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 چکیده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ی و کیفی مناسب مشخص شدندبا محصول کمّ رسزود  ژنوتیپ

 

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

 

 مقدمه

دلیل هتروزیگوت بودن، تعداد  یب بهاصالح درختان س

کروموزم زیاد و دورة نونهالی طوالنی با مشکالتی 

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

ارزش سبب شده است که  محصول تجاری و با

های در زمینۀ اصالح و تولید ارقام جدید برای  پژوهش

م باغبانی های پژوهشی علو این محصول در رأس برنامه

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

 برای مصارفمحصول و تولید ارقام جدید  یپسند بازار

در اصالح درختان مهم  اهداف ازی یا تبدیلی، خور تازه

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

دیررس که خارج از یا زودرس و ارقام اصالح و انتخاب 

 . هستند حائز اهمیتنیز فصل معمول به بازار بیایند، 

نژادی ارقام زودرس که کیفیت خوب نیز  برای به

داشته باشند، معموالً باید از تالقی ارقام زودرس با ارقام 

پسند داشته  رس تا دیررس که کیفیت خوب و بازار میان

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

های  های مورفولوژیکی در جمعیت رزیابیکالسیک ا

، عمدتاً مبتنی بر خصوصیات ظاهری بوده شده مطالعه

مبنای یک سری  بر شده است که طی آن گیاهان بررسی
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های مهم در صفات قابل رؤیت امتیازبندی  تفاوت

های مولکولی این امکان را  چه امروزه روش شوند. اگر می

با ارزیابی منابع به وجود آورده است که صفات مطلوب 

های اصالحی در یک  ژنتیکی تشخیص داده و با برنامه

های  حال استفاده از روش این رقم جدید جمع شوند، با

مورفولوژیکی اولین قدم در شناسایی و ارزیابی ارقام 

ارزیابی برای کیفیت میوه  (.Fatahi et al., 2004) است

ح ها در اصال ترین بخش فرایند ارزیابی دانهال مهم

های کمّی و کیفی میوه  درختان میوه است. شاخص

مثل اندازه، رنگ، شکل، طعم و مزه و بافت میوه اهمیت 

بسیار باالیی در فرایند گزینش دارند، اگرچه کیفیت 

 کننده باشد تواند متأثر از ذائقۀ مصرف مطلوب میوه می

(Redalen, 1988)ها و جزئیات آن  برداری . یادداشت

ه نوع برنامۀ اصالحی دارد و برای این کامالً بستگی ب

 Blazek) گرهایی نیز در دسترس است منظور توصیف

& Paprustein, 2009). 

دلیل عطر و طعم مناسب و  های ایرانی به سیب

منابع ژنتیکی بومی در  منزلۀ همچنین زودرسی، به

این ارقام  ۀجمل ازای دارند.  های اصالحی جایگاه ویژه پروژه

در کشور   یآباد شفیع و   کهنز گالب ی ها یبتوان به س یم

، یبا وجود زودرس اما (.Kalantari, 1992) دکراشاره 

ی انبار تیخاصدارند ) کیفیت پایین سفانه این ارقامأمت

و...( و از حساسیت باالیی نیز در برابر بافت  بودن نرم ،کم

 ،ندهای مهم سیب مثل سفیدک و آتشک برخوردار بیماری

الزم است که با ترکیب  یهای اصالح در برنامه بنابراین،

با کیفیت  یو ارقام تجاری صفات ارزشمند این ارقام بوم

 برایکیفیت  ارقام زودرس و با یباال، اقدام به اصالح و معرف

(. در راستای نیل به این Maniei, 2001) دکربازار تابستانه 

توسط زمانی و  4949اهداف، یک برنامۀ اصالحی در سال 

ی و فضای گروه علوم باغبان قاتیتحق ستگاهیا مکاران دره

شد که در آن نتاج بذری حاصل از  آغازدانشگاه تهران  سبز

شدة ارقام ایرانی گالب کهنز و  های کنترل تالقی

باردهی و عطر  زود دلیل والد پدری )به منزلۀ آبادی به شفیع

های رد اسپار و گلدن اسموتی  و طعم مناسب و...( و رقم

های مادری  والد منزلۀ  )اندازة مناسب، کیفیت باال و...( به

 .(Ghareghani et al., 2009استفاده شدند )

Brown (1992) شده بین والدین  از تالقی انجام

خیلی زودرس با دیررس سیب مشخص کرد که ممکن 

تر از میانگین  ماه زودرس 2است میانگین نتاج بیشتر از 

با هدف اصالح  Stephen et al. (1995)والدین باشند. 

کیفیت در استرالیا، اقدام به انجام  های زودرس و با سیب

رس با کیفیت باال با  تالقی بین ارقام دیررس و میان

 94ها  ارقام زودرس با کیفیت و کمّیت پایین کردند. آن

 49نتاج ایجاد کردند و پس از  244جمعیت با میانگین 

های زودرس  نوتیپسال ارزیابی اقدام به معرفی ژ

در بررسی  Hjeltnes (2004)کیفیت کردند.  با

قبیل شکل برگ و  همبستگی بین صفات رویشی از

انشعابات در مرحلۀ نونهالی با صفاتی نظیر زودرسی، 

وزن میوه و کیفیت در مرحلۀ بلوغ در گالبی مطالعاتی 

 دار پیدا کرد. انجام داد و چندین همبستگی معنا

Lazar et al. (2009) روی میوة   پس از ارزیابی

سیب، همبستگی باالیی بین وزن، طول و قطر میوه در 

 .Farokhzad et alسطح یک درصد نشان دادند. 

