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 بررسي خصوصيات رويشي و زايشي و همبستگي بين آنها در نتاج حاصل از تالقي دو رقم

  12تونو و شاهرود بادام به نام هاي 
  

  3علي ايماني - 2علي عبادي - *1علي مومن پور

  5/7/89:تاريخ دريافت
  6/2/90:تاريخ پذيرش

  
  چكيده

اين آزمـايش   .شود مي كشت اي مديترانه و هواي آب با كشور چندين در و بوده برخوردار اي ويژه اهميت از خشكباري محصول يك عنوان به بادام
به منظور بررسي برخي خصوصيات رويشي و زايشي و صفات مربوط به كميت و كيفيت ميوه و تعيين وضعيت همبستگي بـين صـفات در ژنوتيـپ هـاي     

صفات بيان شده در جداول (صفات كمي اندازه گيري شده در اين آزمايش . جام شدان 12خود سازگار و خود ناسازگار حاصل از تالقي ارقام تونو و شاهرود 
يكـديگر  استفاده از آزمون دانكن با تجزيه و ژنوتيپ ها از نظر اين صفات با  ،SASبا استفاده از نرم افزار تكرار 12در قالب طرح كامال تصادفي با )  6 و 4

ز نظر تمام صفات اندازه گيري شده به جز درصد مغز هـاي دوبـل بـا همـديگر داراي اخـتالف معنـي داري       نتايج نشان داد كه ژنوتيپ ها ا. مقايسه شدند
. جز ژنوتيپ هاي خيلي دير گل و خودسازگار شناخته شدند كه داراي ميوه با ابعاد متوسط و با كيفيت نسبتا خوب بودند 23و  6ژنوتيپ هاي شماره  .بودند

گـل قـرار   يپ هاي ديرگل تا خيلـي دير ن ژنوتيپ هاي خود سازگار شناخته شدند كه از نظر زمان گلدهي جز دسته ژنوتبه عنوا 24و  15همچنين ژنوتيپ 
داراي  وهيـ وزن م و هسته وزنبا  وزن مغزنتايج حاصل از همبستگي بين صفات نشان داد كه  .گرفتند و داراي ميوه هاي بزرگ با كيفيت مغز خوب بودند

شـكاف در پوسـت چـوبي هسـته و      همچنين نسبت وزن مغز به وزن هسته با ميـزان . بودداراي همبستگي معني دار مثبتي  درصد 1در سطح  پوست سبز
 ، درصد مغز هاي پـوك، بت وزن مغز به چوب، نسدرصد مغزهاي سالمبا نيز طعم مغز . ميزان نرمي پوست چوبي هسته داراي رابطه مثبت معني داري بود

صـد  و درداراي همبستگي بود، به طوري كه هر چقدر مغز صاف تر و رنگ آن روشـن تـر    درصد 5 و 1در سطوح  ودن مغززبر يا صاف ب، شدت رنگ مغز
  .مغز هاي پوك كمتر باشد طمع مغز شيرين تر و مطلوب تر خواهد بود

  
  بستگيمه صفات رويشي و زايشي،بادام، : واژه هاي كليدي

 
     1 مقدمه
 اي ويـژه  اهميـت  از يخشـكبار  محصـول  يـك  عنـوان  بـه  بادام

 مي كشت اي مديترانه هواي و آب با كشور چندين در و است برخوردار

 امريكا، از بعد جهان چهارم رتبه در ايران كشور بادام، توليد نظر از .شود
 مقـام  ايـران  در شـرقي  آذربايجـان  اسـتان  و دارد قـرار  ايتاليا و اسپانيا

 توليدي، محصول زياد تنوع ).3(است  داده اختصاص خود به را نخست

 و آبيـاري  عـدم  بهاره، ديررس سرماي منطقه، اقليم با مناسب رقم نبود
  ). 17(است  ايران در بادام توليد مشكالت از باغداري ضعيف مديريت

 مناطق معتدله همواره يـك تهديـد   ره درخطر سرماي ديررس بها
                                                            

دانشجوي كارشناسي ارشد و دانشيار گروه علوم باغباني، پرديس كشـاورزي و   -2و1
  ، دانشگاه تهرانمنابع طبيعي

  )Email:ali_momenpour2005@yahoo.com         :نويسنده مسئول -(*
  استاديار بخش تحقيقات باغباني موسسه اصالح بذر و نهال كرج -3

گلي يكـي از مهمتـرين صـفات    محسوب مي شود، به همين دليل دير
 چنين تراكم گلدهي، ميـزان عملكـرد،  هم. حي در بادام مي باشداصال

صـفات   مغـز و  درصـد  دوقلـو،  مغزهاي وجود عدمزمان رسيدن ميوه، 
 از هسـتند،  اهميـت  حـائز  اقتصادي نظر از ها آن بهبود كهكيفي ميوه 
، 14، 13( مي باشند بادام در برتر انتخاب رقم هاي شناسايي معيارهاي

 ژنوتيـپ  معرفي با رابطه در هاي مختلفي هشپژو). 20و 18، 16، 15

 بـه  تـوان  مي كه است، شده انجام مناطق ايران از برخيدر  برتر هاي

اسـتان   ،)9( تهـران  اسـتان  ختلفممناطق  بادام هاي ژنوتيپ شناسايي
) 1(ميانـه   هاي منطقـه  بادام و )6(خراسان  در كاشمر منطقه و مركزي

 منـاطق  در موجـود  بـادام  رقم 30 از كه است شده گزارش .اشاره نمود

 در موجود برتر هاي ژنوتيپ انتخاب وسيله به آن رقم 24 ايران مختلف

در برنامه هـاي اصـالحي    ).23( اند شده معرفي هاي بومي پالسم ژرم
بادام ابتدا بايد شناختي از روابط ميان صـفات و همبسـتگي بـين آنهـا     
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انتخـاب صـفات   وجود همبستگي معني دار ميان صفات به امر . داشت
مهم به صورت غير مستقيم كمك مي كند و اين امر باعث تسـهيل و  

برخي از محققـين   ).12(سرعت گرفتن برنامه هاي اصالحي مي شود 
 ).21و  14(وجود روابط ميان صفات ميوه در بادام را بررسي كرده انـد  

 دارد، وجـود  همبسـتگي مثبتـي   چـوبي  سخت پوستة با مغز درصد بين

 تـا  15 حدود مغز درصد سخت، پوست با بادام هايي در كه معني بدين

 .مـي باشـد   درصـد  65 تا 35 كاغذي پوست هاي بادام در و درصد 35
 ويژگي از مغز دوقلويي و داشتن چروك بادام، مغز شكل يكنواختي غير

  .)10(باشند  مي بادام مغز نامطلوب هاي
تيپ هاي در تحقيقي به منظور شناسايي ژنو) 7(كاوند و همكاران 

برتر بادام در منطقه بروجرد برخي از صفات ميوه را مورد بررسي قـرار  
بر اسـاس  . دادند و همبستگي بين صفات مورد نظر را مشخص كردند

 طـول،  وهمچنـين بـا   ميوه ضخامت و عرض طول، با مغز نتايج، وزن

 احتمال سطح در معني داري و مثبت همبستگي مغز ضخامت و عرض

، در آزمايشـي همبسـتگي بـين    )4(ني و همكاران بهم. داشت درصد 1
طـول  ابعاد ميوه در ارقام مختلف را اندازه گيري و گزارش كردنـد كـه   

عـرض   ،طـول مغـز   ،وزن هسته ،ضخامت هسته ،عرض هسته، هسته
به صورت دو طرفه با همديگر در سطوح  وزن مغز و ضخامت مغز ،مغز

نـد بـه طـوري كـه     داراي همبستگي معني دار مثبتي بود درصد 5و  1
افزايش يا كاهش هر يك از اين صفات به ترتيب باعث افـزايش و يـا   

 طـول  ، صـفات )5(بهمني و همكاران  .كاهش صفت ديگري مي شد

 ديـواره  ضـخامت  هسـته،  وزن هسـته،  ضخامت هسته، عرض هسته،

تعدادي از   در مغز وزن و مغز ضخامت مغز، عرض مغز، طول بر، درون
ت، ميوه متوسط و ميوه ريـز بررسـي كردنـد و    ژنوتيپ هاي ميوه درش
هسته، عرض هسته، ضخامت هسته، وزن هسته،  نشان دادند كه طول

 وزن بر درصد 1 احتمال سطح در ضخامت مغز و مغز عرض طول مغز،
اهميـت   بـا توجـه بـه مطالـب بيـان شـده،      . داشـتند  مثبتـي  تأثير مغز

دن بـه  همبستگي ميان صفات از اين جهت است كـه امكـان پـي بـر    
مشـكل مـي باشـد، از طريـق      ي كه اندازه گيـري آنهـا  وضعيت صفات

. همبستگي آنها با صفاتي كه اندازه گيري آنها آسانتر است را مي دهد
همچنين از طريق همبستگي بين صفات مي توان به وضعيت صـفاتي  
كه براي پي بردن به آنها نياز به زمان طوالني تري است و گياه بايـد  

له باروري شـود، در همـان سـال اول و از روي صـفات     حتما وارد مرح
اين پژوهش با هـدف شناسـايي ژنوتيـپ     ).22( رويشي به آنها پي برد

هاي خودسازگار ديرگل كه داراي ويژگي هاي كمي و كيفي خـوبي از  
هدف ديگر از اين تحقيق پـي بـردن بـه    . لحاظ ميوه بودند، انجام شد

  .تلف بادام بودهمبستگي ميان صفات در ژنوتيپ هاي مخ
  

  مواد و روش ها
تالقي بين رقم خودسازگار  1382در يك برنامه اصالحي در سال 

در ) والـد مـادري  ( 12و رقـم خودناسـازگار شـاهرود   ) والد پـدري (تونو 
عدد نتاج حاصل  200از تعداد . موسسه نهال و بذر كرج صورت گرفت

