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  ) Malus × domestica cv. Gami Almasiآلماسی ( بررسی تنوع نتاج پایه سیب گمی

  شناسی ریختبا استفاده از صفات 
  

 3بابک عبدالهی مندولکانی و 2لطفعلی ناصري*، 1زاده خوئی شبنم جلیل
  ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایراندانشکده کشاورزي،  ،گروه باغبانیکاري،  ي میوهدانشجوي دکتر1

  ، میه، ارومیه، ایرانودانشگاه ار ،دانشکده کشاورزي ،دانشیار گروه باغبانی2
   ارومیه، ایراندانشکده کشاورزي، دانشگاه ارومیه، ، دانشیار گروه اصالح و بیوتکنولوژي گیاهی3

  15/11/1398؛ تاریخ پذیرش: 20/07/1398تاریخ دریافت: 
  1چکیده

ها به داخل  و بیماري دلیل سازگاري با اقلیم منطقه، جلوگیري از ورود آفات هاي پاکوتاه محلی به استفاده از پایه سابقه و هدف:
کننده سیب دنیا  براین در اغلب کشورهاي تولید. بناباشداهمیت می دارايها  تهیه و تولید آنهاي جویی در هزینه کشور و صرفه

آلماسی یک سیب گمی هاي متنوعی براي سیب اصالح و معرفی گردیده است.نیاز باغداران آن کشور پایه براساس نیاز اقلیمی و
 مانندداراي صفات مثبت  و بوده شرایط اقلیمی و خاکی این منطقهو سازگار با   غربیرقم سیب پاکوتاه بومی استان آذربایجان

، ولی برخی و تکثیر آسان است هاي آهکی، متحمل به سرما و خاكدهی، سازگاري خوب با ارقام تجاري سیبپاکوتاهی، زود بار
منظور  به پژوهشدر این رو  اینکند، از  عنوان پایه را محدود می آن بهاین رقم امکان استفاده مستقیم از هاي نامطلوب  ویژگی

  .آلماسی مورد ارزیابی قرار گرفته است هاي نتاج حاصل از هیبریداسیون سیب گمیگیویژدستیابی به پایه مناسب براي سیب، 
  

: سطح برگ، شاخص کلروفیل، طول میانگره، ارتفاع درخت، رشد مانند شناسی ریختتنوع  در این پژوهش  :ها روش مواد و
بیماري شته مومی، آلودگی به آفت ها، آلودگی به سالیانه، تولید پاجوش، کلروز آهن، وجود زگیل پوستی، زاویه شاخهرویشی 

آلماسی و سایر  در نتاج حاصل از هیبریداسیون سیب گمیها پذیري شاخهسنک گالبی و انعطاف آفت سفیدك سطحی، آلودگی به
ژنوتیپ حاصل  24ژنوتیپ ارزیابی شده،  89 از .ندشد ارزیابی) M26و  M9 ،MM109 ،M7، M4ها ( والدین احتمالی آن

 افشانی آزاد گمی آلماسی بودند. ژنوتیپ حاصل گرده 59به روش دستی، و MM109  لماسی وآافشانی کنترل شده گمی  گرده
1هاي کردن تنوع، همبستگی براي مشخص

2بین صفات تعیین، کالستر 2
3مربوطه با روش وارد 3

بندي  منظور تعیین گروه و به رسم 4
4مناسب از نظر آماري، از تابع تشخیص

5یرهمتغتجزیه واریانس چند و 5
   استفاده گردید. 6

  

                                                
  l.naseri@urmia.ac.irمسئول مکاتبه:  *

1- Correlations 
2- Cluster 
3- Ward’s Method 
4- Discriminant 
5- Multivariate Tests 
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اساس نتایج تجزیه همبستگی، صفات رویشی مثل ارتفاع درخت، طول رشد رویشی سالیانه، شاخص کلروفیل، طول  بر ها: یافته
 هاي زیر پوستی دهی با وجود ریشه میزان پاجوش و داري را نشان دادند مثبت معنی ها همبستگی پذیري شاخه با انعطاف میانگره

اساس داري داشت. بر پوستی با میزان آلودگی به شته مومی همبستگی مثبت معنیهاي زیر ریشهوجود و  دار همبستگی مثبت معنی
فاع زیاد و یم شدند. گروه یک درختانی با ارتدرخت سیب مورد بررسی به سه گروه تقس 89اي به روش وارد، نتایج تجزیه خوشه

ترین پاجوش و زگیل پوستی بودند و گروه دوم درختانی با ارتفاع متوسط و حساس به  با کم، و آفاتا زمتحمل به عوامل بیماري
به عوامل حدودي متحمل  گروه سوم درختانی پاکوتاه و تا .پوستی بودندزا و آفات، و داراي پاجوش و زگیلعوامل بیماري

    تري داشتند.  و کلروز آهن کمپوستی پاجوش، زگیلزا و آفات بوده و  بیماري
  

مومی، دارا دهی زیاد، آلودگی به شتهپاجوش مانندنامطلوب  شناسی ریخت صفاتدلیل دارا بودن  درختان گروه دو بهگیري: نتیجه
هاي سیب  که هدف انتخاب پایه در صورتی مناسبی براي سیب نیستند.هاي ها، پایهآهن، شکنندگی شاخهپوستی، کلروزبودن زگیل

هاي پاکوتاه سیب بودهو اگر هدف انتخاب پایه ها، بدون نیاز به داربست باشد درختان گروه یک مناسبمقاوم به آفات و بیماري
متوسط شاخه باشد، درختان گروه پذیري مومی و انعطاف تر با حساسیت متوسط به شته آهن کمدهی کم، عالئم کلروز با پاجوش

  .هاي مناسبی هستند  پایهسه 
  

   سیب، همبستگی صفات، شناسی ریخت تنوع اي،  تجزیه خوشه :کلیدي يها واژه
  

 مقدمه
 Malus  domestica Borkh.سیب با نام علمی 

گیاهی و  2داران دانهتیره و زیر 1خیانگلسراز تیره 
بعد از مرکبات، انگور و موز  است کهخودناسازگار 

ترین میوه مناطق  مچهارمین میوه مهم جهان و مه
 به نزدیکی ایران دلیل . بهآیدمی شمار معتدله به