دهی با زمان ریزش  نشان دادند که بین زود گل  (2011)

ها همبستگی وجود دارد. وجود همبستگی مثبت  برگ

( و کل pHقوی بین نسبت قند به اسید با اسیدیته )

مواد جامد محلول و همبستگی منفی قوی با اسید قابل 

دهد که هرچه نسبت قند به اسید  تیتراسیون نشان می

از طریق کاهش میزان اسید قابل تیتراسیون افزایش 

شود و هرچه کل مواد  می pHیابد سبب افزایش  می

جامد محلول نیز افزایش پیدا کند سبب افزایش میزان 

(. Lazar et al., 2009) شود نسبت قند به اسید می

Mratnic & Fotteric (2011پس از ارزیابی )    فنولوژیکی

های سیب صربستان  شناسی برخی ژنوتیپ و میوه

گزارش دادند که بین بیشتر صفات فنولوژیک 

 داری وجود دارد.  همبستگی معنا

منظور بررسی صفات میوه و رویشی  پژوهش حاضر به 

از برنامۀ اصالحی صورت  در تعدادی از نتاج سیب حاصل

ها تعدادی از  گرفت و ضمن مطالعه صفات و همبستگی آن

 های برتر و مطلوب مشخص شد. ژنوتیپ

 

 ها مواد و روش

قرقانی و همکاران اقدام به  4949ماه  در فروردین

ها  دهی آن گرده از ارقام ایرانی که گل آوری دانه جمع

و سپس  یک هفته زودتر از ارقام خارجی بود، کردند

ها با گردة مورد نظر کردند.  افشانی گل اقدام به گرده
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های حاوی بذر دورگه، دو هفته قبل از  برداشت میوه

ها  ها از آن رسیدن کامل میوه انجام گرفت و بذر

سرمایی بذرها  انباری و چینه استخراج شد. بعد از خشک

زده به داخل گلدان منتقل  مدت دو ماه، بذرهای جوانه به

برگی به مرکز  پس از رشد، در مرحلۀ چند شد و

تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران منتقل و در یک قطعۀ 

متر  4و روی ردیف  9هکتاری با فاصله بین ردیف  نیم

ای و تغذیۀ  صورت قطره کشت شدند. سیستم آبیاری به

صورت یکنواخت و در شرایط یکسان انجام  درختان به

نتاج  446. از (Ghareghani et al., 2009)گرفت  می

در این پژوهش، در  شده حاصل از تالقی ارزیابی

 20تعداد  4934دانهال و در سال  93تعداد  4930سال

منظور بررسی وضعیت کمّی  دانهال به بار نشستند که به

 46و کیفی میوه و صفات رویشی و زایشی در سال اول 

صفت بررسی شدند.  43صفت و در سال دوم 

شده توسط  اساس دیسکریپتور تهیه برات گیری صف اندازه

(UPOV) المللی حمایت از ارقام گیاه بین ۀاتحادی
4 

انجام شد. برای انجام آزمایش تمام جمعیت حاصل از 

های مورد نظر در  گذاری و شاخص تالقی اتیکت

 گیری شدند. نشسته اندازه بار های به دانهال

ل با ها با استفاده از یک ترازوی دیجیتا وزن نمونه

گیری طول  گیری شد. برای اندازه گرم اندازه 4/0دقت 

میوه )در جایی که میوه بیشترین طول را داشت(، و 

را داشت(، از  قطرقطر میوه )در جایی که میوه بیشترین 

طور تصادفی انتخاب و  میوه به 3هر ژنوتیپ تعداد 

 گیری انجام شد.  وسیلۀ کولیس اندازه به

وسیلۀ  عصارة میوه بهدرصد مواد جامد محلول 

سنج دستی )رفراکتومتر( در دمای اتاق )دمای  انکسار

عصارة میوه  pH گیری شد. گراد( اندازه درجۀ سانتی 20

متر تعیین و ثبت شد. برای تعیین  pHبه کمک دستگاه 

سی از عصارة  سی 40میزان اسید قابل تیتراسیون ابتدا 

ی س سی 30شدة میوه )توسط کاغذ صافی( با  صاف

وسیلۀ  سی رسانده شد و به سی 400( به 3:4مقطر ) آب

نرمال عمل تیتراسیون  4/0هیدروکسید سدیم )سود( 

متر،  pHدر دستگاه  2/4انجام گرفت. با رؤیت عدد 

عمل تیتراسیون متوقف و مقدار سود مصرفی قرائت 

                                                                                
1  . The International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants 

حسب اسید مالیک  شد. مقدار اسید قابل تیتراسیون بر

 شد. )اسید غالب سیب( محاسبه 

 مدل)سنج  وسیلۀ سفتی سفتی بافت میوه به

McCormic-FT327گیری شد.  ( ساخت ایتالیا اندازه

سی از  سی 40عصارة میوه، مقدار  ECگیری  برای اندازه

های کوچک ریخته و توسط  شده داخل بشر عصارة صاف

EC .متر هدایت الکتریکی عصارة میوه قرائت شد 

، 9، 4دهی )اعداد  دبرای تعیین رنگ با استفاده از ک

 4( از سبز تا قرمز پررنگ کددهی شد که 3و  2، 3

 3رنگ به طرف نور خورشید،  زرد با هالۀ قرمز 9سبز، 

قرمز روشن و  2تر،  دار که به طرف نور پررنگ قرمز خط

 استفاده شد.  قرمز پررنگ منظور و در آنالیز  3

 4ـ 3ها در ارتفاع  محیط تنۀ اصلی تمام دانهال

وسیلۀ متر نواری اندازه  متری از سطح خاک به یسانت

ها،  گیری رشد سالیانۀ شاخساره گرفته شد. برای اندازه

پنج شاخۀ رشد سال جاری در پایان فصل رشد در 

های مختلف هر درخت انتخاب و با کمک متر  قسمت

 گیری شد. ها اندازه نواری طول آن

تعداد انشعابات روی محور اصلی تنۀ درخت  

و منطقۀ بیشترین تراکم انشعابات روی تنه از  شمارش

گیری شد. تعداد گره در  سطح زمین با متر نواری اندازه

های رشد سالیانۀ درخت شمارش شده و از  شاخساره

گره  تقسیم طول آن بر تعداد گره، میانگین طول میان

 به دست آمد. 

های  درصد از گل 40دهی هنگامی که حدود  زمان گل

 2شده بودند ثبت شد. این صفت برمبنای کل درخت باز 

دهی اولین ژنوتیپ موجود در بین  روز قبل از شروع گل

اساس روز در نظر گرفته شد. زمان رسیدن  و بر  جمعیت

مبنای ترکیبی از تغییر رنگ زمینۀ پوست میوه از  میوه بر

سبز به زرد یا قرمز و میزان سفتی گوشت که برای سیب 

استفاده شد. این  رونی است شاخص مهمی از کیفیت د

 درگیری شد.  گل اندازه صورت تعداد روز از تمام صفت به

هر  یها برگ یدرصد 20 زشیها، ر برگ زشیمورد ر

آن دانهال فرض شد. در  زانیر زمان برگ منزلۀ  هدانهال ب

 یها برگ زشیروز قبل از ر 3مربوط به  خیتار 4934 سال

ظر گرفته شد و عدد صفر مبنا در ن منزلۀ دانهال، به نیاول

اساس تعداد روز از این  ها بر و ژنوتیپبه آن نسبت داده شد 

 ای برخوردار شدند.  مبنا از اعداد ویژه
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های صفات کمّی وکیفی و  برای محاسبۀ پارامتر

استفاده شد.  SPSSافزار  ها، از نرم بررسی همبستگی داده

 های به این منظور برای محاسبۀ همبستگی بین شاخص

کیفی از ضریب همبستگی اسپیرمن و همبستگی بین 

صفات کمّی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. 