اوليـه   عدد، به دليل ضعف رويشي در سـال هـاي   162از اين تالقي، 
عدد نتاج باقي مانده به منظور بررسي صفات رويشي  38حذف شدند و 

و زايشي و بررسي وضعيت كمـي و كيفـي ميـوه مـورد بررسـي قـرار       
در تـاريخ  (به دليل وقوع سرماي ديررس بهاره در چنـد نوبـت   . گرفتند
، بـه ترتيـب بـا دمـاي     )2/1/1389و  1/1/1389، 29/12/1388هاي 

ژنوتيـپ   38، از ميـان  )درجه سـانتيگراد  -1و  -2، -3( حداقل روزانه 
صـفات كمـي و كيفـي    ژنوتيپ فاقد ميوه بودند، لـذا   15مورد بررسي، 

انـدازه گيـري   . ژنوتيپ باقيمانده مورد بررسي قـرار گرفـت   23در ميوه
صـفات كيفـي   . انجام شـد ) 11(صفات بر اساس ديسكريپتور گولكان 

 2ژنوتيپ در جداول شماره  اندازه گيري شده در اين آزمايش براي هر
  .ذكر شده اند 3و 

تشخيص ژنوتيپ هاي خودسـازگار از خودناسـازگار بـا اسـتفاده از     
به منظور تقسـيم  ). 8(گرفت در آزمايش هاي قبلي انجام PCR روش 

بندي ژنوتيپ ها از نظر زمان گلدهي، بر اساس زمان شـروع گلـدهي   
ژنوتيـپ هـايي كـه     كه بر اين اسـاس . ارقام تجاري منطقه انجام شد
 5/12/1388تا ) رقم سفيد( 28/11/1388تاريخ گلدهي آنها بين تاريخ 

. بودند، به عنوان خيلي زود گل تا زود گل معرفي شـدند ) رقم مامايي(
رقـم  ( 5/12/1388ژنوتيپ هايي كـه آغـاز گلـدهي آنهـا بـين تـاريخ       

زود بودند، به عنوان ژنوتيپ هـاي  ) رقم آذر( 13/12/1388تا ) مامايي
ژنوتيپ هايي كه آغاز گلدهي آنها بـين  . گل تا ميان گل معرفي شدند

) 12رقـم شـاهرود   ( 20/12/1388تـا  ) رقـم آذر ( 13/12/1388تاريخ 
بودند، به عنوان ژنوتيپ هاي ميـان گـل تـا ديرگـل معرفـي شـدند و       

رقـم  ( 20/12/1388ژنوتيپ هايي كه آغاز گلـدهي آنهـا بـين تـاريخ     
بودند، به عنـوان  ) رقم تاردي نان پاريل( 27/12/1388تا ) 12شاهرود 

بـه منظـور تقسـيم    . ژنوتيپ هاي ديرگل تا خيلي ديرگل معرفي شدند
بندي ژنوتيپ ها از نظر زمان رسيدن ميوه ها، بر اساس زمان رسـيدن  
ميوه ارقام تجاري منطقه انجام شد كه بر اين اساس ژنوتيپ هايي كه 

تـا  ) رقـم شـكوفه  ( 8/5/1389تاريخ رسـيدن ميـوه آنهـا بـين تـاريخ      
رس بود به عنوان خيلي زودرس تا زود )21رقم شاهرود ( 15/5/1389

ژنوتيپ هايي كه تاريخ رسـيدن ميـوه آنهـا بـين تـاريخ      . معرفي شدند
بودنـد بـه   ) رقـم تونـو  ( 22/5/1389تا ) 21رقم شاهرود (15/5/1389

 ژنوتيـپ هـايي كـه تـاريخ    . عنوان زود رس تا ميان رس معرفي شدند
 29/5/1389تـا  ) رقـم تونـو  ( 22/5/1389رسيدن ميوه آنها بين تاريخ 

رس معرفي شدند و بودند به عنوان ميان رس تا دير) 13رقم شاهرود (
رقـم  ( 29/5/1389ژنوتيپ هايي كه تاريخ رسيدن ميوه آنها بين تاريخ 

بودند به عنوان ديـررس  ) 17رقم شاهرود ( 6/5/1389تا ) 13شاهرود 
بـه منظـور انـدازه گيـري طـول دوره      . س معرفي شـدند تا خيلي ديرر

رسيدن ميوه در هر ژنوتيپ، زمان بين گرده افشـاني گـل هـا و زمـان     
ژنوتيپ ها با توجه به . برداشت ميوه در هر ژنوتيپ محاسبه و ثبت شد
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ميزان سختي و نرمي پوست چوبي هسته در گروه هاي مختلـف قـرار   
نها به سختي مـي شكسـت و   ژنوتيپ هايي كه پوست چوبي آ. گرفتند

احتياج به چند ضربه چكش داشتند به عنوان ژنوتيپ هايي بـا پوسـت   
خيلي سخت، آنهايي كه پوست چـوبي شـان سـخت مـي شكسـت و      

ـ     ا پوسـت سـخت،   احتياج به چكش داشتند به عنـوان ژنوتيـپ هـاي ب
شان با نيروي زيـاد دسـت مـي شكسـت بـه       آنهايي كه پوست چوبي
پوست نيمه سخت، آنهـايي كـه پوسـت چـوبي     عنوان ژنوتيپ هاي با 

شان با دست مي شكست به عنوان ژنوتيـپ هـايي بـا پوسـت نـرم و      
آنهايي كه پوست شان خيلي نازك بود و براحتي از بين مي رفـت بـه   

ژنوتيپ ها با توجه . عنوان ژنوتيپ هاي با پوست كاغذي معرفي شدند
وسـط و  روشـن، مت (به ميزان شدت رنگ پوست چوبي هسـته و مغـز   

  . در گروه هاي مختلف قرار گرفتند) تيره
صفات بيان شـده  (صفات كمي اندازه گيري شده در اين آزمايش 

با اسـتفاده   تكرار12در قالب طرح كامال تصادفي با )  6و  4در جداول 
توسط آزمون  تجزيه و ژنوتيپ ها از نظر اين صفات ،SASاز نرم افزار 

 3از روي هر درخت  اي هر ژنوتيپبر( با يكديگر مقايسه شدند دانكن
بـه  ). 18( ،)جهت درخت برداشـت شـد   4نمونه به صورت تصادفي از 

منظور اندازه گيري تراكم گل روي هر شاخه، گل هـاي موجـود روي   
. سانتيمتر از طول شاخه هاي يك ساله شمارش و يادداشت شـدند  20

گلـي  همچنين براي اندازه گيري درصد جوانه هاي دوقلو و درصـد دو  
به ترتيب تعداد كل جوانه ها و گل ها و تعداد جوانه هـاي دو تـايي و   

سانتي متري از شاخه هاي يـك سـاله    20گل هاي دو تايي در طول 
شمارش شدند و تعداد جوانه هاي دو تايي بر تعـداد كـل جوانـه هـا و     
تعداد گل هاي دو تايي بر تعداد كل گـل هـا تقسـيم شـدند و درصـد      

  .ي و درصد دو گلي به دست آمدندجوانه هاي دو تاي
به منظور انجام همبستگي بين صفات كمي و كيفي مورد نظر به  

. كـد داده شـد  ) 1985(صفات كيفي بر اسـاس ديسـكريپتور گلوكـان    
انجام شد و همبستگي در سـطوح    SPSSهمبستگي توسط نرم افزار 

صفات كيفي اندازه گيري . بين برخي صفات به دست آمد درصد 1و  5
آمـده   1نحوه كددهي و توضيحات مربوط به هر كـد در جـدول    ،شده
به منظور كد دهي به زمان شروع گلدهي و زمان خاتمه گلدهي . است

به ژنوتيپي كه زودترين تاريخ شروع و خاتمه گلدهي را داشت كد يك 
داده شد و ژنوتيپ هاي ديگر با توجه به فاصله روزهايي كه زمان آغاز 

ها از زود گل ترين ژنوتيپ داخل اين جمعيت داشتند و پايان گلدهي آن
به ازاي هر روز اختالف با اين ژنوتيپ يك واحد به كد داده شـده بـه   

طول دوره گلدهي براي هر ژنوتيپ نيز از زمان . هر ژنوتيپ افزوده شد
براي زمان برداشت ميـوه،   .آغاز گلدهي تا تمام گل محاسبه شده است

ن جمعيـت و زمـان رسـيدن آن كـد يـك      زودرس ترين ژنوتيپ در اي
دريافت كرد و ژنوتيپ هاي ديگر با توجه به فاصله روزهايي كه زمـان  
رسيدن آنها از ژنوتيپ زودرس داخل اين جمعيت داشتند بـه ازاي هـر   
روز اختالف با اين ژنوتيپ يك واحد به كد داده شده به هـر ژنوتيـپ   

افشاني تا روز برداشت طول دوره رسيدن نيز از زمان گرده . افزوده شد
 .ميوه محاسبه گرديد

  
  نتايج و بحث

همـانطور كـه   . آورده شده است 2صفات كيفي توصيفي درجدول 
در اين جدول مشاهده مي شود، زمان اولين شروع گلدهي در ژنوتيـپ  

و آخـرين زمـان شـروع گلـدهي در      16/12/1388هاي مورد بررسي، 
به ژنوتيپ هـاي شـماره    بود كه به ترتيب مربوط 27/12/1388تاريخ 

شـروع شـد    28/11/1388در اين منطقه گلدهي از تاريخ . بود 6و  34
كه مربوط به رقم سفيد و آخرين زمان شروع گلـدهي در ايـن منطقـه    

همـانطور  . بود كه مربوط به رقم پاردي نان پاريـل بـود   27/12/1388
كه گفته شد تقسيم بندي ژنوتيپ ها بر اساس زمـان شـروع گلـدهي    