 ،قرقیزستان و مرکزي آسیاي ناحیه در سیب خاستگاه
 مشاهده ایرانی سیب هايرقم در زیادي ژنتیکی تنوع
ترین  مهم فائو، 2017آمارنامه  اساسبر ).20( شود می

کشورهایی که بیش از یک میلیون تن سیب تولید 
چین، آمریکا، ترکیه، لهستان، ( کشور 9کنند  می

باشند.  می )هندوستان، ایتالیا، ایران، شیلی و روسیه
ترین  رقیب ترین و بی ین گزارش چین بزرگطبق ا
میلیون تن تولید  4/41کننده سیب در دنیاست که  تولید
سیب در میلیون تن تولید  1/2کشور ایران با  ، ودارد

   ).7(جهان قرار دارد  ششممقام 

                                                
1- Rosaceae 
2- Pomoideae  

سیب یکی از درختان میوه مهم در دنیا محسوب 
رقم سیب در دنیا  7000شود که تاکنون بیش از  می

ال حاضر تولید تجاري شناخته شده است، ولی در ح
باشد. محدود به تعدادي ارقام خاص می سیب در دنیا

منظور بهبود ارقام قدیمی و  بهامروزه کارهاي اصالحی 
 شودمی ها در سیب انجامافزایش مقاومت به بیماري

دلیل  کننده سیب به هاي پاکوتاهاستفاده از پایه .)22(
هاي کارگري، تولید درختان کوچک که هزینه

سمپاشی، هرس، برداشت میوه و سایر عملیات زراعی 
زیادي برخوردار  اهمیتاز  ،دهد در باغ را کاهش می

نوع پایه درختان سیب در پرورش  که جایی از آناست. 
، کیفیت میوه و ید و عملکردو مدیریت باغ، میزان تول

 ها عمر اقتصادي سیب، مقاومت به آفات و بیماري
کننده سیب ي مهم تولیدها، در غالب کشورثیر داردأت

هاي متنوعی براي سیب اصالح و معرفی دنیا پایه
هاي معرفی شده در این اغلب پایه است.گردیده 

نیاز باغداران آن  کشورها با توجه به نیاز اقلیمی و
). از جمله اهداف 18( اند کشور اصالح و معرفی شده
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هاي رویشی افزایش عملکرد و کیفیت اصالحی پایه
 ،رهاي آب و خاك و هواتحمل متغیمیوه درختان، 

زود رسی، هاي ریشه،  مقاومت به آفات و بیماري
ثیر در کنترل اندازه أتاستقرار در خاك، آسانی تکثیر و 

دلیل طوالنی بودن  به ).25و  15( باشد درختان می
   ونهالیبرنامه اصالحی در درختان سیب با دوره ن

هایی که موجب کاهش گیري روشکار هسال، ب 13-5
نژادي  هاي کالسیک به بلند اصالحی در روشدوره 

ا بررسی هاست. یکی از این روششود، ضروري  می
هاي سیب در دوره هاي مورفولوژیک رقم ویژگی

این مرحله  نونهالی و تعیین همبستگی صفات در
بررسی ). 16( دوره بلوغ استرشدي و مقایسه آن با 

دهد که نخستین هاي سیب نشان میتاریخچه پایه
 1هاي پاکوتاه سیب شامل دو دسته پارادیس پایه

که  ) بودند2دوسین( رادیس انگلیسیفرانسوي و پا
اولین کننده بوده است.  پارادیس فرانسوي خیلی پاکوتاه

سسه ایست مالینگ ؤهاي رویشی توسط مسري پایه
و به تعداد  EMبا عالمت اختصاري  1918در سال 

هاي مرتون ایمیون مثل  سري و سپس  عدد 16
MI.778  وMI.793  معرفی شدند و  1930در دهه

) مثل MMهاي مالینگ مرتون ( به دنبال آن سري
MM.115  وMM.101  با همکاري  1952در سال

به  3سسه ایست مالینگ و انیستیتو باغبانی جان اینزؤم
هاي  هاي سري مقاومت پایه .بازار عرضه شدند

به شته مومی سیب از والدشان  )MM( الذکر فوق
). 23( ها منتقل شده است نآبه  4یعنی نورسرن اسپاي

ي ها در کشورهاپس از جنگ جهانی دوم این برنامه
، چین و ژاپن نیز لهستان، چکسلواکی سابق، رومانی

هاي سیب  مریکا و کانادا نیز اصالح پایهآآغاز شد. در 
با گزینش در میان  1922در نقاط مختلف پیش از سال 

                                                
1- Paradis 
2- Doucin 
3- John Innes  
4- Northern Spy 

شده بود و این هایی با والدین نامشخص آغاز  دانهال
 زاس، نیویورك، آنتاریو ادامه یافتها در آرکانبرنامه

) از بین J9( 9 پایه جورك 1981در سال  ).25و  12(
انتخاب  M9افشانی آزاد پایه  هاي ناشی از گرده دانهال

دهی خوب و استقرار بهتري و معرفی شدند که ریشه
و پارادیس  M8گیري بین داشت. با دورگ M9از 

در روسیه  B9پایه برگ قرمز و مقاوم به سرماي 
از شمار  1975در کانادا در سال  ).12( معرفی شد

و  M27دست آمده از تالقی بین  هدانهال ب 908
دانهال انتخاب و از این شماره  62، شمار 5روبوستا

خصوصیات  ).14( هجده ژنوتیپ معرفی شدند
ترین  اولین و مهمها درختان و میوه شناسی ریخت

بندي و تعیین مشخصات مرحله براي توصیف، طبقه
وسیله قدرت  باشد. درختان بهپالسم میمجموعه ژرم

رشد رویشی، ارتفاع درخت، پهناي کنوپی، اندازه 
گره، محتواي کلروفیل طوقه، اندازه برگ، طول میان

نوتیپ ژ 56 یپژوهششوند. در  میها توصیف  برگ
شده  آوري نقاط مختلف ایران جمعسیب ایرانی که از 

-زیستو  شناسی ریختصفت  16بودند بر اساس 
 مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بین صفاتشیمیایی 

ترین صفات بود که  مطالعه شده وزن میوه یکی از مهم
 طور مثبت و مشخص با حجم میوه و اندازه برگ و به

