . هامون سبز مایل به زرد و در رقم زاهدان سبز روشن بود

رنگ ثانویه در رقم زاهدان یکنواخت و در ارقام هامون، 

هیچ یک از ارقام بر . بنجار یکنواخت و نواری بود امامیه و

رنگ گوشت میوه در ارقام امامیه و . روی پوست رگه نداشتند

رنگ . بنجار سفید و در ارقام هامون و زاهدان کمی سبز بود

رقم زاهدان سفید افشره میوه هم در رقم هامون شفاف، در 

فاف کرمی و در ارقام امامیه و بنجار سفید مایل به کرم ش

نتایج همبستگی بین صفات کمی نشان  1مطابق جدول . بود

، (82/2)داد که ارتفاع درخت با صفات طول شاخه یکساله 

، عرض (80/2)، عرض پهنک برگ (01/2)طول پهنک برگ 

و طول میوه ( 38/2)، عمق گودی دم (38/2)گودی چشم 

ارتفاع  .داری در سطح یک درصد داشت ارتباط مثبت و معنی

 عرض گودی دم، (-08/2)ا صفات طول میانگره درخت ب

، عرض (-55/2)، طول دم (-52/2)، ضخامت دم (-53/2)

 ارتباط منفی و معنی( -81/2)و وزن میوه ( -55/2)میوه 

طول شاخه یکساله با . داری در سطح یک درصد داشت

( 86/2)، عرض گودی چشم (38/2)صفات عرض پهنک برگ 

داری در مثبت و معنی ارتباط( 85/2)و عمق گودی دم 

، (-31/2)با صفات طول میانگره  وسطح احتمال یک درصد 
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، طول دم (-86/2)، ضخامت دم (-18/2)عرض گودی دم 

نیز ( -58/2)و وزن میوه ( -62/2)، عرض میوه (-11/2)

داری در سطح احتمال یک درصد همبستگی منفی و معنی

 .داشت

قطر ،  (11/2)طول پهنک برگ با صفات عرض پهنک برگ 

، عمق (51/2)، عرض گودی چشم (61/2) شاخه یکساله

همبستگی مثبت و ( 10/2)و طول میوه ( 62/2)گودی دم 

با صفات طول  ودرصد  1داری در سطح احتمال معنی

عرض گودی ، (-12/2)، عمق گودی چشم (-58/2)میانگره 

و وزن ( -08/2)، طول دم (-85/2)، ضخامت دم (-05/2) دم

داری در سطح همبستگی منفی و معنی( -85/2)میوه 

قطر عرض پهنک برگ با صفات  .احتمال یک درصد داشت

، عمق (13/2)، عرض گودی چشم (51/2) شاخه یکساله

همبستگی مثبت و ( 60/2)و طول میوه ( 18/2)گودی 

دار در سطح احتمال یک درصد و با صفات طول معنی

عرض گودی ، (-62/2)، عمق گودی چشم (-65/2)میانگره 

و وزن ( -51/2)، طول دم (-50/2)، ضخامت دم (-56/2) دم

دار در سطح احتمال همبستگی منفی و معنی( -61/2)میوه 

طول میانگره با صفات عمق گودی چشم  .یک درصد داشت

، طول (01/2)، ضخامت دم (52/2) عرض گودی دم، (81/2)

    همبستگی مثبت و ( 51/2)و وزن میوه ( 55/2)دم 

قطر شاخه  درصد و با صفات 1داری در سطح احتمال معنی

، عمق گودی (-11/2)، عرض گودی چشم (-66/2) یکساله

 همبستگی منفی و ( -86/2)و طول میوه ( -11/2)دم 

قطر شاخه  .داری در سطح احتمال یک درصد داشتمعنی

، عمق گودی دم (61/2)با صفات عرض گودی چشم  یکساله

همبستگی ( 51/2)و عرض میوه ( 55/2)، طول میوه (60/2)

دار در سطح احتمال یک درصد و با صفات مثبت و معنی

همبستگی ( -86/2)و وزن میوه ( -58/2)عمق گودی چشم 

 .داری در سطح احتمال یک درصد داشتمنفی و معنی

و طول ( 15/2)عرض گودی چشم با صفات عمق گودی دم 

ر سطح احتمال دار دهمبستگی مثبت و معنی( 55/2)میوه 

عرض ، (-/52)یک درصد و با صفات عمق گودی چشم 

( -56/2)، طول دم (-31/2)، ضخامت دم (-51/2) گودی دم

داری در سطح همبستگی منفی و معنی( -61/2)و وزن میوه 

عمق گودی چشم با صفت  .احتمال یک درصد داشت

دار در سطح همبستگی مثبت و معنی( 35/2)ضخامت دم 

و ( -55/2)رصد و با صفات عمق گودی دم احتمال یک د

دار در سطح همبستگی منفی و معنی( -10/2)طول میوه 

با صفات ضخامت  عرض گودی دم .احتمال یک درصد داشت

و وزن میوه ( 55/2)، عرض میوه (18/2)، طول دم (56/2)دم 

دار در سطح احتمال یک همبستگی مثبت و معنی( 61/2)