تـاردي  (با توجه به تاريخ گلدهي رقـم شـاهد   . قام تجاري انجام شدار
كه تاريخ گلدهي آنها دو روز  13و  10ژنوتيپ هاي شماره ) نان پاريل

كه به ترتيب تاريخ گلـدهي آنهـا    6و  23ودتر و ژنوتيپ هاي شماره ز
يك روز زودتر و همزمان با رقم خيلي دير گل تاردي نان پاريل بود به 

ايـن   .تيپ هاي خيلي دير گل در اين جمعيت شناخته شـدند عنوان ژنو
از نظر طول دوره . ژنوتيپ ها خودسازگار نيز تشخيص داده شده بودند

ژنوتيپ هاي شـماره  ) ن بين آغاز گلدهي تا پايان گلدهيزما(گلدهي، 
كوتاه ترين دوره گلدهي را داشتند كه اين دوره  38و  37، 18، 12،17

در حـالي كـه ژنوتيـپ    . روز به طـول انجاميـد   3براي اين ژنوتيپ ها 
بيشترين طول دوره گلدهي را دارا بود كه ايـن دوره بـراي    34شماره 

وجـود دوره گلـدهي طـوالني    . روز بـه طـول انجاميـد    6اين ژنوتيـپ  
يك حسـن محسـوب مـي شـود و      در ژنوتيپ هاي ديرگلبخصوص 
نـه مـي   قسمتي از گل هايي كه هنوز در مرحلـه جوا  شود تا باعث مي

باشند و كامال باز نشده اند از خطر سرماي خيلـي ديـررس بهـاره نيـز     
مشاهده مي شـود، از نظـر محـل     2همانطور كه از جدول . حفظ شوند

 4قرار گيري جوانه هاي گل روي درخت به جز ژنوتيپ هـاي شـماره   
كه جوانه هاي گل آنها روي شاخه هاي يك ساله قرار داشـتند و   12و

كه جوانه هاي گل آن، روي اسـپورها قـرار گرفتـه     28ژنوتيپ شماره 
گل روي شاخه هاي يك ساله بودند، در مابقي ژنوتيپ ها، جوانه هاي 

ها باعـث  وجود جوانـه هـاي گـل روي اسـپور    . ندها قرار داشتو اسپور
در بادام نيز همانند ساير گونه هـاي هسـته   . افزايش عملكرد مي شود

و ) اسـپور (بي و روي سـيخك  دار، انگيزش جوانه گل به صـورت جـان  
يعني گلدهي روي اسـپور  (شاخه هاي قوي سال جاري انجام مي شود 

صرف نظر از تمايل باردهي ارقام، عموما نسبت ). و شاخه هاي يكساله
گلها روي اسپورها با افزايش سن و كاهش قدرت درخت افزايش مـي  

  ). 2(يابد 
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  )1985(كد براي هر صفت با توجه به ديسكريپتور گلوكان نحوه كد دهي و توضيحات مربوط به هر -1جدول 
1كد  صفات ترتيب 2كد  3كد  4كد  5كد   6كد  7كد   

كالله در  تيوضع 1
با بساك سهيمقا  - - - - زير هم سطح باال 

 در نيانيآنتوسميزان  2
ساله كيشاخه   زياد - متوسط - كم - وجود ندارد 

پرچم لهيرنگ م 3 مز تيرهقر صورتي روشن سفيد   - - - - 

گل  يمحل جوانه ها 4
درخت يرو  

اكثر جوانه هاي گل روي 
شاخه هاي يك ساله قرار 

 دارند
اكثر جوانه هاي گل 
 روي اسپورها قرار دارند

جوانه هاي گل  هم روي اسپورها و 
 - - - - هم روي شاخه  يك ساله قرار دارند

وهيشكل م 5 كشيده و  قلبي مستطيلي تخم مرغي گرد 
يكبار  

 - بيضي

وهيرنگ پوست م 6  سبز تيره متوسط سبز روشن سبز خيلي روشن 
سبز خيلي 

 - - تيره

7 
 

وجود شكاف در پوست 
سبز وهيم  

 
 پوسته كامل و شكافي ندارد

 
داراي شكاف كم حدود 

ميليمتر 2  
  داراي شكاف عريض و باز

 - - - - 
 

8 
وجود شكاف در پوست 

هسته يچوب  
)كامال بسته(بدون شكاف   - - - - داراي شكاف يا درز عريض داراي شكاف يا درز كم 

بي نهايت  قلبي كشيده تخم مرغي گرد شكل هسته 9
 باريك

بيضي 
 - نوك دار

شدت رنگ پوست  10
 - - خيلي تيره تيره متوسط روشن خيلي روشن هسته

يزان سختي و نرمي م 11
هسته يپوست چوب ت نازك پوس متوسط يا نيمه سخت سخت پوست خيلي سخت 

 و نرم
پوست 
 - - كاغذي

ميزان چين و چروك  12
 چروكيده روي مغز

متوسط يا نيمه 
 چروكيده

بدون  كمي چروكيده
 چروكيدگي

- - - 
- - - پر كرك كرك دار نيمه كرك دار كمي كرك دار ميزان كرك روي مغز 13
 - - باريك تخت كشيده تخت تخم مرغي گرد شكل مغز 14
روشن خيلي شدت رنگ مغز 15 - - خيلي تيره تيره متوسط روشن 
 - - - - تلخ متوسط شيرين طمع مغز 16

  

از نظر وضعيت قرار گيري كالله نسبت به بساك در ژنوتيپ هاي 
بـاال،  (اين جمعيت هر سه وضعيت قرار گيري كالله نسبت به بسـاك  

، 1در ژنوتيپ هاي شـماره  ). 2جدول (مشاهده شد ) سطح و پايين هم
كالله نسبت به بساك در سـطح پـايين تـري قـرار      37و  28، 24، 22

گرفته است و در اين ژنوتيپ ها نسبت به ژنوتيپ هاي ديگـر از نظـر   
ارقام و ژنوتيپ هـايي كـه در آنهـا    . اين صفت داراي برتري مي باشند

كالله نسبت به بساك در سـطح پـايين تـري قـرار گرفتـه انـد داراي       
تقال مناسب گرده از بسـاك بـه كاللـه    برتري از نظر گرده افشاني و ان

). 2(مي باشند و عمل گرده افشاني به نحو بهتري صورت مـي پـذيرد   
همچنين در هيچ يك از ژنوتيپ هـاي مـورد بررسـي گلـدهي ثانويـه      

  .مشاهده نشد
صل از تالقي تونو صفات كيفي مربوط به ميوه در ژنوتيپ هاي حا

همانطور كـه در ايـن    .نشان داده شده است 3جدول  در 12و شاهرود 

ژنوتيپ انـدازه   23رد جدول مشاهده مي شود صفات كيفي فقط در مو
به دليل از بين رفتن ميوه ساير ژنوتيپ ها در اثـر سـرما   گيري شد كه 
مشاهده مي شود، زمان  3 همانطور كه ازجدول شماره. زدگي بهاره بود

اي ژنوتيـپ دار  23در مـورد  (شروع رسيدن ميوه ها در ايـن جمعيـت   
و  28، 19بود كه مربوط به ژنوتيپ هـاي شـماره    1389/ 10/5، )ميوه
بـود كـه    1389/ 20/5بود و پايان دوره رسيدن ميوه ها در تـاريخ   29

در ايـن منطقـه شـروع    . بـود  24و  3مربوط به ژنوتيپ هـاي شـماره   
شـروع شـد كـه     8/5/1389رسيدن ميوه ها در ارقـام ديگـر از تـاريخ    

بود كه  6/6/1389ها و پايان دوره رسيدن ميوه مربوط به رقم شكوفه 
همانطور كه گفتـه شـد تقسـيم بنـدي     . بود 17شاهرود  مربوط به رقم

  .ژنوتيپ ها بر اساس زمان رسيدن ميوه ارقام تجاري منطقه انجام شد
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  12و والد مادري شاهرود  پدري تونوصفات كيفي رويشي و زايشي اندازه گيري شده در ژنوتيپ هاي حاصل از تالقي والد -2جدول 

شماره 
 ژنوتيپ

خود سازگاري 
يا 

  خودناسازگاري

محل  قرار
گرفتن جوانه 
هاي گل روي 

درخت 
سيستم (

 )باردهي

زمان 
شروع 

10 %
 گلدهي

% 90زمان 
 گلدهي

زمان پايان  
 گلدهي

 ميزان
 آنتوسيانين

 شاخه در
جوان هاي  

 وضعيت
 كالله
 در

 مقايسه
 با

 بساك

 به خامه اتصال نحوه
مدانتخ  

 رنگ
 گلبرگ

 عادت
 رشدي

روي شاخه يك   خود ناسازگار 1
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  زير ندارد 25/12/1388 24/12/1388 22/12/1388
 گسترده سفيد خميده دارد

روي شاخه يك  خود ناسازگار 2
 ساله و اسپور

ت خامه  يك شاخه و حال باال زياد 27/12/1388 26/12/1388 24/12/1388
 گسترده سفيد خميده دارد

روي شاخه يك   خود سازگار 3
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال زياد 26/12/1388 25/12/1388 24/12/1388
 گسترده سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك   خود ناسازگار 4
 ساله

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح متوسط 26/12/1388 25/12/1388 23/12/1388
تاده داردايس  افراشته سفيد 

 خود سازگار 5
روي شاخه يك 
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح زياد 27/12/1388 26/12/1388 24/12/1388
كامال  سفيد ايستاده دارد

 افراشته
 خود سازگار 6

روي شاخه يك
 ساله و اسپور

حالت  خامه  يك شاخه و باال متوسط 1/1/1389 30/12/1388 27/12/1388
 گسترده سفيد ايستاده دارد

 خود سازگار 7
روي شاخه يك 
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال ندارد 26/12/1388 25/12/1388 24/12/1388
 افراشته سفيد خميده دارد