اي  در تجزیه خوشهاندازي همبستگی نشان داد.  سایه
 4ژنوتیپ مورد بررسی به  56، 5براساس روش وارد
 هاي پایه به دستیابی منظور به .)8( گروه تقسیم شدند

انجام  پژوهشایران طی  محلی سیب پاکوتاه رویشی
 دوپایه پاکوتاه محلی ایران (ارقام آزایش شده بر روي

هاي رویشی اصالح شده و پایه آلماسی) گمی و
MM106 ،M26، M27 ،M9  ،و پایه بذري سیب

  ارقام سیب محلی آزایش و مشخص گردید که 
آلماسی داراي خصوصیات پاکوتاهی، کاهش ابعاد  گمی

و اندازه درختان، سازگاري اقلیمی مناسب، تولید 
                                                
5- Ward 
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محصول با کیفیت مطلوب و عملکرد باال نسبت به 
عنوان  به بودند و هاي پاکوتاه اصالح شده خارجیپایه
محلی پاکوتاه ایران براي تکثیر ارقام هاي سیب  پایه

ی دیگر پژوهشدر  ).9( تجاري سیب معرفی گردیدند
هاي بذري اصالح شده  ثیر تودهأروي سیب که در آن ت

لفه کنترل ؤبر روند رشد رویشی گروهی از صفات م
قدرت رشد ارقام پیوندي در مقایسه با شاهد مورد 

 نتاج از گرفت، مشخص شد که استفاده مطالعه قرار
درخت،  طولی رشد کاهش با شده اصالح بذري پایه

 به کنترل منجر پایه قطر افزایش و پایه طول کاهش
 شاهد بذور اما ؛شدند پیوندي ارقام رشد قدرت
 تولید افزایش درختان و رویشی رشد افزایش موجب

 نتاج .شدند پیوندي ارقام جانبی هايشاخه تعداد
بذري  هايتوده دیگر با مقایسه در لماسیآ گمی بذري

 و تر کوچک تاج اندازه ر،ت بیش پاکوتاهی القاي موجب
 .)4( شدند دلیشز رد رقم در ویژه به تري بیش پایه قطر

 560هاي  ترین ویژگی منظور بررسی برخی از مهم به
 7تا  6 ر تنی و ناتنی سیب بر روي درختاننتاج بارو

ایستگاه ساله مستقر در باغ دورگ (هیبرید) واقع در 
با استفاده از صفات  آباد کرج، تحقیقات مشکین

، با ژنوتیپ حاصل از هیبریداسیون 31، مورفولوژیکی
   ).16( اي در سه گروه قرار گرفتندروش تجزیه خوشه

ي بذري هاهاي کشور روي پایه اکنون عمده باغ هم
هاي موجود عملکرد  است و این باعث شده که باغ

که به رغم داشتن  باشند ال داشتهپایین و هزینه تولید با
مزیت نسبی و شرایط اقلیمی مناسب، تولیدات ما توان 

از طرفی رقابت در بازارهاي جهانی را نداشته باشند. 
عدم ی وارداتی به دالیلی از جمله هاي رویش پایه
گاري با شرایط اقلیمی کشور چندان با استقبال ساز
هاي  درصد باغ 30و بنا به برآورد حدود  رو نبوده روبه

از  ،یابندهاي رویشی پرورش میسیب کشور روي پایه
 اساسهاي رویشی بومی بررو اصالح و معرفی پایه این
همیت ا دارايهاي اقلیمی و خاکی کشور بسیار  نیاز

هاي رویشی پاکوتاه، باعث استفاده از پایه ).3( است
هاي یکنواخت با عملکرد باال و کیفیت  ایجاد باغ
دلیل کاربرد  چنین به و هم مطلوب شدهمحصول 

آالت مختلف در عملیات باغبانی، کاهش  ماشین
هاي تولید میوه را در پی دارد. از طرفی استفاده  هزینه

دلیل سازگاري با اقلیم  هاي پاکوتاه محلی بهاز پایه
ها به داخل  و بیماري منطقه، جلوگیري از ورود آفات

ها  تهیه و تولید آنهاي جویی در هزینه کشور و صرفه
 از پژوهشبنابراین در این  .)9( باشداهمیت می داراي

بومی  پاکوتاهیک رقم سیب  که آلماسیسیب گمی
غربی و سازگار با شرایط اقلیمی و استان آذربایجان

انجام  هاي پژوهش بر اساس بوده وخاکی این منطقه 
 مشخص شدهعنوان یک پایه بومی  به شده ارزش آن

دلیل دارا بودن  به آلماسی گمی .استفاده گردید، است
، M9رشد رویشی بسیار کم و در حد  مانندصفاتی 

 به درختان پیوند شده دهیزود بار و القاء پاکوتاهی
ارقام ، سازگاري خوب با دهی از سال دوم)شروع بار(

به بیماري بودن متحمل  ،تجاري سیب، سهولت تکثیر
هاي  سرما و خاكبودن به سفیدك سطحی، متحمل 

هاي  مناسب براي احداث باغ قاوم به خشکی،م، آهکی
هاي  ولی برخی ویژگی .)21 و 10، 4( باشد متراکم می

ه سطحی، دهی زیاد، ریش پاجوش( نامطلوب این رقم
امکان استفاده .) غیرهحساس بودن به شته مومی و

رو در  و از این کند مستقیم از این پایه را محدود می
 89با بررسی تنوع موجود در بین  پژوهشاین 

آلماسی و گمیحاصل از هیبریداسیون ژنوتیپ نتاج 
 شناسی ریخت صفاتها با کمک  والدین آن برخی
بهترین گروه از  ،بندي نتاج با گروه شده است سعی

عنوان پایه براي درختان سیب  هاي موجود به ژنوتیپ
  .گزینش گردد

  
 ها مواد و روش

درخت سیب که شامل نتاج  89 پژوهشدر این 
سیب گمی آلماسی و والدین حاصل از هیبریداسیون 
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دانشگاه ارومیه کاشته  تحقیقاتی در باغ، بودها  آن
 از با استفاده شناسی ریختاز نظر تنوع  و اند شده

ژنوتیپ  24 .مورد ارزیابی قرار گرفتند مختلف صفات
 آلماسی باافشانی کنترل شده گمی حاصل گرده