برای محاسبۀ همبستگی بین صفات کمّی و کیفی از 

ها با استفاده از  ضریب پیرسون استفاده شد. تجزیه به عامل

روش وریماکس انجام شد. در  ها و به تکنیک چرخش عامل

ر هر عامل اصلی و مستقل صفات با ها، د تجزیه به عامل

دار فرض شد. بیشتر صفات  به باال معنا 3/0ضرایب عاملی 

شده توسط  هیته پتوریسکریداساس   گیری شده بر اندازه

 Hajnajar ه و منبعایاز ارقام گ تیحما یالملل نیب یۀاتحاد

et al. (2008بوده و عالمت اختصاری و واحد آن )  ها در

 است. ارائه شده 4  جدول
 

 ها های اختصاری مربوط به آن های سیب و عالمت گیری شده در دانهال . صفات اندازه4 جدول
 واحد عالمت صفت صفت ردیف

 گرم Fruit Weight FW وزن میوه 4
 متر سانتی Fruit Length FL طول میوه 2
 متر سانتی Fruit Diameter FD قطر میوه 9
 - L/D L/D نسبت طول به قطر 6
 متر مربع گرم بر سانتی کیلو Fruit Firmness FF سفتی بافت میوه 3
 از سبز تا قرمز پررنگ 3-4کد  Fruit Color FC رنگ میوه 4
2 pH عصارة میوه pH pH - 
4 EC عصارة میوه EC EC - 
 درصد Titrable Acidity TA (TAاسید قابل تیتراسیون ) 3
 - Total Soluble Solid TSS (TSSمواد جامد محلول ) 40
 نسبت TSS/TA TSS/TA (TSS/TAنسبت ) 44

42 
روز قبل از  2روز از زمان مبنا ) Flowering Time FLT یده گلزمان 

 دهی اولین ژنوتیپ( شروع گل

 گل تعداد روز از تمام Ripening Time RT زمان رسیدن 49
روز قبل از  3نا )روز از زمان مب Leaf Abscission Time LAT ها برگ زشیزمان ر 46

 (دانهال نیاول یها برگ زشیر
 متر سانتی Trunk Circumference TC محیط تنه 43
 تعداد Number of Branches NB تعداد انشعابات در محور درخت 44

 Mean Branch Annual ها میانگین رشد سالیانۀ شاخساره 42
Growth 

MBAG متر سانتی 

 متر سانتی Height of Branches Density HBD باتارتفاع بیشترین تراکم انشعا 44
 متر میلی Mean of Internodes Length MIL گره میانگین طول میان 43

 

 نتایج
 گیری شده  های آماری صفات اندازه پارامتر

صفات نشان داد که  یشده برا محاسبه یآمار یپارامترها

زمان  وه،یها، رنگ م برگ زشیزمان ر رینظ یصفات

، نسبت قند به اسید و وزن تراسونیقابل ت دیاس ،یهد گل

 46/23، 33/92 ،49/93، 34/60، 44/30با  بیترت به میوه

 رینظ یو صفات راتییتغ بیضر نیشتریب درصد 34/22و 

(، 20/2(، اسیدیتۀ میوه )32/4میوه ) نسبت طول به قطر

 مواد جامدکل  ( و32/3(، زمان رسیدن )93/4قطر میوه )

در  صفات راتییتغ بیضر نیکمتر( 32/3محلول )

 یریگ اندازه(. در 2 )جدول ندداشت 4930سال  یها یابیارز

 وه،یها، رنگ م برگ زشیزمان ر شامل یصفات زیسال دوم ن

 ۀانیرشد سال ون،یتراسیقابل ت دیاس ،یده زمان گل

، تعداد انشعابات و وزن دینسبت قند به اس ها، شاخساره

، 34/92، 90/62، 63/69، 2/62، 44/34با  بیترت به میوه

 راتییتغ بیضر نیشتریب درصد 94/23و  49/22، 93/93

، مواد جامد میوه نسبت طول به قطر شامل یو صفات

، 24/4، 44/3با  بیترت به دنیزمان رس، قطر میوه و محلول

 ندرا داشت راتییتغ بیضر نیکمتردرصد  3/3و  9/3

 شتریب ضریب تغییرات نشان داد که جینتا (.9 )جدول

نشان  یمحسوس راتییتغ یابیصفات در طول دو سال ارز

 و تقریباً مشابه به یکدیگر بودند. ندادند
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 4930گیری شدة نتاج حاصل از تالقی ارقام رد اسپار در گالب کهنز در سال  . صفات اندازه2  جدول
نیانگیم حداکثر حداقل واحد عالمت صفت   راتییتغ بیضر 

 FW gr 43 430 34/402 34/22 وهیوزن م 4
 FL mm 66 22 93/36 22/44 وهیم طول 2
 FD mm 36 24 49/42 93/4 وهیم قطر 9
 L/D - 23/0 4 49/42 32/4 طول به قطر نسبت 6
 FF kg/cm2 6 2/2 36/3 64/44 وهیبافت م یسفت 3
 34/60 42/6 3 4 کد FC رنگ میوه 4
2 pH عصارة میوه  pH - 4/9 9/3 2/6 20/2 
منسیز یدس EC یکیالکتر تیهدا 4  4/4 4/9 03/9 43/26 
 33/92 224/0 33/0 44/0 درصد TA ونیتراسیقابل ت دیاس 3
 TSS - 4/3 3/43 4/42 32/3 جامد محلول مواد 40
 TSS/TA - 9/22 420 42/42 46/23 دیقند به اس نسبت 44
 49/93 23/4 3 9 روز از مبنا FLT یده گلزمان  42
ناروز از مب RT دنیسزمان ر 49  33 424 400 32/3 
 است. 4 گیری شده مطابق جدول عالمت اختصاری مربوط به صفات اندازه     