 خود سازگار 8
روي شاخه يك 
 ساله و اسپور

 باال متوسط 26/12/1388 25/12/1388 23/12/1388
و حالت خامه  يك شاخه 

از   % 5حدود (ايستاده دارد
دخامه و كالله چند شاخه بو  

 گسترده سفيد

روي شاخه يك   خود ناسازگار 9
 ساله

خامه  يك شاخه و حالت  زير متوسط 27/12/1388 26/12/1388 24/12/1388
 گسترده سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك   خود سازگار 10
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال متوسط 28/12/1388 27/12/1388 25/12/1388
 افراشته سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك   خود ناسازگار 11
 ساله و اسپور

 باال كم 28/12/1388 27/12/1388 24/12/1388
خامه  يك شاخه و حالت 

از   % 5ايستاده دارد وحدود 
دخامه و كالله چند شاخه بو  

 گسترده سفيد

ي شاخه يك رو  خود ناسازگار 12
 ساله

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح زياد 26/12/1388 25/12/1388 24/12/1388
 افراشته سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك  خود سازگار 13
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح متوسط 29/12/1388 27/12/1388 25/12/1388
رو به  سفيد ايستاده دارد

 پايين
روي شاخه يك   زگارخود ناسا 14

 ساله و اسپور
خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح زياد 25/12/1388 24/12/1388 22/12/1388

 گسترده سفيد خميده دارد

 خود سازگار 15
روي شاخه يك 
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال كم 25/12/1388 24/12/1388 22/12/1388
كامال رو  سفيد خميده دارد

 به پايين
 خود سازگار 16

روي شاخه يك 
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح متوسط 26/12/1388 25/12/1388 23/12/1388
 افراشته سفيد خميده دارد

 خود سازگار 17
روي شاخه يك
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال كم 26/12/1388 25/12/1388 24/12/1388
 گسترده سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك   خود ناسازگار 18
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح كم 26/12/1388 25/12/1388 24/12/1388
 افراشته سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك   خود ناسازگار 19
 ساله و اسپور

 هم سطح متوسط 25/12/1388 24/12/1388 22/12/1388
خامه و كالله چند شاخه 

اتصال به  بوده و در محل
 هم پيوسته اند

صورتي 
 افراشته روشن

روي شاخه يك   خود ناسازگار 20
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال كم 26/12/1388 25/12/1388 23/12/1388
 گسترده سفيد ايستاده دارد
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روي شاخه يك   خود ناسازگار 21
 ساله و اسپور

امه  يك شاخه و حالت خ باال كم 26/12/1388 25/12/1388 23/12/1388
رو به  سفيد ايستاده دارد

 پايين
روي شاخه يك   خود ناسازگار 22

 ساله و اسپور
خامه  يك شاخه و حالت  زير متوسط 25/12/1388 24/12/1388 22/12/1388

 ايستاده دارد
صورتي 
 گسترده روشن

 خود سازگار 23
روي شاخه يك
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح كم 30/12/1388 29/12/1388 26/12/1388
 خميده دارد

صورتي 
 روشن

رو به 
 پايين

 خود سازگار 24
روي شاخه يك 
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  زير زياد 27/12/1388 26/12/1388 24/12/1388
 افراشته سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك  خود ناسازگار 25
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال زياد 25/12/1388 24/12/1388 22/12/1388
 گسترده سفيد خميده دارد

روي شاخه يك  خود ناسازگار 26
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال كم 25/12/1388 24/12/1388 22/12/1388
رو به  سفيد خميده دارد

 پايين
روي شاخه يك  خود سازگار 27

 ساله و اسپور
خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح زياد 26/12/1388 25/12/1388 23/12/1388

 افراشته سفيد خميده دارد

خامه  يك شاخه و حالت  زير كم 26/12/1388 25/12/1388 23/12/1388 روي اسپور  خود ناسازگار 28
 گسترده سفيد ايستاده دارد

 خود سازگار 29
روي شاخه يك 
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال زياد 28/12/1388 26/12/1388 24/12/1388
 گسترده سفيد ايستاده دارد

 خود سازگار 30
روي شاخه يك 
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال كم 27/12/1388 26/12/1388 24/12/1388
 ايستاده دارد

صورتي 
 روشن

كامال 
 افراشته

روي شاخه يك  خود ناسازگار 31
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح زياد 22/12/1388 21/12/1388 19/12/1388
 گسترده سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك   خود سازگار 32
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال زياد 27/12/1388 26/12/1388 23/12/1388
 افراشته سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك   خود سازگار 33
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح كم 24/12/1388 24/12/1388 21/12/1388
 گسترده سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك  خود سازگار 34
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح زياد 21/12/1388 20/12/1388 16/12/1388
 گسترده سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك  خود ناسازگار 35
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  باال زياد 27/12/1388 26/12/1388 24/12/1388
 گسترده سفيد ايستاده دارد

روي شاخه يك  خود ناسازگار 36
 ساله و اسپور

خامه  يك شاخه و حالت  هم سطح كم 27/12/1388 26/12/1388 25/12/1388
 افراشته سفيد ايستاده دارد

37  
38 

 خود ناسازگار
 خود سازگار

شاخه يك روي 
  ساله و اسپور

روي شاخه يك 
 ساله 

25/12/1388  
24/12/1388  

 

26/12/1388  
25/12/1388 

27/12/1388  
26/12/1388 

 متوسط
 كم

 زير
 هم سطح

خامه  يك شاخه و حالت 
 ايستاده دارد

خامه يك شاخه و حالت 
 خميده دارد

صورتي 
 روشن
 سفيد

 افراشته
 افراشته

 

در ژنوتيپ هـاي مـورد بررسـي،    با توجه به زمان رسيدن ميوه ها 
تمام ژنوتيپ ها در دو گـروه خيلـي زودرس تـا زودرس و زودرس تـا     

زمـان  (از نظر طـول دوره رسـيدگي،   ). 3جدول(ميان رس قرار گرفتند 
در ژنوتيـپ هـاي   ) بين گرده افشاني گل ها تا زمان برداشت ميوه هـا 

وز در ر150تـا   6روز در ژنوتيپ شماره 137حاصل از اين جمعيت بين 
در تمامي ژنوتيـپ هـاي مـورد    ). 3جدول (متغير بود  3ژنوتيپ شماره 

بررسي پوست سبز به راحتي از ميوه جدا مي شد كه اين يـك مزيـت   
براي اين ژنوتيپ ها محسوب مي شود و كار پوست كندن با دسـت را  

) ديـواره آنـدوكارپ  (از نظـر رنـگ هسـته     ).3جـدول  (آسان مي كند 
. قرار گرفتند) بين روشن و تيره(ه روشن، متوسط وژنوتيپ ها در دو گر

اره داراي رنـگ ديـو   29و  28، 27، 17، 16، 11ژنوتيپ هـاي شـماره   

بودند و بقيه ژنوتيپ ها داراي رنـگ  ) بين روشن و تيره(هسته متوسط 
ژنوتيپ هايي با رنگ هسته روشـن نسـبت بـه ژنوتيـپ     . روشن بودند

ر بـازار پسـندي   ره بودند از نظهايي كه داراي رنگ مغز متوسط و يا تي
مشاهده مي شود، از  3همانطور كه در جدول . برتري مي باشند داراي

نظر ميزان سختي و نرمي پوست چوبي هسته، ژنوتيـپ هـا در گـروه    
در ژنوتيـپ هـاي حاصـل از ايـن جمعيـت،      . هاي مختلف قرار گرفتند

ليل داشتن پوست كاغذي به د. ژنوتيپي با پوست كاغذي مشاهده نشد
راحتي شكسـتن آنـدوكارپ و دسترسـي آسـان بـه مغـز يـك حسـن         

داراي پوستي از نوع نازك و  19و  6ژنوتيپ شماره . محسوب مي شود
طعم مغز يكي از صفات بسيار مهم در مورد بادام ميوه مـي  . نرم بودند

ژنوتيـپ هـاي   . باشد كه از نظر خوراكي بسيار حائز اهميت مـي باشـد  
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مغز در دو گروه شيرين و متوسط قرار گرفتند  مورد بررسي از نظر طعم
از نظر رنگ مغز ژنوتيپ ها در سه . و ژنوتيپي با طعم تلخ مشاهده نشد

، 17و 11گروه روشن، متوسط و تيره قرار گرفتند ژنوتيپ هاي شـماره  
 29و  28، 27، 20، 16نوتيـپ هـاي شـماره    و ژداراي رنگ مغز تيـره  

بودند و بقيـه ژنوتيـپ هـا    ) تيره بين روشن و(متوسط  داراي رنگ مغز
ژنوتيپ هايي با رنگ مغز روشن نسـبت بـه   . داراي رنگ روشن بودند

ژنوتيپ هايي با رنگ مغز متوسط و يا تيره، از نظر بازار پسندي داراي 
  ).3جدول (برتري مي باشند 
مشاهده مي شود اثر ژنوتيـپ روي تمـام    4جدول  ازهمانطور كه 

بر طبق . معني دار بود درصد 1ه در سطح صفات كمي اندازه گيري شد
 75دوگلي جوانه ها بين صفر تا ، درصد )5جدول (نتايج به دست آمده 

بـاالترين درصـد دو گلـي را     32صد مشاهده شد كه ژنوتيپ شماره در
دارا بود كه در اين صفت با بقيه ژنوتيپ ها داراي اختالف معني داري 

ها باالتر باشـد باعـث افـزايش    هر چه ميزان دو گلي بودن جوانه . بود
ميزان باردهي درخت مي شود و اين يك مزيت براي ژنوتيـپ شـماره   