MM109، 59 افشانی  ها حاصل گرده ژنوتیپ از آن
والد احتمالی  باآلماسی م گمیرق وآلماسی، آزاد گمی
 )M26و  M9 ،MM109 ،M7، M4ها ( دیگر آن

 آلماسی که طبق تحقیقات اولیه گمی جایی . از آنبودند
بنابراین نیاز به اخته کردن نداشتو  ،خودناسازگار است

براي انجام هیبریداسیون کنترل شده قبل از باز شدن 
ها آلماسی، شکوفههاي درخت مورد نظر  گمیشکوفه
هاي پارچه ململ پوشانده شدند. در زمان تمام  با کیسه

صورت  بهMM109 هاي گرده از درخت گل دانه
الفاصله و ب شده آوري دیش جمع دستی در داخل پتري
هاي داخل کیسه افشانی شکوفهبا قلم مو براي گرده

ها  تا مرحله فندقی شدن میوه استفاده گردیده و مجدداً
هاي مورد بررسی در وتیپا کیسه پوشانده شدند. ژنب

آلماسی و درخت اصلی گمی پنج ساله پژوهشاین 
گیري  که اندازه شناسی ریختصفات ساله بودند.  20

، طول یلشاخص کلروفشدند شامل: سطح برگ، 
میزان رشد رویشی سالیانه، میانگره، ارتفاع درخت، 

کلروز ( آهن استعداد تولید پاجوش، عالئم کمبود
 1هاي زیرپوستیناشی از کمبود آهن)، وجود ریشه

حساسیت به شته ها، زاویه شاخه هاي پوستی)،(زگیل
 آلودگی به، 3آلودگی به سفیدك سطحی، 2مومی سیب
اواخر  درکه ، هاشاخه میزان شکنندگی، 4سنک گالبی

 پژوهشدر این  .)28( گیري شدندمرداد ماه اندازه
 .گیري شد اندازه 5سنج سطح برگ توسط دستگاه سطح

هار جهت طور تصادفی از چ به این ترتیب که به

                                                
1- Burrknots 
2- Apple wooly aphid (Eriosoma Lanigerum 
hausm)  
3- Powdery Mildew (Podosphaera Leucotricha) 
4- Pear lace bug (Stephanitis pyri Geoff)  
5- Area meter (AM 200-ADC BIOSCIENTIFIC 
LIMITED., Made in England) 

آوري و در داخل کیسه  درخت چهار نمونه برگ جمع
ا توسط ج و در آن .آزمایشگاه منتقل شدقرار داده و به 
حسب واحد  ها بر برگسطح  سنج، دستگاه سطح

گیري و یادداشت گردید و نهایتاً  اندازه مربعمتر میلی
شاخص کلروفیل میانگین سطح چهار برگ تعیین شد. 

برگ گیري گردید،  اندازه 6متر توسط دستگاه کلروفیل
 انتخاب از چهار جهت مختلف درخت طور تصادفی به

متر شاخص کلروفیل و با استفاده از دستگاه کلروفیل
 شد. تعیینها  کدام یادداشت و نهایتاً میانگین آن هر

طور  ها، چهار شاخه بهگیري طول میانگرهبراي اندازه
مختلف درخت انتخاب و تصادفی در چهار جهت 

بر حسب  کشها با خط هاي وسط شاخه طول میانگره
ها  سپس میانگین آن .گیري شداندازهمتر  واحد سانتی

کش  ارتفاع درختان با استفاده از خط تعیین گردید.
 برداري از محل طوقه تا انتهاي بلندترین شاخه نقشه

براي  گیري شد.اندازهمتر  بر حسب واحد سانتی
گیري میزان رشد رویشی سالیانه، از نظر قدرت  اندازه

و با  از هر درخت انتخاب قويرشد سه سرشاخه 
هاي رتبه دوم ها طول شاخه ترین آن نظر از قوي صرف

و سپس  یادداشتمتر بر حسب واحد سانتی و سوم
ها  جوشها و پا  از نرك میانگین آن دو شاخه تعیین شد

براي تعیین استعداد تولید پاجوش،  گردید. نظر صرف
 توسط هر درخت بر اساس میزان پاجوش تولید شده

   3تا  2، 0دهی گردید (داراي یک تنه= نمره
   10، بیش از 3تنه = 10تا  7، 2تنه = 6تا  4، 1تنه =
براي ارزیابی عالئم کمبود آهن، براساس  .)4تنه =

شده در هر درخت  میزان کلروز آهن مشاهده
 20تا  10، 0عدم وجود کلروز =( دهی گردید نمره

 تا 40، 2کلروز=  درصد 40تا  20، 1کلروز= درصد
   80، 4درصد کلروز= 80تا  60، 3کلروز= درصد 60
  میزان زگیل  ارزیابیبراي  .)5کلروز= صددر 100تا 
  اساس مقدار وجود پوستی نیز برهاي زیر ریشه یا

                                                
6- SPAD (KONICA MINOLTA SENSING. 
INC., Made in Japan) 
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 دهی گردید هاي درختان نمره شاخه زگیل در تنه و
 20، 1درصد زگیل = 20تا  10، 0عدم وجود زگیل =(

، 3درصد زگیل = 60تا  40، 2درصد زگیل =  40تا 
  صد در 100تا  80، 4درصد زگیل = 80تا  60

طور به هازاویه شاخهگیري براي اندازه ).5زگیل =
انتخاب  در جهات مختلف درخت شاخه سهتصادفی 

و یادداشت گردید و  گیرياله اندازهبا استفاده از نقّو 
دهی شد. براي  ها نمرهشاخهزاویه براساس رنج اندازه 

هاي و براي زاویه 1درجه عدد  30تر از کمهاي  زاویه
تر  هاي بیشو براي زاویه 2 درجه عدد 60تا  30بین 
براي تعیین میزان  درج گردید. 3درجه عدد  60از 

آفتی است که که ( حساسیت به آفت شته مومی
ترشحات مومی، سفید و الیاف مانند در سطح بدن 

روي دارد، یکی از آفات مهم سیب است. این آفت بر 
تنه، شاخه، سرشاخه ها، طوقه و ریشه فعالیت کرده و 

، )شود باعث ایجاد تغییر شکل، گره، ترك و شکاف می
آفت به و طوقه درخت  هبر اساس میزان آلودگی شاخ