 
 4934 در سال ارقام رد اسپار در گالب کهنز یشده نتاج حاصل از تالق یریگ صفات اندازه. 9  جدول

 ضریب تغییرات میانگین حداکثر حداقل واحد عالمت صفت 

 FW gr 33 240 04/420 94/23 وهیوزن م 4
 FL mm 66 24 44/34 33/44 وهیم طول 2
 FD mm 30 40 42/43 09/3 وهیم قطر 9
 L/D - 24/0 32/0 24/44 44/3 طول به قطر نسبت 6
 FF kg/cm2 6/9 6/2 62/3 3/42 وهیبافت م یسفت 3
 2/62 42/6 3 9 کد FC رنگ میوه 4
2 pH عصارة میوه pH - 6/9 4/3 49/6 32/40 
 49/44 4/2 4/9 4/4 زیمنس دسی EC هدایت الکتریکی 4
 90/62 439/0 64/0 44/0 درصد TA ونیتراسیقابل ت دیاس 3
 TSS - 6/40 43 4/42 24/4 مواد جامد محلول 40
 TSS/TA - 26 494 02/24 93/93 نسبت قند به اسید 44
 63/69 6/2 43 2 روز از مبنا FLT یده گلزمان  42
 3/3 03/440 424 39 روز از مبنا RT دنیرس زمان 49
 44/34 34/40 90 2 روز از مبنا LAT ها برگ زشیر زمان 46
 TC cm 20 32 34/23 69/24 تنه طیمح 43
 49/22 44 90 4 تعداد NB در محور درخت انشعابات تعداد 44
 MBAG cm 40 400 26/63 34/92 ها شاخساره ۀانیسال رشدمیانگین  42
 HBD cm 40 430 42/34 62/20 اع بیشترین تراکم انشعاباتارتف 44
 MIL mm 20 23 30/63 3/29 گره طول میان نیانگیم 43

 است. 4  گیری شده مطابق جدول عالمت اختصاری مربوط به صفات اندازه  
 

 ضرایب همبستگی سادۀ صفات 

صورت جداگانه  همبستگی صفات برای هر دو سال به

 4930شان داد که در سال محاسبه شد. نتایج ن

همبستگی مثبت و قوی بین وزن میوه با قطر میوه و 

 ترتیب طول میوه و همچنین با زمان رسیدن )به

390/0r= ،449/0r=  362/0وr= .وجود داشت )

همچنین همبستگی خوبی بین زمان رسیدن با زمان 

 ،=423/0r ترتیب دهی، طول میوه و قطر میوه )به گل

304/0r=  629/0وr= و نسب قند به اسید با اسید )

 =r-436/0ترتیب  ( )بهpHقابل تیتراسیون و اسیدیته )

( و اسید قابل تیتراسیون با اسیدیته =243/0rو 

(332/0-r= ) (.6 وجود داشت )جدول  
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 4930ای سال گیری شده در جمعیت حاصل از تالقی رد اسپار در گالب کهنز بر صفت اندازه 49. ضرایب همبستگی بین 6  جدول
 4 2 9 6 3 4 2 4 3 40 44 42 49 

 FW FL FD L/D FR Color PH EC TA TSS TSS/TA FT RI 

FW  4             

FL  **443/0 4            

FD  **390/0 **460/0 4           

L/D  222/0 **424/0 434/0 4          

FR  449/0 204/0 244/0 042/0- 4         

Color  **640/0 **632/0 **322/0 433/0 **642/0 4        

PH  029/0 043/0 046/0- 206/0 003/0- 429/0 4       

EC  402/0- 042/0 444/0- 432/0 094/0 032/0- 024/0 4      

TA  044/0 044/0 442/0 443/0- 032/0 442/0 **332/0- 436/0- 4     

TSS  092/0 033/0 423/0 003/0- 424/0 *926/0 296/0 439/0- 490/0 4    

TSS/TA  002/0- 023/0 039/0 244/0 026/0- 043/0- **243/0 430/0 **436/0- 444/0 4   

FT  444/0- 464/0- 044/0 223/0- 029/0- 226/0- 494/0- 403/0- 066/0- 222/0- 492/0- 4  

RI  **362/0 **304/0 **629/0 269/0- 092/0 **639/0- 062/0- 433/0 246/0- 034/0- 404/0 423/0 ** 4 

 است. 4  گیری مطابق جدول عالمت اختصاری مربوط به صفات اندازه

 .درصد  3معناداری در سطح احتمال  *، درصد  4معناداری در سطح احتمال  **

 

( که بین بیشتر 3 نشان داد )جدول 4934نتایج سال 

صفات همبستگی خوبی وجود دارد. بیشترین میزان 

بین وزن میوه با قطر میوه و  4930بستگی مانند سال هم

( بود. همچنین بین وزن =369/0r= ،399/0rطول میوه )

میوه با زمان رسیدن و نسبت طول به قطر همبستگی 

( =620/0rو  =632/0rترتیب با  داری )به مثبت معنا

مشاهده شد. همچنین همبستگی قوی بین طول میوه با 

( =443/0rو  =429/0rقطر ) قطر میوه و نسبت طول به

دیده شد. اسیدیته با نسبت قند به اسید و اسید قابل 

( و اسید قابل =r-433/0و  =204/0rتیتراسیون )

( همبستگی  =r-434/0تیتراسیون با نسبت قند به اسید )

رسیدن و زمان دهی با زمان  دار نشان دادند. زمان گل معنا

با زمان خزان  (، زمان رسیدن=493/0r= ،423/0rخزان )

(449/0r=و میانگین رشد سالیانۀ شاخساره )  ها با میانگین

داری نشان  ( همبستگی معنا=r-304/0گره ) طول میان

 دادند.