بيشترين تعداد جوانـه هـاي دوتـايي روي هـر     . محسوب مي شود 32
هر چقدر ميزان جوانه هاي دوتايي . دارا بود 32شاخه را ژنوتيپ شماره 

زايش روي شاخه بيشتر باشد، تعداد گل هاي روي هـر شـاخه نيـز افـ    
. يافته و در نتيجه در كـل باعـث افـزايش ميـزان عملكـرد مـي شـود       

با ميـزان   21بيشترين ميزان تراكم گل در هر شاخه را ژنوتيپ شماره 
سانتيمتر از طول شاخه يك ساله دارا بود كـه در   20گل به ازاي  134

ار بـود و كمتـرين   اين صفت با بقيه ژنوتيپ ها داراي تفـاوت معنـي د  
 53و  50با مقدار  13و  12را به ترتيب ژنوتيپ هاي گل  ان تراكمزمي

ميـزان تـراكم گـل بـاال يـك حسـن       . گل در هر ژنوتيـپ دارا بودنـد  
  .محسوب مي شود و باعث افزايش ميزان عملكرد مي شود

ن تعداد پـرچم  و كمتري 16بيشترين تعداد پرچم را ژنوتيپ شماره 
دارا  پرچم در هر گل 15و  36به ترتيب با ميزان  32را ژنوتيپ شماره 

بودند كه در اين صفت با بقيه ژنوتيپ ها داراي اخـتالف معنـي داري   
وجود پرچم زياد در هر گل به ژنوتيپ هـايي كـه خـود سـازگار     . بودند

باشند كمك مي كند كه در عمل گرده افشاني مشكلي نداشته باشند و 
چنين از هم .دگرده به ميزان كافي براي باروري تخمك آنها تامين شو

اين ژنوتيپ ها مي توان به عنوان گرده دهنده براي ژنوتيپ هاي خود 
ناسازگار كـه از نظـر زمـان گلـدهي همزمـان باشـند و مشـكل دگـر         

  .ناسازگاري نداشته باشند استفاده نمود
  

  ز لحاظ صفات كيفي ا 12وضعيت ميوه و دانه در ژنوتيپ هاي حاصل از تالقي والد پدري تونو و والد مادري شاهرود  -3جدول 
شماره
  ژنوتيپ

زمان برداشت 
  ميوه

طول دوره
وجود شكاف در پوست   رنگ پوست ميوه  شكل ميوه  )روز(رسيدن 

  شدت رنگ پوست هسته  چوبي هسته

 روشن داراي شكاف يا درز كم سبز روشن تخم مرغي 145  16/5/1389 2
 روشن داراي شكاف يا درز كم سبز روشن بيضي 150  20/5/1389 3
 روشن داراي شكاف يا درز كم سبز روشن بيضي 140  12/5/1389 4
 روشن داراي شكاف يا درز كم سبز روشن تخم مرغي 143  14/5/1389 5
 روشن داراي شكاف يا درز كم سبز تيره بيضي 137  12/5/1389 6
 روشن  )كامال بسته (بدون شكاف بين سبز روشن و سبز تيره تخم مرغي 144  14/5/1389 7
 روشن  )كامال بسته (بدون شكاف  بين سبز روشن و سبز تيره تخم مرغي 144  14/5/1389 8
  )متوسط (بين روشن وتيره   داراي شكاف يا درز كم سبز روشن تخم مرغي 139  11/5/1389 11
  روشن  )كامال بسته (بدون شكاف  سبز روشن تخم مرغي 147  16/5/1389 15
اراي شكاف يا درز كمد سبز روشن بيضي 141  11/5/1389 16 )متوسط (بين روشن وتيره    

)متوسط (بين روشن وتيره  داراي شكاف يا درز كم سبز روشن تخم مرغي 142  12/5/1389 17  

 روشن داراي شكاف يا درز كم سبز روشن تخم مرغي 145  15/5/1389 18
 روشن  )كامال بسته (بدون شكاف  سبز روشن تخم مرغي 141  10/5/1389 19
 روشن داراي شكاف يا درز كم بين سبز روشن و سبز تيره بيضي 149  19/5/1389 20
 روشن داراي شكاف يا درز كم سبز روشن تخم مرغي 144  18/5/1389 23
 روشن داراي شكاف يا درز كم سبز روشن تخم مرغي 149  20/5/1389 24
 روشن داراي شكاف يا درز كم سبز روشن تخم مرغي 148  17/5/1389 26
)متوسط (بين روشن وتيره   )كامال بسته (بدون شكاف  سبز روشن تخم مرغي 143  13/5/1389 27  

)متوسط (بين روشن وتيره   داراي شكاف يا درز كم سبز روشن تخم مرغي 141  10/5/1389 28  

)كامال بسته (بدون شكاف  سبز روشن بيضي 140  10/5/1389 29 )متوسط (بين روشن وتيره    

)كامال بسته (بدون شكاف  سبز روشن تخم مرغي 148  14/5/1389 31  روشن 
 روشن  داراي شكاف يا درز كم بين سبز روشن و سبز تيره تخم مرغي 142  13/5/1389 32
 روشن  )كامال بسته (بدون شكاف  سبز روشن تخم مرغي 143  14/5/1389 35
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  225 ...    قمبررسي خصوصيات رويشي و زايشي و همبستگي بين آنها در نتاج حاصل از تالقي دو ر

  از لحاظ صفات كيفي 12الد پدري تونو و والد مادري شاهرود وضعيت ميوه و دانه در ژنوتيپ هاي حاصل از تالقي و- 3ادامه جدول 

شماره 
  ژنوتيپ

ميزان سختي و نرمي 
ميزان كرك   شكل هسته  پوست چوبي هسته

يكنواختي   شدت رنگ مغز  روي مغز
  مغز

زبر يا صاف 
  بودن مغز

ميزان چين و 
چروك روي 

  مغز
  طمع مغز

طدر حد متوس روشن كرك دار تخم مرغي داراي پوست سخت 2   در حد متوسط  چروكيده  زبر 
  شيرين  كمي چروكيده  صاف يكنواخت روشن  كمي كرك دار  بيضي نوك دار داراي پوست نيمه سخت   3
 شيرين كمي چروكيده  صاف يكنواخت روشن  كمي كرك دار  بيضي نوك دار داراي پوست نيمه سخت   4

 شيرين كمي چروكيده  نيمه زبر يكنواخت روشن نيمه كرك دار تخم مرغي داراي پوست سخت  5

 شيرين كمي چروكيده صاف يكنواخت روشن كمي كرك دار  بيضي نوك دار داراي پوست نازك و نرم   6

 شيرين  بدون چروكيدگي صاف كامال يكنواخت روشن كمي كرك دار  بيضي نوك دار داراي پوست خيلي سخت  7

 شيرين  بدون چروكيدگي صاف ختكامال يكنوا روشن كمي كرك دار تخم مرغي داراي پوست خيلي سخت  8

  در حد متوسط  چروكيده  نيمه زبر يكنواخت  تيره  نيمه كرك دار تخم مرغي  داراي پوست خيلي سخت  11
 شيرين  كمي چروكيده صاف يكنواخت روشن كمي كرك دار تخم مرغي  داراي پوست سخت  15

 شيرين نيمه چروكيده صاف يكنواخت  )متوسط ( بين روشن وتيره كمي كرك دار  بيضي نوك دار  داراي پوست نازك و نرم  16

  در حد متوسط نيمه چروكيده  نيمه زبر يكنواخت  تيره نيمه كرك دار تخم مرغي  داراي پوست نيمه سخت  17
 شيرين كمي چروكيده  نيمه زبر يكنواخت روشن نيمه كرك دار تخم مرغي داراي پوست نيمه سخت 18

داركمي كرك  تخم مرغي داراي پوست سخت  19  شيرين كمي چروكيده صاف يكنواخت روشن 

 شيرين كمي چروكيده صاف يكنواخت  )متوسط (بين روشن وتيره  كمي كرك دار  بيضي نوك دار داراي پوست سخت  20

 شيرين كمي چروكيده صاف يكنواخت روشن كمي كرك دار تخم مرغي داراي پوست سخت 23

 شيرين كمي چروكيده صاف يكنواخت روشن كمي كرك دار تخم مرغي داراي پوست سخت  24

 شيرين كمي چروكيده صاف يكنواخت روشن كمي كرك دار تخم مرغي داراي پوست سخت 26

)متوسط (بين روشن وتيره  نيمه كرك دار تخم مرغي داراي پوست خيلي سخت  27  شيرين كمي چروكيده  نيمه زبر يكنواخت 

)متوسط (روشن وتيره بين  نيمه كرك دار تخم مرغي داراي پوست سخت  28  شيرين كمي چروكيده  نيمه زبر يكنواخت 

 شيرين كمي چروكيده  صاف يكنواخت )متوسط(بين روشن وتيره كمي كرك دار بيضي نوك دار  داراي پوست نيمه سخت 29

 شيرين كمي چروكيده  نيمه زبر يكنواخت روشن نيمه كرك دار تخم مرغي داراي پوست خيلي سخت  31

ست خيلي سختداراي پو  32  شيرين كمي چروكيده  نيمه زبر در حد متوسط روشن نيمه كرك دار تخم مرغي 

 شيرين  كمي چروكيده  صاف يكنواخت روشن كمي كرك دار تخم مرغي  داراي پوست  سخت 35

 

   12د مادري شاهرود صفات كمي زايشي اندازه گيري شده در ژنوتيپ هاي حاصل از تالقي والد پدري تونو و والجزيه واريانس ت -4جدول
     MSميانگين مربعات 

ميانگين 
  دمگل طول

 تعداد پرچم

 