 20-10، 0(عدم آلودگی = دهی شد شته مومی نمره
  ، 2درصدآلودگی =  40-20، 1درصد آلودگی =

درصدآلودگی  80-60 ،3آلودگی =  درصد 40-60
براي تعیین  .)17( )5آلودگی = درصد 80-100، 4=

با عامل  (بیماري آلودگی به سفیدك سطحی میزان
هاي سیب را مبتال است که غالباً سرشاخه قارچی

  هاي پودري سفید رنگ ساخته و موجب ظهور لکه
ها شده و باعث کاهش رشد  در سطح زیرین برگ

   هآلودگی شاخ اساس میزانبر ،گردد)ها می سرشاخه
   دهی شد  و برگ درخت به سفیدك سطحی نمره

 -20، 1درصد آلودگی = 20-10، 0(عدم آلودگی =
 ،3آلودگی =  درصد 60-40، 2آلودگی =  درصد 40
آلودگی  درصد 100-80، 4آلودگی = درصد 60-80
سنک آفت میزان خسارت براي تعیین  .)17( )5=

و در  فعالیت ها (آفتی است که در زیر برگ گالبی
ریزي کرده و رنگ سطح فوقانی داخل بافت برگ تخم

ها  اي شده و در زیر برگها سربی یا نقره برگ

بر اساس شود.)  ها دیده می فضوالت سیاه رنگ آن
میزان آلودگی شاخ و برگ درخت به این آفت 

درصد  20-10، 0(عدم آلودگی = دهی شد نمره
 60-40 ،2آلودگی =  درصد 40 - 20، 1آلودگی =

  ، 4آلودگی = درصد 80-60 ،3آلودگی =  درصد
گیري  براي اندازه .)17( )5آلودگی = درصد 80-100

، از هر درخت سه نمونه هامیزان شکنندگی شاخه
االمکان با قطري نزدیک به هم  شاخه یکساله حتی

 15( انتخاب و با قیچی باغبانی به طول یکسان
) بریده شده و به آزمایشگاه انتقال یافت، با متر سانتی

و یادداشت  گیرياندازه هاقطر شاخه 1دیجیتالی کولیس
میزان  2سنج یادداشت گردید. سپس با دستگاه بافت

نیروي اعمال شده توسط بازوي دستگاه تا شکستن 
گردید. جهت  گیريها در هر نمونه اندازه شاخه

مدول ها از فرمول  ارزیابی میزان شکنندگی شاخه
 ) ارائه شده در کتاب مقاومت مصالحE( 3االستیسیته

  ).29استفاده شد (
  

)1                                               (훿 =  
)29(  
  

)2                                                  (I =  
)29(  
  

 3رابطه ، 2 رابطهدر  rجاي  به با جاگذاري 
  آمد.دست  به

  

)3                                                 (I =  
  

دست  هب 4 رابطه، 1 رابطهدر  3 رابطهبا جاگذاري 
  .براي محاسبه مدول االستیسیته استفاده شدآمد که 

  

)4 (                                            E =  
                                                
1- Electronic digital calliper (POWER FIX., 
Made in England)  
2- Texture Analyser (TA.XT.plus. stable micro 
systems., Made in England) 
3- Modulus of elasticity 
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نیروي اعمال شده توسط بازوي دستگاه  Fکه در آن، 
)N( ،L طول نمونه شاخه )mm(، I  ممان اینرسی
)mm4( ،E ) مدول االستیسیته( ،δ تغییر  خیز)

  . )mm( قطر شاخه d)، mmشکل) (
 هاي در آزمایشگاه نام برده شدههاي  ه آزمایشهم

شکده کشاورزي دانشگاه ارومیه نگروه علوم باغبانی دا
 افزارها از نرمبراي تجزیه آماري داده. شدانجام 
SPSS )کردن  مشخصبراي و  ) استفاده20 نسخه

افزار  تنوع درختان مورد مطالعه با استفاده از نرم
SPSS هاي بین صفات تعیین، کالستر همبستگی 

منظور تعیین  به شد. رسم مربوطه با روش وارد
از نظر آماري، از تابع تشخیص و  بندي مناسب گروه

  استفاده گردید. یرهمتغ تجزیه واریانس چند
  

 نتایج و بحث
سطح  )1 (جدولهمبستگی تجزیه نتایج مطابق 

 ها همبستگی منفیشاخه پذیري انعطافبرگ با میزان 
شاخص . شتدا 05/0در سطح احتمال  داريمعنی

کلروفیل با طول میانگره، ارتفاع درخت و طول رشد 
و با  05/0ي در سطح دارسالیانه همبستگی مثبت معنی

میزان آلودگی به سفیدك سطحی همبستگی منفی 
؛ با توجه به نقش شتدا 01/0در سطح  داري معنی

محتواي کلروفیل در میزان فتوسنتز و افزایش رشد 
با شاخص رویشی، همبستگی مثبت بین این صفات 

طول میانگره با  ).25( رسد نظر می کلروفیل منطقی به
 و 01/0در سطح ارتفاع درخت، طول رشد سالیانه 

همبستگی  05/0در سطح ها شاخه پذیري انعطاف
پوستی، هاي زیرو با صفت وجود ریشه دار مثبت معنی

آلودگی به میزان میزان آلودگی به سفیدك سطحی، 
همبستگی منفی  05/0در سطح  سنک گالبی

ارتفاع درخت با طول رشد سالیانه  .شتداري دا معنی
همبستگی  01/0در سطح ها شاخهپذیري انعطافو 

در  پوستیهاي زیرو با وجود ریشه دار مثبت معنی
ها، میزان آلودگی به شته زاویه شاخهو  01/0سطح 

 05/0در سطح  مومی و میزان آلودگی به سنک گالبی
ت طول رشد صف .شتداري داهمبستگی منفی معنی

ها و میزان آلودگی به سنک نه با زاویه شاخهسالیا
 01/0در سطح  داريبی همبستگی منفی معنیگال

کننده ارتفاع درخت طول  یکی از عوامل تعیینداشت. 
که  طوري ههست بو میزان طول رشد سالیانه میانگره 

و رشد سالیانه کم، هاي کوتاه درختانی با میانگره
صفت طول میانگره . بنابراین دارند يتر ارتفاع کم

تواند براي تشخیص پاکوتاهی درختان سیب در  می
همبستگی منفی وجود  مرحله نونهالی استفاده شود.