 

 ها تجزیه به عامل

ها و  ها با هدف کاهش داده تجزیه به عامل

افزار  های اصلی، با استفاده از نرم کردن فاکتور مشخص

SPSS شده انجام شد. در گیری  روی صفات اندازه

پنج عامل اصلی و  4930های سال  تجزیه به عامل

ها بیشتر از یک بود توانست  مستقل که مقادیر ویژة آن

درصد واریانس کل را توجیه کند  34/44  درمجموع

درصد  34/23(. در عامل اول که توانست 4 )جدول

واریانس کل را توجیه کند صفاتی نظیر وزن میوه، طول 

میوه با ضرایب عاملی باال و مثبت قرار  میوه و قطر

گرفتند. در عامل دوم نیز صفاتی نظیر اسیدیته و نسبت 

قند به اسید با ضریب مثبت و اسید قابل تیتراسیون با 

ضریب منفی قرار گرفتند که این عامل توانست مقدار 

درصد از واریانس را توجیه کند. در عامل سوم  33/20

دهی و زمان رسیدن با ضرایب عاملی باال و  زمان گل

درصد  64/44مثبت قرار گرفتند که عامل سوم توانست 

از واریانس کل را توجیه کند. صفات سفتی میوه، رنگ 

میوه و مواد جامد محلول در عامل چهارم و صفات 

نسبت طول به قطر میوه و هدایت الکتریکی عصارة 

ز نظر اهمیت در میوه در عامل پنجم قرار گرفتند که ا

 تری قرار داشتند. های پایین رده

هفت عامل اصلی و  4934های سال  برای داده

ها بیشتر از یک بود توانستند  مستقل که مقادیر ویژة آن

درصد از واریانس کل را توجیه کنند.  24/24  درمجموع

در عامل اول همچون سال قبل صفاتی نظیر وزن میوه، 

ر داشتند که این عامل طول میوه و قطر میوه قرا

درصد از واریانس کل را توجیه  39/22توانست مقدار 

درصد از واریانس کل را  04/46کند. عامل دوم مقدار 

دهی،  توجیه کرد که در این عامل صفاتی نظیر زمان گل
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ها با ضرایب عاملی باال  زمان رسیدن و زمان ریزش برگ

ه و و مثبت قرار داشت. در عامل سوم صفات اسیدیت

نسبت قند به اسید با ضرایب مثبت و اسید قابل 

تیتراسیون با ضریب منفی با ضرایب باال قرار گرفتند که 

درصد از واریانس کل را  66/42این عامل توانست 

نیز این  4930های سال  پوشش دهد. در تجزیۀ عامل

سه صفت در عامل دوم با یکدیگر قرار گرفته بودند. 

چهارم تا هفتم قرار گرفتند  های سایر صفات در عامل

تری قرار داشتند  های پایین که از نظر اهمیت در رده

 (.2 )جدول

گذار در هر عامل تقریباً در هر دو  قرارگیری صفات تأثیر

سال مشابه بود، اما در سال دوم تعداد صفات بیشتری 

ها افزایش پیدا کرد.  بررسی شده بودند که تعداد عامل

بستگی بین صفات، مشخص شد با توجه به میزان هم

که صفاتی که همبستگی قوی داشتند در یک عامل 

 قرار گرفتند.

 
 4934 گیری شده در جمعیت حاصل از تالقی رد اسپار در گالب کهنز برای سال صفت اندازه 43. ضرایب همبستگی بین 3  جدول

 4 2 9 6 3 4 2 4 3 40 44 42 49 46 43 44 42 44 43 
 FW FL FD L/D FF FC pH EC TA TSS TSS/TA FLT RT LAT TC NB MBAG HBD MBL 

FW 4                   

FL **399/0 4                  

FD **369/0 **429/0 4                 

L/D **620/0 **443/0 243/0 4                

FF 432/0 423/0 462/0 460/0 4               

FC **932/0 **934/0 *233/0 *243/0 *246/0 4              

pH 023/0 402/0 442/0 064/0 092/0- 024/0 4             

EC 432/0 432/0 496/0 404/0 **940/0- 024/0 440/0 4            

TA 023/0 040/0 046/0- 044/0 009/0 049/0 **433/0- *224/0- 4           

TSS 032/0- 044/0- 092/0- 034/0- 242/0 442/0 044/0 462/0 024/0 4          

TSS/TA 440/0- 024/0- 040/0- 066/0- 000/0 092/0- **204/0 242/0 **434/0- **939/0 4         

FLT 040/0- 443/0- 049/0- 409/0- 244/0 063/0 460/0- 044/0- 434/0 226/0 006/0- 4        

RT **632/0 *234/0 *223/0 *249/0 203/0 042/0- 443/0- 403/0- 434/0 243/0 033/0- **493/0 4       

LAT 204/0 *236/0-  242/0 439/0- 446/0 043/0- 424/0- 464/0- 433/0 224/0 064/0- **423/0 **449/0 4      

TC 032/0 049/0 042/0 449/0- 029/0- 093/0 060/0- 036/0 024/0- 444/0- 026/0 044/0- 002/0 024/0 4     

NB 043/0 049/0 002/0 443/0 *946/0 403/0 094/0- *222/0 093/0- 004/0- 020/0- *944/0- **933/0- *902/0- 024/0 4    

MBAG 094/0 023/0 046/0 033/0- 420/0 002/0- 043/0 463/0- 093/0 264/0- 064/0- 029/0- 032/0 004/0 494/0 429/0 4   

HBD 002/0 003/0 020/0 003/0- 049/0 023/0 036/0 493/0- 040/0 004/0- 440/0- 264/0 *244/0 464/0 *944/0 *242/0- 044/0 4  

MIL 432/0 042/0 *249/0 226/0- 434/0 000/0 406/0 032/0 029/0- 066/0- 024/0 426/0 444/0 044/0 444/0 033/0- **304/0  442/0 4 

 است. 4 مطابق جدولگیری شده  عالمت اختصاری مربوط به صفات اندازه
 .درصد 3معناداری در سطح احتمال *  ،درصد 4معناداری در سطح احتمال **

 
 4930برای سال  شده ها و مقادیر ضرایب عاملی مربوط به صفات ارزیابی . تجزیه به عامل4 جدول

 43/4 60/4 64/4 42/2 43/9 مقادیر ویژه

 34/44 22/22 32/44 34/30 34/23 درصد تجمعی واریانس

 3 6 9 2 4 عامل

 -046/0 044/0 -404/0 -009/0 323/0 وزن میوه
 424/0 029/0 -442/0 024/0 322/0 طول میوه