تعداد 
 كاسبرگ

تعداد 
  گلبرگ

ميانگين تراكم
هر  گل روي
  شاخه

ميانگين اندازه 
  قطر گل

ميانگين طول 
  مادگي

جوانه هاي 
دوبل  روي 

  شاخه

دو  گلي بودن 
جوانه ها در هر 

  ژنوتيپ 

ميانگين 
درجه  قطر مادگي

 آزادي
بع منا

  تغييرات

662/6 ** 453/77 ** 667/0 ** 667/0 ** 486/1122 ** 623/43 ** 375/15 ** 721/781 ** 152/847 ** 087/1   ژنوتيپ  37 **
  خطا  76  514/0  106  460/94 411/6 385/1 000/486 009/0  009/0  660/1 115/1
  ضريب تغييرات  -   97/4  143/16  836/5 154/2 425/1 242/3 666/0  666/0  665/5 877/1

  درصد 1 احتمال سطح در معني دار**: 
  

مشاهده مي شود، اثر ژنوتيپ روي تمـام   6همانطور كه در جدول 
 1صفات كمي مرتبط با ميوه به جز درصد مغز هـاي دوبـل در سـطح    

صفات كمي مربوط . با همديگر اختالف معني داري را نشان داد درصد
ه در اين جـدول  همانطور ك. نشان داده شده است 7 به ميوه در جدول

مشاهده مي شود بيشترين طول، عرض، ضـخامت ميـوه و وزن ميـوه    
دارا بود كه اين نشـان دهنـده    24داراي پوست سبز را ژنوتيپ شماره 

اين است كه اين ژنوتيپ بزرگترين اندازه ميوه با پوست سبز را به خود 
اختصاص داده است كه در اين صفات با بقيه ژنوتيپ ها داراي تفاوت 

 20كمترين وزن ميوه با پوست سبز را ژنوتيپ شماره . عني داري بودم
دارا بود كه اين وزن كمتر در اين ژنوتيپ نشان دهنده كوچـك بـودن   

بيشترين طول هسته  .ابعاد ميوه با پوست سبز در اين ژنوتيپ مي باشد
دارا بودند كـه در ايـن صـفت بـا      28و  24، 15را ژنوتيپ هاي شماره 

معني داري نداشتند ولـي بـا بقيـه ژنوتيـپ هـا داراي       همديگر تفاوت
كوچكترين طول هسته را ژنوتيـپ شـماره   . اختالف معني داري بودند

دارا بود كه اين ژنوتيپ همانطور كه بيـان شـد كـوچكترين طـول      16
 .ميوه با پوست سبز را نيز به خود اختصاص داده بود
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  12ه گيري شده در ژنوتيپ هاي حاصل از تالقي والد پدري تونو و والد مادري شاهرود مقايسه ميانگين صفات كمي زايشي انداز -5جدول 

شماره 
 ژنوتيپ

 ميانگين اندازه
  )گل قطر(گل
  )ميليمتر(

ميانگين 
گل  تراكم
هر  روي

  شاخه
  

درصد دو  گلي 
بودن جوانه ها در 

 (%)هر ژنوتيپ 

ميانگين قطر 
  مادگي

 )ميليمتر(

درصد جوانه 
هاي دوبل  
ه روي شاخ

(%)  

ميانگين طول 
  مادگي

 )ميليمتر(

 ميانگين طول
  دمگل

  )ميليمتر(

 تعداد
  گلبرگ

 تعداد
  كاسبرگ

 تعداد
  پرچم

15/34  h 60 k 0 j 03/1  l 5/0  rs 8/11  o 91/7  ef 5 b 5 b 23 i 
26/34  h 65 j e20 3/2  c 35 e 5/13  ij 55/7  g 5 b 5 b 25 g 
37/31  l 85 f 0 j 03/2  ef 5/18   i 6/13  ij 1/8  e 6 a 6 a 22 j 
41/34  i 55 l 0 j 2/2  dc 2/2َ  r 2/15  dc 05/7  h 6 a 6 a 26 f 
514/30  o 75 hi 0 j 4/1  k 8 on 5/12  mln 02/5  pq 6 a 6 a 26  f 
62/28  r 80 g 0 j 5/1  kj 75/8  n 3/12  mon 21/6  k 5 b 5 b 22 j 
71/27  u 75 hi 0 j 9/1  fg 72/5َ  pq 2/13  kj 6 lk 5 b 5 b 20 k 
833/33  j 80 g g12 07/2  de 25/16 j 7/12  ml 6/6  j 5 b 5 b 23 i 
971/28 q 60 k 0 j 50/0  o 35/23  h 8/7  r 9 c 5 b 5 b 22 j 
105/35  g 85 f 0 j 8/1  gh 76/11َ  ml 9/14  de 41/6  j 6 a 6 a 30 d 
1121/26 v 65 j 5 h 1/2  de 54/41َ  c 14 ihg 31/9  b 5 b 5 b 15 m 
1253/28 q 50 m 0 j 7/1  ih 2 r 99/12  kl 9/6  ih 5 b 5 b 22 j 
1370/29  s 53 ml 0 j 2 ef b50َ 12/14  fhg 05/8  e 6 a 6 a 20 k 
1481/29  p 95 e 0 j 75/0  n 8َ on 29/14  fg 51/5  nm 5 b 5 b 26 f 
1548/28  q 65 j a55 3/2  c 3/12  ml 1/12  on 11/8  e 5 b 5 b 36 a 
1650/27  t 102 d 15 f 3/2  c 5/50َ  b 21/16  b 82/6  i 6 a 6 a 16 l 
1750/27  t 75 hi 2ij 02/2  ef 67/6َ  oqp 5/13  ij 11/6  lk 5 b 5 b 16 l 
18e 52/36  80 g 0 j 8/1  gh 5/37  d 4/14  efg 2/5  po 5 b 5 b 26 f 
1951/31  l 65 j 40 b 55/0  o 58/28  g 43/9  q 5/6  j 6 a 6 a 24 h 
2052/28  q 115 c 0 j 2/2  dc 0َ s 51/15  c 75/4  r 5 b 5 b 24 h 
2131 m 134 a 0 j 85/0  mn 85/15  j 55/7  r 11/6  lk 6 a 6 a 30 d 
22b 85/37  125 b f14 05/1 l 24/16  j 85/11  o 55/4  s 5 b 5 b 30 d 
2311/33  j 75 hi 0 j 02/2  ef 5/7  onp 1/14  fhg 82/6  i 6 a 6 a 34 b 
2482/29  p 85 f 0 j 85/1  g 1/60  a 61/14  ef 32/5  no 6 a 6 a 32 c 
25d 21/37  78 hg 0 j 45/2  b 8 on 35/16  b 85/4  rq 5 b 5 b 22 j 
2645/32  k 77 hgi 0 j 95/1  efg 02/13  kl 55/15  c 65/5  m 6 a 6 a 24 h 
27c 54/37  57 kl 0 j 90/2  a 78/14  kj 5/14  feg 54/9  a 5 b 5 b 30 d 
2849/30  n 95 e 0 j 40/1  k 55/23  h 2/12  mon 05/7  h 5 b 5 b 28 e 
2952/31  l 80 g 0 j 85/0  mn 25/31  f 11/11  p 59/5  m 5 b 5 b 20 k 
3022/33  j 75 hi 0 j 72/0  n 66/30   f 11/12  on 91/5  l 6 a 6 a 22 j 
31a 05/40  80 g i3 02/2  ef 0 s 65/17  a 98/3  t 5 b 5 b 25 g 
3233/25  w 73 i 75 a 50/1  kj 2/50  b 32/12  mon 2/5  po 5 b 5 b 15 m 
33f 85/35  111 c 2 ij 85/1  g 5/5  q 76/13  ih 10/4  t 5 b 5 b 25 g 
3433/33  j 66 j 0 j 91/0  ml 25/2  r 95/11  o 15/5  po 5 b 5 b 32 c 
3554/35  g 80 g 0 j 05/2  def 75/33  e 22/13  kj 33/8  d 6 a 6 a 30 d 
3647/32  k 55 l 0 j 60/1  ij j15 5/12  mln 72/7  fg 5 b 5 b 24 h 
3749/25  w 65 j 0 j 82/0  mn m11 6/7  r 11/4  t 5 b 5 b 26 f 
3849/27  t 68 35 d 1/2  de 1/20  i 49/14  efg 12/8  e 5 b 5 b 22 j 

 .ندارند داري با يكديگر معني اختالف %1احتمال  سطح در دانكن آزمون اساس بر هستند مشابه حروف رايدا عامل كه هر براي و ستون هر هايي در ميانگين
  

بيشترين مقدار عـرض هسـته، ضـخامت هسـته و وزن هسـته را      
مقايسـه بـين وزن هسـته ژنوتيـپ هـاي      . دارا بـود  15ژنوتيپ شماره 

كه بيشترين مقدار در طـول، عـرض و ضـخامت ميـوه بـا       24شماره 
كـه بيشـترين    15وست سبز را دارا بود با وزن هسته ژنوتيپ شـماره  پ

ضخامت و عرض هسته را دارا بود نشان مي دهد كه ژنوتيـپ شـماره   
مـي   15داراي مقدار پوست سبز بيشتري نسبت به ژنوتيپ شماره  24

. باشد و از اين لحاظ بـين ژنوتيـپ هـاي مختلـف تفـاوت وجـود دارد      
دارا بـود كـه در ايـن     29ژنوتيپ شـماره  كمترين ميزان وزن هسته را 

ايـن ژنوتيـپ   . صفت با بقيه ژنوتيپ ها داراي اختالف معني داري بود
همانطور كه مشاهده مي شود داراي مقادير كوچكي از طول، عرض و 

بيشـترين   ).7جدول (ضخامت هسته در مقايسه با ساير ژنوتيپ ها بود 
بودند كه در اين صـفت  دارا  15و  28طول مغز را ژنوتيپ هاي شماره 

با همديگر تفاوت معني داري نداشتند ولي با ژنوتيپ هاي ديگر داراي 
اين دو ژنوتيپ بيشترين طول هسته را نيز به . تفاوت معني داري بودند
دارا  20كمترين طول مغز را ژنوتيپ شماره . خود اختصاص داده بودند