طول کننده قدرت رویشی درخت ( بین صفات تعیین
 و میزان رشد رویشی سالیانه) ارتفاع درخت ،میانگره

، امکان و زاویه شاخه هاي پوستیوجود زگیلبا 
یه شاخه) هاي پوستی و زاو(زگیلکاربرد این دوصفت 

هاي درختان میوه در در تشخیص پاکوتاهی پایه
اساس نتایج برکند. مراحل اولیه رشد را فراهم می

رشد  درختان پردر  پژوهشاین آمده در  دست هب
ها تر بوده و شاخه ها کم شکنندگی شاخهمیزان 
که در  جایی تري داشتند. از آن بیش پذیري انعطاف

تر بوده و  ها کوچکپاکوتاه طول و قطر آونددرختان 
هاي پارانشیمی در کوتاه و سلولفیبرهاي آبکش 

ها شاخه در نتیجهتر هستند  آوندهاي چوبی کوچک
تر بوده و این امر در درختان پر رشد  ترد و شکننده

 پژوهشبر اساس نتایج  ).19و  6، 5( باشد برعکس می
 ،نتاج بارور تنی و ناتنی سیب 560مشابه بر روي 

رابطه همبستگی مثبت بین دو صفت میزان ارتفاع 
 01/0درخت و توان رشد درخت در سطح احتمال 

 مطابقت دارد پژوهشدست آمد که با نتایج این  هب
 تأثیرپذیر از دور به درخت یک در رشد توان ).16(

 حد تا محیطی، و ژنتیکی مختلف هايعامل از بودن
 و زیرزمینی بخش گسترش میزان و توان به زیادي

 با درختانی عمده طور به دارد، بستگی آن هریش
 امالح و آب جذب میزان قوي ايریشه هاي نظام

 میزان بر تواند می خود موضوع این و داشته باالتري
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 باشد، تأثیرگذار آن هوایی هاياندام گسترش و رشد
 از برخی علت به ،دهد می نشان ها پژوهش نتایج اما

 عامل ها آن سرآمد که درونی و فیزیولوژیک هاي عامل
 امالح و مواد از اي عمده قسمت، اس انتهایی چیرگی
 جانبی و اصلی هاي شاخه در هاریشه توسط جذبی
 خواهد هاشاخه ارتفاع افزایش و انتهایی رشد صرف

 شرایط که در نتیجه گرفتتوان  بنابراین می). 13( شد
عامل  ترین بیش درختان، سن و سال یکسان مدیریتی و

 از ژنتیکی بوده و اثرگذار در صفات رویشی درختان
صفت میزان تولید  است. به ارث رسیده والدها

هاي زیرپوستی همبستگی  پاجوش با وجود ریشه
دهی  پاجوش داشت. 05/0در سطح  داريمثبت معنی

این  می باشد.سی براي پایه سیب زیاد یک ضعف اسا
بسیار مستعد بیماري آتشک هستند و منشاء  هاپاجوش

. در گلخانه هاي نابجا در ریشه هاست ها از جوانه آن
هاي نابجاي هاي ریشه پایه مورد نظر جوانه اگر قلمه
دهنده تولید پاجوش زیاد  نشان ،کردتولید زیادي 

در صورت همبستگی  بنابراینباشد. توسط آن پایه می
، پوستی صفت تولید پاجوش و زگیل مثبت بین

هایی با این صفات در مراحل اولیه رشد  شناسایی پایه
   .)27( به راحتی قابل انجام است

هاي پوستی با میزان وجود زگیلدر این مطالعه 
ر در دا آلودگی به شته مومی همبستگی مثبت معنی

ها در سطح شاخهپذیري و میزان انعطاف 01/0سطح 
داري داشت؛ میزان آلودگی همبستگی منفی معنی 01/0

به شته مومی با میزان آلودگی به سنک گالبی و 
همبستگی منفی  05/0ها در سطح پذیري شاخه انعطاف

پوستی از هاي تولید زگیلمکانداري داشت. معنی
ها توسط هاي آوندي بوده و ازدیاد این پایهپارانشیم

چنین تولید  گیرد و همراحتی صورت می ها به قلمه
ها تواند دلیلی بر پاکوتاهی باشد. این زگیلها می این

ممکن است مکانی براي ایجاد آلودگی توسط حشرات 
هاي ایجاد کننده آتشک ویژه شته مومی و باکتري هو ب

در این واقع مانند این است که درخت باشد. در 
به سرماي  نتیجهدر و  است برداري شدهحلقهها  محل

 پوستیباشند. تولید زگیلزمستان هم بسیار حساس می
شود و در صورت ارثی و توسط دو آلل کنترل می به

مغلوب  صورت هموزایگوس که هر دو آلل به صورتی
). اندازه زاویه 5( شودباشند زگیل پوستی دیده می

 05/0ها در سطح پذیري شاخهها با انعطافشاخه
که در  جایی داشت. از آنداري عنیهمبستگی منفی م

تر است، بنا  ها بیشکوتاه اندازه زاویه شاخهدرختان پا
هاي  در مورد شکنندگی شاخه نام برده شدهبه دالیل 

نظر  درختان پاکوتاه، چنین همبستگی منطقی به
رسد. استفاده از همبستگی بین صفات ارزیابی شده  می
هاي مورد نظر در کارهاي تواند در انتخاب پایه می

 هاي پژوهشبر اساس  اصالحی بسیار مفید واقع شوند.
، خصوصیات )2018( انجام شده توسط حاج نجاري

ها، زاویه یزان رشد شاخهم مانندهاي سیب رویشی پایه
صفات رویشی  تواند درها می، طول میانگرههاشاخه

 ثیر گذاشته و میزان پاکوتاهی و رشد یکسانأپیوندك ت
ها را تعیین نماید. درختان پیوند شده بر روي این پایه

ثیر متقابل پایه و پیوندك نیز در بروز هر یک از أالبته ت
  . )11( بودثر ؤاین صفات م

 89اي به روش وارد، بر اساس نتایج تجزیه خوشه
درخت سیب بررسی شده در سه گروه قرار گرفتند 