 -429/0 222/0 093/0 -024/0 394/0 قطر میوه

 642/0 -442/0 -944/0 264/0 932/0 نسبت طول به قطر

 260/0 246/0 422/0 -424/0 424/0 سفتی میوه

 -023/0 440/0 246/0 -069/0 662/0 رنگ میوه

 -pH 024/0 429/0 464/0- 043/0 024/0 اسیدیته

 464/0 064/0 004/0 032/0 -446/0 هدایت الکتریکی

 -430/0 429/0 -443/0 -442/0 -039/0 اسید قابل تیتراسیون

 -944/0 446/0 -294/0 202/0 -044/0 مواد جامد محلول

 049/0 003/0 -064/0 343/0 -043/0 نسبت قند به اسید

 -423/0 -433/0 343/0 -033/0 -029/0 دهی زمان گل

 443/0 024/0 226/0 424/0 -643/0 زمان رسیدن
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 4934برای سال  شده ها و مقادیر ضرایب عاملی مربوط به صفات ارزیابی . تجزیه به عامل2 جدول

 03/4 44/4 94/4 49/4 94/2 42/2 244/6 مقادیر ویژه

 224/24 26/20 34/46 42/32 03/63 44/94 396/22 درصد تجمعی واریانس

 2 4 3 6 9 2 4 ها عامل

 440/0 049/0 042/0 034/0 -062/0 -439/0 334/0 وزن میوه

 222/0 -064/0 046/0 -092/0 040/0 -249/0 302/0 طول میوه

 -046/0 060/0 062/0 444/0 094/0 -422/0 366/0 قطر میوه

 493/0 -430/0 039/0 -996/0 043/0 -296/0 962/0 نسبت طول به قطر

 -040/0 -404/0 404/0 -423/0 062/0 024/0 024/0 سفتی میوه

 -004/0 440/0 623/0 -039/0 034/0 -440/0 993/0 رنگ میوه

 pH 464/0 029/0 432/0 409/0 026/0 044/0- 023/0 اسیدیته

 694/0 423/0 300/0 426/0 440/0 -099/0 224/0 هدایت الکتریکی

 006/0 -042/0 -033/0 049/0 -342/0 092/0 003/0 اسید قابل تیتراسیون

 -424/0 -023/0 433/0 -220/0 232/0 494/0 -044/0 مواد جامد محلول

 -434/0 -043/0 -009/0 -064/0 360/0 000/0 -046/0 نسبت قند به اسید

 002/0 -004/0 -004/0 023/0 069/0 440/0 -444/0 دهی زمان گل

 -493/0 044/0 -046/0 423/0 -09/0 303/0 -439/0 زمان رسیدن

 -464/0 -003/0 -023/0 042/0 -022/0 406/0 -203/0 ها زمان ریزش برگ

 -430/0 440/0 -004/0 424/0 042/0 -432/0 -042/0 محیط تنه

 -004/0 -200/0 324/0 424/0 -034/0 -642/0 -433/0 انشعابات در محور درختتعداد 

 -496/0 423/0 -043/0 240/0 042/0 440/0 222/0. میانگین رشد سالیانۀ شاخساره 

 299/0 266/0 -022/0 -044/0 -034/0 924/0 060/0 تراکم شاخه بیشترین ارتفاع

 442/0 006/0 022/0 433/0 -004/0 -024/0 -090/0 گره طول میان نیانگیم

 

 بحث 

ا ارقام تجاری سیب انجام تالقی بین ارقام بومی ایران ب

های مورفولوژی و فنولوژیکی،  همراه با ارزیابی

خصوصیات میوه و غیره در نتاج حاصل برای ایجاد و 

 تواند اهمیت فراوانی داشته باشد معرفی ارقام جدید، می

(Ghareghani et al., 2009) پژوهش. بنابراین، در 

 حاصل از تالقیحاضر تعدادی از نتاج جمعیت 

 با هدفارقام سیب گالب کهنز و رد اسپار  شدة کنترل

های مهم و همبستگی بین  گیری برخی شاخص اندازه

اساس  صفات کمّی وکیفی میوه بررسی شد. بر

  گالب کهنز ای  موجود و مشاهدات مزرعه های گزارش

رس و با عطر و  گل، زود جمله ارقام سیب ایرانی زود از

نسبتاً دیرگل و جمله ارقام  از  رد اسپار طعم مناسب و 

دیررس با کیفیت مناسب میوه و خاصیت انباری است 

(Maniei, 2001) رد  . با توجه به خصوصیات مطلوب

جمله سفتی مناسب، اندازة میوه، ماندگاری  از  اسپار

مطلوب میوه پس از برداشت و مقاومت نسبی به برخی 

گالب  های شایع سیب و خصوصیات مطلوب  بیماری

یکی از ارقام زودرس داخلی با عطر و  منزلۀ به  کهنز

تواند تنوع  دو رقم می  طعم مناسب، انجام تالقی بین این

وسیعی از صفات مطلوب اصالحی را در نتاج ایجاد کند 

(Ghareghani et al., 2009). 

Lazar et al.  (2009) ،نشان دادند که بین وزن

سیب همبستگی بسیار زیاد در سطح   طول و قطر میوة

صد وجود دارد که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت در 4

پس از ارزیابی  Mratinic & Fotiric (2011)دارد. 

های سیب  شناسی برخی ژنوتیپ فنولوژیکی و میوه

صربستان گزارش دادند که بین بیشتر صفات فنولوژیک 

جمله اینکه صفت  داری وجود دارد. از همبستگی معنا

دهی  ی با زمان گلزمان رسیدن همبستگی مثبت باالی

( داشت. همچنین در پژوهش یادشده =34/0r)در حد 

نشان دادند که بین میزان اسید و قند همبستگی 

های حاضر نشان داد  داری وجود ندارد. نتایج بررسی معنا

دهی در هر دو سال  که بین زمان رسیدن و زمان گل
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همبستگی باالیی )در حد  4934و  4930ارزیابی 

49/0r= تر  های زودگل داشته است یعنی ژنوتیپ( وجود

در ارزیابی   عالوه تر بودند. به تر دیرس تر و دیرگل زودرس

داری بین میزان اسید و قند  حاضر نیز همبستگی معنا

این، این دو صفت مستقل از هم  وجود نداشت و بنابر

های صفات رویشی و زایشی در سیب  هستند. ارزیابی

نشان داد که بین زود  Farokhzad et al. (2011)توسط 

ها همبستگی وجود دارد  دهی با زمان ریزش برگ گل

که با نتایج ارزیابی حاضر مطابقت دارد. همچنین 

 4934و  4930یی در هر دو سال  همبستگی مثبت باال

زمان رسیدن با وزن میوه، و بنابراین با طول و قطر  بین 

تر  دیررسهای  که معموالً ژنوتیپ طوری میوه دیده شد به

توان چنین توجیه کرد  تری داشتند. می های درشت میوه

طور معمول فرصت  رسد به چه میوه دیرتر می که هر

سازی مواد فتوسنتزی داشته و  بیشتری برای ذخیره

شود که این با  تر می تر و سنگین درنتیجه میوه درشت

 مطابقت دارد. Mratinic & Fotiric (2011)نتایج 

تری  های کوچک تر اندازه های زودرس یپبنابراین، ژنوت

های  خواهند داشت، اگرچه به دست آوردن ژنوتیپ

 زودرس با اندازة درشت بسیار مطلوب است. 