همبستگی منفی و ( -/62)م درصد و با صفت عمق گودی د

عمق گودی دم  .دار در سطح احتمال یک درصد داشتمعنی

دار در همبستگی مثبت و معنی( 58/2)با صفت طول میوه 

، (-81/2)سطح احتمال یک درصد و با صفات ضخامت دم 

همبستگی منفی و ( -65/2)و وزن میوه ( -56/2)طول دم 

  .دار در سطح احتمال یک درصد داشتمعنی

و ( 65/2)، عرض میوه (55/2)ضخامت دم با صفات طول دم 

دار در سطح همبستگی مثبت و معنی( 81/2)وزن میوه 

همبستگی ( -88/2)احتمال یک درصد و با صفت طول میوه 

طول  .دار در سطح احتمال یک درصد داشتمنفی و معنی

( 51/2)و وزن میوه ( 68/2)دم با صفات عرض میوه 

دار در سطح احتمال یک درصد عنیهمبستگی مثبت و م

همبستگی منفی و ( -85/2)طول میوه با وزن میوه  .داشت

عرض میوه نیز . دار در سطح احتمال یک درصد داشتمعنی

دار در سطح همبستگی مثبت و معنی( 32/2)با وزن میوه 

  .احتمال یک درصد داشت

در صفات مورفولوژیکی و  یتنوع زیاد دهندهنتایج ما نشان

پومولوژیکی مورد بررسی در ارقام مورد نظر سیب در این 

ها های زیادی در مورد تنوع میوهبررسی. وجود داشتمناطق 

ی به خصوص سیب در کشورمان انجام شده که نشان دهنده

تنوع در صفات مورفولوژیکی، پومولوژیکی و ژنتیکی در 

به عنوان مثال مطالعات عطار و . مناطق مختلف است

شناسایی چند رقم سیب بومی و در ( 1310)ن همکارا

خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی، فاضلی و 

در بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام ایرانی ( 0215)همکاران 

در بررسی خصوصیات شش ( 1310)و همکاران  سیب، دامیار

موجود در ( Malus pumila)ژنوتیپ گوشت قرمز بومی 

در ( 0210)جاری و همکاران ناجح شهر وایستگاه کمال

ی خصوصیات مورفولوژیک و پومولوژیک سیب در مطالعه

های مورد بررسی از نظر صفات کرج نشان دادند که ژنوتیپ
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 نتایج همبستگی بین صفات کمی ارقام سیب مورد بررسی در پژوهش -8جدول 

وزن 

 میوه

عرض 

 میوه
 طول دم طول میوه

ضخامت 

 دم

عمق 

 گودی دم

عرض 

 دم گودی

عمق 

گودی 

 چشم

عرض 

گودی 

 چشم

قطر شاخه 

 یکساله

طول 

 میانگره

عرض 

پهنک 

 برگ

طول 

پهنک 

 برگ

طول 

شاخه 

 یکساله

ارتفاع 

 درخت
 

 ارتفاع درخت 1              

             1 **82/2 
طول شاخه 

 یکساله

            1 ns221/2 **01/2 
طول پهنک 

 برگ

           1 **11/2 **38/2 **80/2 
عرض پهنک 

 برگ

 طول میانگره -08/2* -31/2** -58/2** -65/2** 1          

         1 **66/2- **51/2 **61/2 ns21/2- ns20/2- 
قطر شاخه 

 یکساله

        1 **61/2 **11/2- **13/2 **51/2 **86/2 **38/2 
عرض گودی 

 چشم

       1 **52/2- **58/2- **81/2 **62/2- **12/2- ns11/2 ns11/2- 
عمق گودی 

 چشم

      1 ns28/2 **51/2- ns13/2- **52/2 **56/2- **05/2- **18/2- **53/2- 
عرض گودی 

 دم

     1 **62/2- **55/2- **15/2 **60/2 **11/2- **18/2 **62/2 **85/2 **38/2 
عمق گودی 

 دم

    1 **81/2- **56/2 **35/2 **31/2- ns23/2 **01/2 **50/2- **85/2- **86/2- **52/2- ضخامت دم 

   1 **55/2 **56/2- **18/2 ns21/2 **56/2- ns21/2- **55/2 **51/2- *08/2- **11/2- **55/2- طول دم 

  1 ns25/2- **88/2- **58/2 ns12/2- **10/2- **55/2 **55/2 **86/2- **60/2 **10/2 ns18/2- **05/2 طول میوه 

 1 ns11/2 **68/2 **65/2 ns11/2- **55/2 ns11/2- ns21/2- **51/2 ns23/2- *00/2- ns25/2 **62/2- **55/2- عرض میوه 

 وزن میوه -81/2** -58/2** -85/2** -61/2** 51/2** -86/2** -61/2** 83/2** 61/2** -65/2** -81/2** 51/2** -85/2** 32/2** 1

 

ند و باشدار میمورفولوژی و پومولوژی دارای اختالف معنی

 بین این صفات تنوع قابل توجهی وجود داشت که با نتایج ما 

 . مشابهت داشت

 

 گیری کلینتیجه
های مورد به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که ژنوتیپ

مطالعه در اکثر صفات مورفولوژیکی و پومولوژیکی مربوط به 

درخت، برگ و میوه دارای تنوع زیادی بودند و در صفات 

. ها وجود داشتداری بین ژنوتیپیکی اختالف معنیپومولوژ

صفات کیفی تنوع کمتری نسبت به صفات کمی از خود 

شاید بتوان گفت چون صفات کیفی صفاتی . نشان دادند

هستند که توسط تعداد کمتری ژن کنترل می شوند بنابر 

این کمتر تحت تاثیر محیط و فاصله جغرافیایی قرار می 

همبستگی بین صفات بیانگر وجود نتایج تجزیه . گیرند

دار بین ضخامت دم با طول دم، همبستگی مثبت و معنی

عرض میوه و وزن میوه و قطر شاخه یکساله با عرض گودی 

همانطور که واضح است . .چشم، عمق گودی و طول میوه بود

های گیاهی نقش صفات مورفولوژیک در ارزیابی ژنوتیپ

توان در آینده وجه به آنها میبسیار مهم و موثری دارند و با ت

های که در اکثر صفات ایده آل هستند اصالح نمود ژنوتیپ

های تولید را کاهش و کمیت و کیفیت که بتواند هزینه

 .محصول را افزایش دهد
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