از تجزیه ). براي تعیین محل برش دندروگرام 1 (شکل
و  یره استفادهمتغ ع تشخیص و تجزیه واریانس چندتاب

واحد  15بهترین محل برش دندروگرام در فاصله 
، گروه دو ژنوتیپ 49مشخص شد. گروه یک شامل 

 .بود ژنوتیپ 21و گروه سه شامل  ژنوتیپ 19شامل 
 98ژنوتیپ ( 48 ،در گروه یک موجود ژنوتیپ 49از 

 2( ژنوتیپمتعلق به گروه یک بوده و یک  درصد)
 19از  .متعلق به گروه سه باشد به احتمال زیاد درصد)
 7/94( ژنوتیپ 18 ،در گروه دو موجود ژنوتیپ

 3/5( ژنوتیپ متعلق به گروه دو بوده و یکدرصد) 
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 .متعلق به گروه سه باشد به احتمال زیاد درصد)
 20در گروه سه  موجود ژنوتیپ 21از چنین  هم

متعلق به گروه سه بوده و یک  درصد) 2/95( ژنوتیپ
در کل . متعلق به گروه دو باشد درصد) 8/4( ژنوتیپ

طور صحیح انجام  بندي به درصد گروه 6/96با احتمال 
 گروهدرخت موجود در  49از  .)2جدول ( شده است

افشانی کنترل شده،  عدد نتاج حاصل از گرده سهیک، 
افشانی آزاد و چهار والد  نتاج حاصل از گردهعدد  42

MM109، M26 ،M7 و M4  .درختان این گروهبود 
ترین طول میانگره، ارتفاع درخت، طول رشد  بیش

هاي ریشهترین  و کم پذیري شاخه،نعطافسالیانه و ا
ها و آلودگی به شته مومی را پوستی، زاویه شاخهزیر

روفیل و کلدارا بودند. از نظر سطح برگ، شاخص 
سفیدك سطحی و آلودگی تولید پاجوش، آلودگی به 

(جدول  به سنک گالبی در حد متوسط قرار داشتند
رشد رویشی و ارتفاع زیادي دارند،  این درختان ).3

 ،هاي پاکوتاه باشددر صورتی که هدف انتخاب پایه
از طرفی متحمل  . امااین گروه باید کنار گذاشته شود

به بیماري سفیدك سطحی و آفات شته مومی و سنک 
هاي شکننده نداشته و نیاز به بوده و شاخه گالبی

  .داربست ندارند
هر یک از کلیدي  شناسی ریختبا بررسی صفات 

ها با صفات نتاج  و مطابقت آن نر احتمالی ینوالد
براي مثال از صفات  توان پی به والد نر نتاج برد. می

، مقاومت به شته مومی، عدم MM109 کلیدي پایه
باشد. بنابراین  تولید پاجوش، و پر رشد بودن آن می

وجود این صفات در هر یک از نتاج، به احتمال زیاد 
از  .)15( دارد MM109داللت بر والد نر بودن پایه 

درخت موجود در گروه دو، دو عدد نتاج حاصل  19
عدد نتاج حاصل از  15افشانی کنترل شده، از گرده

   M9 آلماسی وافشانی آزاد و دو والد گمی گرده
  ترین سطح  بود. درختان این گروه داراي بیش

  برگ، شاخص کلروفیل، تولید پاجوش، زگیل 
ترین آلودگی  پوستی، آلودگی به شته مومی بوده؛ و کم

به سفیدك سطحی، آلودگی به سنک گالبی، 
. از نظر طول پذیري شاخه را نشان دادند انعطاف

میانگره، ارتفاع درخت، طول رشد رویشی سالیانه، 
ها در حد متوسط قرار کلروز آهن و زاویه شاخه

که درختان موجود  با توجه به این ).3 (جدول داشتند
ترین میزان آلودگی به شته مومی، و  در این گروه بیش

اي نیز دارند، شکننده هايپاجوش را داشته و شاخه
هاي مناسبی براي سیب نباشند. سد که پایهرنظر می به

عدد نتاج  19درخت موجود در گروه سه،  21از 
عدد نتاج حاصل  2افشانی کنترل شده،  حاصل از گرده

افشانی آزاد بود. درختان این گروه داراي  از گرده
ها، آلودگی به سفیدك سطحی و ترین زاویه شاخه بیش

ترین سطح برگ،  آلودگی به سنک گالبی بوده؛ و کم
درخت، طول طول میانگره، ارتفاع شاخص کلروفیل، 

آهن را نشان  شد سالیانه، تولید پاجوش و کلروزر
دادند. از نظر دارا بودن زگیل پوستی، آلودگی به شته 

ها در حد متوسط قرار  پذیري شاخهمومی و انعطاف
دلیل داشتن  ). درختان این گروه به3(جدول  داشتند

ترین  ترین میزان پاجوش، کم تولید کم ارتفاع کم،
پذیري  هایی با انعطافمیزان کلروز آهن و شاخه

متوسط و تا حدودي مقاوم به آفت شته مومی 
بخشی براي سیب باشند. هاي پاکوتاه امیدتوانند پایه می

 2017اشتري و همکاران ( هاي پژوهشتایج بر اساس ن
هاي ایر پایهآلماسی در مقایسه با س)، پایه گمی2018و 

ارزیابی شده نسبت به کلروز ناشی از کمبود آهن 
 بندي درجه کلروفیل، شاخص نظر متحمل بوده و از

 کلروفیل، غلظت غلظت آهن، از کمبود ناشی ظاهري
 .داد نشان را بهتري عملکرد ها برگ فعال و کل آهن

 پژوهشها در این ایج ارزیابی پایهاین نتایج با نت
که درختان گروه دو که شامل  طوري همطابقت دارد ب

درختان  که باشد و گروه سه آلماسی نیز میخود گمی
 ،هستند MM109آلماسی و  حاصل از تالقی گمی

  ).2 و 1( تري را نشان دادند کلروز آهن کم
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  .*بندي میزان صحت نتایج گروه -2جدول 
Table 2. Rate of accuracy of grouping results.  