وجود همبستگی مثبت قوی بین نسبت قند به 

( و مواد جامد محلول و همبستگی pHاسید با اسیدیته )

دهد  منفی قوی آن با اسید قابل تیتراسیون نشان می

رچه میزان اسید قابل تیتراسیون افزایش پیدا کند که ه

سبب کاهش نسبت قند به اسید و کاهش میزان 

شود و هرچه مواد جامد محلول  ( میpHاسیدیته )

افزایش پیدا کند سبب افزایش میزان نسبت قند به 

 (.Lazar et al., 2009) شود اسید می

همچنین همبستگی منفی بین هدایت الکتریکی با 

وه و اسید قابل تیتراسیون وجود داشت که سفتی می

توان این گونه تفسیر کرد که کاهش سفتی و اسید  می

قابل تیتراسیون هنگام رسیدن میوه که همراه با تخریب 

دیوارة سلولی و افزایش مواد جامد محلول سلول است 

موجب افزایش هدایت الکتریکی در عصارة میوه 

 د.شو می

ندة اطالعات کلی در ده آمار توصیفی صفات ارائه

شده  های بررسی شده در ژنوتیپ مورد صفات ارزیابی

کند تا شناخت  بوده است و به اصالحگر کمک می

شده داشته باشد تا بتواند از  تری از صفات بررسی دقیق

های اصالحی آتی استفاده کند.  این اطالعات در برنامه

 (CV)پژوهش برخی صفات ضریب تغییرات  در این

دهندة تنوع باالی صفات و  داشتند که نشانباالیی 

جملۀ این   امکان انتخاب بهتر برای آن صفات است. از

ها،  برگ  دهی، زمان ریزش توان به زمان گل صفات می

وزن میوه، اسید قابل تیتراسیون، سفتی میوه، رنگ 

 ها اشاره کرد. میوه و رشد سالیانۀ شاخساره

ه کل صفات ها نشان داد ک نتایج تجزیه به عامل

عامل اصلی و در  3در  4930گیری شده در سال  اندازه

گیری  دلیل افزایش تعداد صفات اندازه به 4934سال 

عامل اصلی قرار گرفتند. با توجه به وجود  2شده در 

گیری شده در هر  همبستگی بین صفات مؤثر اندازه

عامل، مشخص شد صفاتی که همبستگی قوی داشتند 

رفتند که کامالً منطقی است و این در یک عامل قرار گ

ها از  دهد که در ارزیابی هیبرید امکان را به اصالحگر می

تر در  یک صفت موجود در هر عامل برای گزینش سریع

 جهت اهداف موردنظر استفاده کند.

 شده طی های مقدماتی انجام اساس ارزیابی  بر

هایی که  تعدادی از ژنوتیپ 4934و  4930های  سال

ناسب از نظر کمّی وکیفی میوه داشتند، صفات م

همچنین به هدف پژوهش نزدیک بودند انتخاب شدند. 

مهمی است که اصالحگران   وزن میوه یکی از صفات

اند. از مشکالت  همیشه به دنبال بهبود آن بوده

های بومی و یا وحشی  ویژه ژنوتیپ های زودرس به سیب

نیز تالقی  بودن اندازة میوه است. در این پژوهش کوچک

ارقام زودرس با وزن میوة کم با رقم تجاری رد اسپار با 

میانگین وزن مناسب در جهت بهبود اندازة میوه صورت 

انجام  Kuden et al. (1997)ای که  گرفت. در مطالعه

های ارقام تابستانۀ استاندارد مانند  دادند وزن میوه

م گر 6/436و  3/433مک و رارتین را بین  سامرد، جولی

ها متوسط تا زیاد است که از  بیان کردند که وزن آن

ند. در پژوهش حاضر از بین نتاج ا  نظر تجاری مناسب

حاصل از تالقی نتاجی انتخاب شدند که میانگین وزن 

 ند.ا گرم بود که از نظر تجاری مناسب 243تا  420ها  آن

نرمی بیش از اندازة   گالب کهنز از مشکالت سیب  

پسندی و هم  که این مورد هم بر بازار بافت میوه است

گذارد.  نقل آن به نقاط دور تأثیر منفی می و روی حمل
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نتیجه یکی از اهداف این برنامۀ اصالحی رسیدن به  در

هایی بود که سفتی متوسطی داشته باشند تا  ژنوتیپ

نقل به نقاط دور کیفیت خود را از دست  و ضمن حمل

 Prangeرا داشته باشند. نقل  و ندهند، یعنی قابلیت حمل

et al. (1993)  اعالم کردند که ارقامی از سیب که

 پوند( 3/3مربع ) متر کیلوگرم بر سانتی 3/6کمتر از سفتی 

کنندگان نیست،  دارند معموالً مورد قبول مصرف

بنابراین، چنین مقداری حداقل استحکام قابل قبول 

که شود  برای بسیاری از ارقام تجاری سیب محسوب می

آمده از پژوهش حاضر برای نتاج برتر  دست با نتایج به

 4/3های برتر انتخابی سفتی بافت  تطابق دارد. ژنوتیپ

که  حالی متر مربع داشتند در کیلوگرم بر سانتی 3/2تا 

و سفتی بافت  6/9برابر   گالب کهنز سفتی بافت سیب 

بود. از اهداف مهم اصالحی این  2/4برابر   رد اسپار 

رس با  های زودرس و میان ش رسیدن به ژنوتیپپژوه

 های اساس گزارش کمّیت وکیفیت مناسب بود. بر

Brown  (1992)  در تالقی بین ارقام زودرس و دیررس

میانگین زمان رسیدن نتاج در محدودة میانگین زمان 

توانند  والدین است، اما تعدادی از نتاج میرسیدن 

شند. در پژوهش حاضر تر از والدین با تر یا دیرس زودرس

میانگین زمان رسیدن میوه در نتاج در حدود میانگین 

 شده والدین بود ولی تعدادی از نتاج از والد زودرس استفاده

کیفیت پایین میوه انتخاب  دلیل تر بودند ولی به نیز زودرس

نشدند. تعدادی از نتاج برتر حاصل از این تالقی از نظر 

آمده  4  میوه در جدول خصوصیات مختلف و زمان رسیدن

 است. 