  .بود كه داراي طول هسته كوچكي نيز بود
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دارا بودند كه در ايـن   15و  28وزن مغز را ژنوتيپ هاي بيشترين 
صفت با همديگر اختالف معني داري نداشتند ولـي بـا ژنوتيـپ هـاي     

كمترين وزن مغز را نيز ژنوتيپ . ديگر داراي اختالف معني داري بودند
دارا بودند كه در اين صفت با همديگر اخـتالف معنـي    23و  20هاي 

پ هاي ديگـر داراي اخـتالف معنـي داري    داري نداشتند ولي با ژنوتي
معني  درصد 1نسبت وزن هسته به ميوه با پوست سبز در سطح  .بودند

بيشترين نسبت وزن هسته به ميوه با پوست سـبز را ژنوتيـپ   . دار شد
دارا بود و كمترين نسبت وزن هسته به ميوه با پوسـت سـبز    8شماره 

ن كننده ميـزان پوسـت   اين نسبت بيا. بود 29متعلق به ژنوتيپ شماره 
گتـر باشـد   رسبز روي ميوه است به طوري كه هرچقدر ايـن نسـبت بز  

نسبت وزن مغز  .ميزان پوست تشكيل دهنده روي ميوه كمتر مي باشد
به چوب و نسبت وزن مغز به ميوه با پوست سبز در بين ژنوتيپ هـاي  

بيشترين نسبت . مختلف اختالف معني داري را با همديگر نشان دادند
و كمتـرين   18و  16، 6، 4، 3غز به چـوب را ژنوتيـپ هـاي شـماره     م

ايـن  . بود 11و  8، 7نسبت ميزان مغز به چوب مربوط به ژنوتيپ هاي 
نسبت بيان كننده ميزان چوب هسته مي باشد به طوري كه هر چقـدر  

  .اين نسبت بزگتر باشد ميزان چوب هسته كمتر مي باشد
نـدازه گيـري شـده در    نتايج حاصـل از همبسـتگي بـين صـفات ا    
آورده  8در جـدول   12ژنوتيپ هاي حاصل از تالقي تونـو و شـاهرود   

ژنوتيـپ   38ژنوتيـپ از   23اين نتـايج بـر گرفتـه شـده از     (شده است 
موجود به دليل از دست رفتن ميوه برخي از ژنوتيپ ها در اثر سـرماي  

 9توضيحات مربـوط بـه هـر كـد در جـدول      ). ديررس بهاره مي باشد
نتايج به دست آمده از ايـن آزمـايش نشـان داد كـه     . شده است آورده

ژنوتيپ هايي كه داراي قطر مادگي بزرگتري بودند داراي طول مادگي 
اين رابطه ها به ترتيب در سـطح  و طول دمگل بلندتري نيز بودند كه 

گلـي بـودن   درصد دو. )426/0و  672/0(معني دار شدند  درصد 5و  1
همبستگي مثبـت معنـي    درصد 5در سطح  جوانه ها با ضخامت هسته

اين ارتباط نشان داد كه هر چقـدر درصـد   ). 499/0(داري را نشان داد 
دو گلي بودن جوانه ها بيشتر باشد ميزان ضخامت هسـته نيـز بيشـتر    

نتايج، همبستگي منفي معني داري را بين تراكم گل روي شاخه . است
كي از آن اسـت كـه   ايـن نتـايج حـا   ). -416/0(با طول مغز نشان داد 

ژنوتيپ هايي كه داراي تراكم گل بااليي بودند طول مغـز كـوچكتري   
تعداد پرچم ها در هر گل با وضعيت و نحوه قرار گيري كاللـه  . داشتند

همبستگي مثبت معني داراي  ت به بساك و زمان برداشت ميوه هانسب
بـه طـوري كـه در    ) 452/0و  525/0( بـود،  درصـد  5داري در سـطح  

در سـطح  پ هايي با تعداد پرچم بيشتر، كالله نسبت بـه بسـاك   ژنوتي
نحوه قرارگيري كالله نسـبت بـه   ). 8جدول ( پايينتري قرار گرفته بود

مت ميوه داراي بساك با وزن ميوه داراي پوست سبز، وزن مغز و ضخا
همبستگي مثبـت معنـي داري را نشـان     درصد 5پوست سبز در سطح 

ل هايي كه در آنها كالله در سـطح پـايين   اين رابطه نشان داد، گ. داد
تري نسبت به بساك قرار دارنـد وزن ميـوه و مغـز بيشـتري دارنـد و      

   .)8جدول (ضخامت پوست سبز ميوه آنها بيشتر بود 
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  براي هر صفت  8توضيحات مربوط به كدهاي داده شده در جدول -9جدول 
 توضيحات كد ترتيب توضيحات كد ترتيب

1 t1 يادگقطر م  25 t27 درصد مغزهاي سالم 
2 t2 26  بودن جوانه يدو گلدرصد t28 درصد مغزهاي پوك 
3 t3 27 هشاخ يرو ييجوانه دو تادرصد a1 يصد گلدهرد10(گلدهي زمان شروع(  

4 t4 يطول مادگ  28 a3 تمام گل(يزمان خاتمه گلده(  

5 t5 قطر گل ( اندازه گل( 29 a4 يطول دوره گلده)ز گلدهي تا تمام گلي درختآغا(  

6 t6 روي شاخه يك سالهتراكم گل  30 a6 با بساكسهيكالله در مقا تيوضع  

7 t7 31 تعداد گلبرگ a9  سالهكيشاخهدرنيانيآنتوسميزان 

8 t8 32 تعداد كاسبرگ a10 درختيگل رويمحل جوانه ها  

9 t9 33 تعداد پرچم a14 رنك ميله پرچم 
10 t10 گلطول دم  34 a19 وهيزمان برداشت م  

11 t12 داراي پوست سبز وهيطول م  35 a20 دنيطول دوره رس  

12 t13 داراي پوست سبز وهيمعرض  36 a23 داراي پوست سبز وهيشكل م 

13 t14 داراي پوست سبز وهيمضخامت  37 a24 سبزوهيوجود شكاف در پوست م  

14 t15 داراي پوست سبز وهيموزن  38 a25 سبزوهيوست مرنگ پ  

15 t16 39 طول هسته a27 هستهيوجود شكاف در پوست چوب  

16 t17 40 عرض هسته a29 شكل هسته 

17 t18 41 ضخامت هسته a30 شدت رنگ پوست هسته 

18 t19 42 وزن هسته a31 هستهيميزان سختي و نرمي پوست چوب  

19 t20 43 طول مغز a32 ميزان چين و چروك روي مغز 
20 t21 رض مغزع  44 a33 ميزان كرك روي مغز 
21 t22 45 ضخامت مغز a35 شدت رنگ مغز 

22 t23 46 وزن مغز a37 زبر يا صاف بودن مغز 
23 t24 47 نسبت وزن مغز به چوب a38 طمع مغز 

24 t26 وهينسبت وزن هسته به م  48 - - 

  
زمان شـروع گلـدهي تـا     دوره گلدهي كه در اين آزمايش از طول
 درصـد  5در نظر گرفته شد با زمان خاتمه گلدهي در سـطح   تمام گل

ژنوتيپ هايي كـه  . همبستگي مثبت معني داري را نشان داد) 423/0(
طول دوره گلدهي طوالني تري داشتند، زمان پايان گلـدهي ديرتـري   
داشتند و طول دوره اي كه براي رسيدن ميوه نياز داشـتند نيـز بيشـتر    

  .بود
 وهيم با وزن) تمام گل( ن خاتمه گلدهيزمان شروع گلدهي و زما

وزن  ،ضـخامت هسـته   ،عرض هسـته ، طول هسته داراي پوست سبز،
داراي همبستگي منفي معنـي   وزن مغز و عرض مغز ،طول مغز ،هسته

داري و با ميزان شكاف در پوست سـبز ميـوه و ميـزان نرمـي پوسـت      
نشان  اين نتايج. چوبي هسته همبستگي مثبت معني داري را نشان داد

مي دهد كه ژنوتيپ هايي كه زمان شروع و پايان گلدهي آنهـا زودتـر   
 ،عـرض هسـته  ، طول هسته با پوست سبز، وهيم بوده است داراي وزن

، ميـزان  وزن مغـز  ،عرض مغـز  ،طول مغز ،وزن هسته ،ضخامت هسته
ن نرمي پوسـت هسـته آنهـا بيشـتر     شكاف در پوست سبز ميوه و ميزا

داراي پوسـت   وهيـ م ، ضـخامت و وزن طول، عـرض ). 8جدول ( است

 وضـخامت   ،عـرض  ،طول ،وزن هسته وضخامت  ،عرض، طول سبز،
داراي  درصـد  1به صورت دو طرفـه بـا همـديگر در سـطح      وزن مغز

همبستگي معني دار مثبتي بوند به طوري كه افزايش يـا كـاهش هـر    
يك از اين صفات به ترتيب باعث افزايش و يا كاهش صفت ديگـري  

زمان برداشت ميوه با طول دوره رسيدن ميوه و شدت رنـگ  . مي شود
ژنوتيپ هايي كه زمـان  . هسته داراي همبستگي مثبت معني داري بود

، دوره رسيدن ميوه آنها نيز طـوالني تـر و   تر بودبرداشت ميوه آتها دير
رنگ هسته آنها از روشن به سمت تيره متمايل شـده و رنـگ هسـته    

ف در پوست سبز ميـوه بـا ميـزان نرمـي     ميزان شكا. تيره تري داشتند
اين رابطه بيان . پوست هسته همبستگي مثبت معني داري را نشان داد

كرد، ميوه هايي كه پوست سبزشان بيشتر شكاف خورده است پوسـت  
هسته آنها از استحكام كمتري برخوردار است و پوست هسته نـرم تـر   