  گروه
Group  

  هاي موجود  تعداد ژنوتیپ
  گروه یک در

Number of genotypes in 
group 1 

  هاي موجود  تعداد ژنوتیپ
 در گروه دو

Number of genotypes in 
group 2 

  هاي موجود  تعداد ژنوتیپ
 در گروه سه

Number of genotypes in 
group 3 

  ها تعداد کل ژنوتیپ
Total Number of 

genotypes 

1 48 0 1 49 

2 0 18 1 19 

3 0 1 20 21 

  گروه
Group  

  هاي موجود  درصد ژنوتیپ
 در گروه یک

Percentage of genotypes in 
group 1 

  هاي موجود  درصد ژنوتیپ
 در گروه دو

Percentage of genotypes in 
group 2 

  هاي موجود  درصد ژنوتیپ
 در گروه سه

Percentage of genotypes in 
group 3 

  ها کل ژنوتیپ درصد
Total Percentage 

of genotypes 

1 98 0 2 100 

2 0 94.7 5.3 100 

3 0 4.8 95.2 100 
 طور صحیح انجام شده است. بندي به درصد گروه 6/96با احتمال  *

* With a probability of 96.6 % grouping done correctly.  
  

  کلی گیري نتیجه
درختان پررشد با  ،دست آمده همطابق نتایج ب

هاي پذیرتر و ریشههاي انعطافشاخه ،تر ارتفاع بیش
در نتیجه نیاز به داربست  و تري داشته زیرپوستی کم

و نسبت به آفت شته مومی مقاوم بودند.  ندارند
پذیري  انعطاف داشتند،درختانی که زگیل پوستی 

بنابراین  ،دهی زیادي داشتندوشو پاج تر شاخه کم
میزان زیادي آلودگی به شته مومی نشان دادند و  به

نظر  تري داشتند. در نتیجه با صرفهاي شکنندهشاخه
از مزیت تکثیر راحت درختان داراي زگیل پوستی با 

هاي پایه دلیل معایب مذکور قلمه، این درختان به
توانند باشند. مطابق نتایج مناسبی براي سیب نمی

، پژوهشاي به روش وارد در این خوشهتجزیه 
به سه گروه تقسیم شدند؛  درختان مورد مطالعه

هاي دلیل دارا بودن ویژگی درختان گروه دوم به
 دهی زیاد،پاجوش مانندنامطلوب  شناسی ریخت

لروز آلودگی به شته مومی، دارا بودن زگیل پوستی، ک
هاي مناسبی براي سیب ها پایهآهن، شکنندگی شاخه

هاي سیب نیستند. در صورتی که هدف انتخاب پایه

ها، بدون با قدرت رشد زیاد، مقاوم به آفات و بیماري
گردد که از میان نیاز به داربست باشد توصیه می

درختان گروه یک این انتخاب صورت گیرد. اگر 
دهی  اه سیب با پاجوشهاي پاکوتهدف انتخاب پایه

تر به  و با حساسیت کم تر کم، عالئم کلروز آهن کم
پذیري متوسط شاخه باشد، آفت شته مومی و انعطاف

درختان  .از میان درختان گروه سه باید انتخاب شود
بخشی براي سیب  هاي امیدتوانند پایه این گروه می

متراکم، بدون  هاي سیب پاکوتاه و جهت احداث باغ
  به داربست باشند.نیاز 

منظور انتخاب پایه پاکوتاه مناسب  بهکلی طور به
 MM109آلماسی و  هاي مثبت گمیسیب با ویژگی

الزم هست درختان موجود در گروه سه طی 
ریخت هاي  دیگر از نظر سایر ویژگی هایی پژوهش
کنندگی،  میزان پاکوتاه مانند شناسی میوهو  شناسی

پیوند با ارقام تجاري، میزان زود باردهی، سازگاري 
با  غیره یر در کمیت و کیفیت میوه تولیدي وثأت

  تري بررسی شوند.  جزئیات بیش
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 .صفات در هر خوشه (کالستر)میانگین  -3جدول 
Table 3. Mean traits per cluster. 

 صفات
traits  

 1گروه 
Group 1  

 2گروه 
Group 2  

 3 گروه
Group 3  

 )mm2سطح برگ (
Leaf area  

1804.62  2147.37  1755.21  

 )SPAD( شاخص کلروفیل
Chlorophyll index  

45.27  96.47  40.24  

 )cmطول میانگره (
internode length  

2.02  1.86  1.55  

 )cmارتفاع درخت (
Tree height  

278.14  173.68  140.76  

 )cmرشد رویشی سالیانه (
Annual vegetative growth  

49.49  31.96  15.94  

 تولید پاجوش
Suckers production  2.25  2.26  2.14  

 کلروز آهن
Iron chlorosis  

0.041  0.00  0.00  

 وجود زگیل پوستی
Burr knots  

0.71  3.16  1.43  

 ها زاویه شاخه
Angel of branches  

2.02  2.47  2.67  

 آلودگی به شته مومی
Infection wooly apple aphids  

0.14  1.63  0.43  

 آلودگی به سفیدك سطحی
Infection powdery mildew  

0.14  0.00  0.81  

 آلودگی به سنک گالبی
Infection pear lace bug  

0.57  0.42  3.29  

 ها شاخه پذیري انعطاف
Flexibility of branches  

760.44  494.72  637.06  
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ریخت صفت  13براساس  Wardوسیله روش  ها به آلماسی و والدین آن گمیدرخت سیب، شامل نتاج سیب  89 دندروگرام -1شکل 
هایی که با حرف  آلماسی هستند و ژنوتیپ نتاج حاصل از گرده افشانی آزاد گمی ،اند هایی که فقط با عدد مشخص شده  (ژنوتیپ شناسی

C آلماسی و  کنترل شده گمی افشانینتاج حاصل از گرده ،اند و عدد مشخص شدهMM109 (.هستند  
Fig. 1. Dendrogram of 89 apple trees included Gami Almasi apple progenies and their parents by Ward's 
method based on 13 morphological traits (Genotypes that determined with only numbers are progenies of 
Gami Almasi × OP, Genotypes that determined with C and numbers are progenies of Gami Almasi × MM109). 

  
  تقدیر و تشکر

 دانشیار گروه بیوسیستمپور  از آقاي دکتر علی حسن
دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه به خاطر همکاري 

در برخی از محاسبات مقاومت فیزیکی مربوط به 
  گردد.انجام شده، تقدیر و تشکر میپژوهش 
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