، I5 ،I51های  شود ژنوتیپ طورکه مشاهده می همان 

I57  وI23  حاصل از این برنامۀ اصالحی خصوصیات

شده  برتر و مورد انتظار و اهداف برنامۀ اصالحی طراحی

های برتر ضمن داشتن سفتی بافت  ند. ژنوتیپ را دار

د که یکی صفت زودرسی نیز دارن میوه و اندازة مناسب 

 از اهداف مهم در این برنامۀ اصالحی است.
 

 بخش حاصل از تالقی ارقام سیب رد اسپار و گالب کهنز به همراه مشخصات والدین های امید . برخی از مشحصات ژنوتیپ4 جدول

نام 

 ژنوتیپ

 زمان 

 دهی گل

 زمان 

 رسیدن

 میوه

 زمان 

 خزان

 وزن 

 میوه

(gr) 

 نسبت 

 طول به

 قطر

 سفتی 

  میوهبافت 

(kg/cm2) 

 کل 

  مواد جامد

 (% ) محلول

  اسیدیته

(pH) 

 نسبت 

 قند 

 به اسید

I5 42 26 6/3 6/44 4/3 30/0 423 2 33 فروردین 

I51 43 4/36 9/6 6/42 2/4 34/0 423 2 32 فروردین 

I57 43 2/32 44/6 9/42 3/2 30/0 420 2 33 فروردین 

I23 44 2/33 43/6 9/42 4 32/0 244 42 400 فروردین 

 6/99 6/9 4/46 2/4 34/0 423 22 463 فروردین 94 رد اسپار

 2/42 4/6 2/42 6/9 49/0 40 2 33 فروردین 42 گالب
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 .گرددمیپژوهش تشکر و قدردانی 

 
REFERENCES 
1. Blazek, J. & Paprustein, F. (1988). Complex number for evaluation of apple breeding stock. Acta 

Horticulturae, 224, 185-196. 

2. Brown, S. K. (1992). Genetics of apple. Plant Breeding Review, 9, 333-365. 

3. Farokhzad, N.A., Zamani, Z., Fatahi, M.R., Talaie, A., Mardi, M. & Shahi, L.A. (2011). Evaluation 

of vegetative characteristics of apple genotypes from controlled crosses between Iranian and foreign 

cultivars. Iranian Journal of Horticultural Science, 2, 193-205. (in Farsi)  

4. Fatahi, M.R., Ebadi, A., Vezvaei, A. & Zamani, Z. (2004). Relationship among quantitative and 

qualitative characters in 90 grapevine (Vitis vinifera) cultivars. Acta Horticulturae, 640, 275-282. 

5. Ghareghani, A., Zamani, Z., Talaie, A., Oraguzie, N., Fatahi, R., Hajnajari, H. & Gardiner, S. (2009). 

Necessity of covering in controlled pollination of apple by detection of microsatellite alleles in 

offspring of ‘Golden Smoothee’×’Shafi Abadi’. JWSS - Isfahan University of Technology, 13(48), 1-

15. (in Farsi) 



 244 ... میوه و درخت در ارزیابی برخی خصوصیات کمّی و کیفی و همکاران: علی 

6. Hajnajar, H., Shoraki, Y., Khandan, A. & Fakhraei-Lahiji, M. (2008). National guide line for conduct 

of tests for distinctness, uniformity and stability in apple. Seed and Plant Certification and 

Registration Institute Publications, pp: 35. (in Farsi) 

7. Hemmat, M., Weeden, N.F., Manganaris, A.G. & Lawson, D.M. (1994). Molecular marker linkage 

map for apple. Journal of Heredity, 85, 4-11. 

8. Hjeltnes, S.H. (2004). Juvenile-adult correlation in pear, and their possible utilization. Acta 

Horticulturae, 663, 789-792. 

9. Janick, J., Cummins, J.N., Brown, S.K. & Hemmat, M. (1996). Apples. In: Janick, J. and Moore, J.N. 

(eds) Fruit Breeding, Vol. I, Tree and Tropical Fruits. John Wiley and Sons, New York, pp 1-77. 

10. Kalantari, S. (1992). Identification of native apple cultivars of Karaj. MSc Thesis, Department of 

Horticulture Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Iran. (in Farsi) 

11. Kuden, A., Kaska, N., Siris, O. & Gulen, H. (1997). Apple variety trials. Symposium on Pome Fruit. 

pp: 13-20. (in Turkish with English abstract). 

12. Lazar, V., Sestras, A., Mitre, V., Sestras, R., Mitre, I., Ropan, G. & Barbos, A. (2009). Variation of 

sugar content and morphological traits in apple fruit depending on cultivars and fruit exposition in 

the crown. Bulletin UASVM Horticulture, 66, 164-169. 

13. Maniei, A. (2001). Apple and its Cultivation. Fanni Pubilcation of Iran. pp: 360. (in Farsi) 

14. Mratinic, E. & Fotiric, A.M. (2011). Evaluation of phenotypic diversity of apple germplasm through 

the principle component analysis. Genetika, 43, 331-340. 

15. Prange, R.K., Meheriuk, M., Lougheed, E.C. & Lidster, P.D. (1993). Harvest and storage, In: C.G. 

Embree (ed.), Producing Apples in Eastern and Central Canada. Agriculture Canada, Publication 

1899/E. pp.64-69. 

16. Redalen. G. (1988). Quality assessment of apple cultivars and selections. Acta Horticulturae, 224, 

441-445. 

17. Stephen, I., Cooper, M. & Stringer, J.K. (1995). Heritability and patterns of inheritance of the 

ripening data of apple. HortScience, 30, 325-328. 