الم داراي شدت رنگ مغز با درصد مغـز هـاي سـ   ). 8جدول ( مي باشد
همبستگي منفي و با درصد مغز هاي پـوك داراي همبسـتگي مثبـت    

هـاي سـالم   يره تـر بـود درصـد مغز   بوده به طوري كه هر چقدر مغز ت
همچنين اين صـفت  . هاي پوك افزايش مي يافتغزكاهش و درصد م
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با شدت رنگ پوسـت هسـته و ميـزان كـرك هـاي روي مغـز داراي       
ر چقدر رنگ مغز تيـره تـر شـود    همبستگي مثبتي بود به طوري كه ه

رنگ پوست هسته نيز تيره تر و ميزان كرك هاي روي مغز نيز بيشتر 
 بت وزن مغز بـه چـوب  و نس درصد مغزهاي سالمطعم مغز با . مي شد

و  -660/0(همبستگي منفي معني دار  درصد 5و  1به ترتيب در سطح 
 شـدت رنـگ مغـز   و ) 660/0(هـاي پـوك   و با درصـد مغز )  -439/0

، درصـد  5در سـطح   صاف بودن مغـز و با  درصد 1در سطح ) 577/0(
به اين صـورت كـه   . داراي همبستگي مثبت معني داري بود) 450/0(

صد مغز هـاي پـوك   ز صاف تر و رنگ مغز روشن تر و درهر چقدر مغ
  ). 8جدول ( كمتر بود، طمع مغز شيرين تر و مطلوب تر مي شد

  
  نتيجه گيري

وتيپ هاي خود سازگار ديرگل با كميت هدف اين تحقيق يافتن ژن
ژنوتيـپ  بر اساس نتايج به دست آمده  .و كيفيت خوب ميوه و دانه بود

به عنوان ژنوتيپ هاي خود سـازگار و خيلـي ديـر     23و  6هاي شماره 
 6اره وزن خشك ميوه و مغز در ژنوتيپ شـم . گل تشخيص داده شدند

و  85/1به ترتيب  23و در ژنوتيپ شماره گرم  64/0و  90/1به ترتيب 
ميوه، هسته و مغز در ژنوتيپ هاي ايـن دو ژنوتيـپ از   . گرم بود 50/0

رنگ هسته و مغز اين ژنوتيـپ  . لحاظ كيفي داراي شرايط مطلوبي بود
مغز اين ژنوتيپ هـا يكنواخـت، صـاف، شـيرين، داراي     . ها روشن بود

د چروكيدگي كم، بدون پوكي و دوقلويي و داراي درصد مغز سالم زيـا 
. بود كه اين صفات از نظر بازار پسندي و تجاري بسيار مهم مي باشند

با اين حال . از نوع نرم بود 6شماره همچنين پوست هسته در ژنوتيپ 
بـه ترتيـب    28و  15بيشترين وزن خشك ميوه را ژنوتيپ هاي شماره 

همچنـين ايـن دو ژنوتيـپ    . دارا بودنـد ) گـرم  06/4و  24/4( با مقدار 
وزن مغز در ژنوتيـپ  . درا نيز به خود اختصاص دادن زن مغبيشترين وز

. بــود) گــرم 13/1( 15و در ژنوتيــپ شــماره ) گــرم 16/1( 28شــماره 
به ترتيب خودسازگار و خودناسازگار تشخيص  28و  15ژنوتيپ شماره 

روز و  5، 15داده شده بودند كه زمـان آغـاز گلـدهي ژنوتيـپ شـماره      
از رقم خيلي ديرگل تاردي نان پاريـل   روز زودتر 4، 28ژنوتيپ شماره 

بدون داشـتن   31و  24بعد از اين دو ژنوتيپ ژنوتيپ هاي شماره . بود
اختالف معني داري با همديگر بيشترين وزن خشك ميوه و مغز را دارا 

خـود   31خود سـازگار و ژنوتيـپ شـماره     24بودند كه ژنوتيپ شماره 
ته و مغز در ژنوتيپ هاي ميوه، هس. ناسازگار تشخيص داده شده بودند

. از لحاظ كيفي نيز داراي شرايط مطلـوبي بودنـد   31و  24، 15شماره 
مغـز ايـن ژنوتيـپ هـا     . رنگ هسته و مغز اين ژنوتيپ ها روشن بـود 

يكنواخــت، صــاف، شــيرين، داراي چروكيــدگي كــم، بــدون پــوكي و 
 دوقلويي و داراي درصد مغز سالم زياد بود كه اين صفات از نظر بـازار 

بر اين اسـاس ژنوتيـپ هـاي    . پسندي و تجاري بسيار مهم مي باشند
براي كاشت در مناطقي بـا خطـر سـرماي     23و  6خود سازگار شماره 

بـراي كاشـت در    24و  15ديرس بهاره و ژنوتيپ هاي خـود سـازگار   
مناطقي كه خطر سرماي ديرس بهاره چندان قابل توجه نيست مناسب 

ره يكـي از  طـر سـرماي ديـررس بهـا    همانطور كه گفته شد خ. هستند
مناطق معتدله مي باشد و همواره يـك تهديـد    مهمترين مشكالت در

هديد از طريق اصالح محسوب مي شود و مهمترين راه مبارزه با اين ت
توليـدي   در محصـول  همچنين تنوع زيـاد . گلي مي باشدبه منظور دير

ا مي توان است كه اين مشكل ر ايران در توليد بادام مشكالت يكي از
از طريق كاشت ارقام خود سازگار به صورت تك كشتي بر طرف نمود 

همچنين با توجه به نتايج و همبستگي هاي به دست آمده بـين  ). 17(
صفات مختلف در اين تحقيق، مي توان از روي صفات زايشي ژنوتيپ 

وزن در ايـن تحقيـق    .ها را براي صفات كمي و كيفي گـزينش نمـود  
 داراي پوست سبز، وهيمبز با طول، عرض و ضخامت ميوه با پوست س

وزن  وضـخامت   ،عـرض  ،طول ،وزن هسته وضخامت  ،عرض، طول
بـود بـه    درصـد  5و  1 داراي همبستگي معني دار مثبتي در سطح مغز

طوري كه با افزايش وزن ميوه تمام صـفات بيـان شـده نيـز افـزايش      
ونـد و  كاكا. اشـت مطابقـت د اين نتايج با نتايج ساير محققـين  . يافتند

در تحقيقي به منظور شناسايي ژنوتيپ هاي برتر بادام در ) 7(همكاران 
و از  منطقه بروجرد برخي از صفات ميوه را مـورد بررسـي قـرار دادنـد    

 و عـرض  طـول،  بـا  مغز همبستگي بين صفات نتيجه گرفتند كه وزن
معنـي   و مثبت همبستگي مغز ضخامت و عرض طول، و ميوه ضخامت

نيز، ) 4(بهمني و همكاران . وجود دارد درصد 1 احتمال سطح در داري
در آزمايشي ابعاد ميوه در ارقام مختلف را اندازه گيري كردند و از روي 

 ،عـرض هسـته  ، طول هستههمبستگي هاي حاصله نتيجه گرفتند كه 
 و ضـخامت مغـز   ،عرض مغـز  ،طول مغز ،وزن هسته ،ضخامت هسته

داراي  درصد 5و  1مديگر در سطوح ورت دو طرفه با هبه ص وزن مغز
همبستگي معني دار مثبتي مي باشد به طوري كه افزايش يـا كـاهش   
هر يك از اين صفات به ترتيب باعـث افـزايش و يـا كـاهش صـفت      

همچنين تحقيق حاضر نشان داد، در ژنوتيپ هايي . ديگري مي گرديد
داراي  وهيـ م كه زمان شروع و پايان گلدهي آنها زودتر بوده است، وزن

 ،وزن هسـته  ،ضخامت هسـته  ،عرض هسته، طول هسته پوست سبز،
، ميزان شكاف در پوست سـبز ميـوه و   وزن مغز ،عرض مغز ،طول مغز

ميزان نرمي پوست هسته آنها بيشتر است و ژنوتيپ هـايي كـه طـول    
دوره گلدهي طوالني تري داشتند، زمان پايان گلدهي ديرتري داشـتند  

روابط . رسيدن ميوه نياز داشتند نيز بيشتر بودو طول دوره اي كه براي 
، درصـد مغزهـاي سـالم   حاصله از اين تحقيق نشان داد، طعم مغـز بـا   

همبسـتگي   درصـد  5و  1به ترتيب در سطح  بت وزن مغز به چوبنس
در  شدت رنـگ مغـز   منفي معني داري دارد و با درصد مغز هاي پوك،

داراي  درصـد  5ح در سـط  زبر يا صاف بـودن مغـز  و با  درصد 1سطح 
به اين صورت كـه هـر چقـدر مغـز     . همبستگي مثبت معني داري بود

هاي پوك كمتر باشد طمـع  و درصد مغزصاف تر و رنگ آن روشن تر 
وجـود همبسـتگي معنـي دار    . مغز شيرين تر و مطلوب تر خواهد بـود 
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ميان صفات به امر انتخاب صفات مهم به صورت غير مستقيم كمـك  
باعث تسهيل و تسريع برنامه هاي اصالحي مي شد مي كند و اين امر 

اهميت همبستگي ميان صفات از اين جهت است كه امكان پي ). 12(
مشـكل مـي باشـد، از     ي كه اندازه گيـري آنهـا  بردن به وضعيت صفات

طريق همبستگي آنها با صفاتي كه اندازه گيري آنهـا آسـانتر اسـت را    

ت مـي تـوان بـه    همچنين از طريـق همبسـتگي بـين صـفا    . مي دهد
وضعيت صفاتي كه براي پي بردن به آنها نياز به زمان طـوالني تـري   
است و گياه بايد حتما وارد مرحله باروري شود، در همان سال اول و از 

  ).22(روي صفات رويشي به آنها پي برد 
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