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ارزیابی صفات پومولوژیک و خصوصیات رویشی برخی ارقام تجاري هلو در منطقه مغان

3و مصطفی مصطفوي2، حسن حاج نجاري*1غالمرضا طاهري
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.تهراندانشگاهطبیعیمنابعوکشاورزيپردیسباغبانی،علومگروهاستاد -3موسسه تحقیقات، اصالح و تهیه نهال وبذر
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چکیده
، 1388به منظور ارزیابی برخی خصوصیات رویشی و زایشی مهمترین ارقام تجاري هلو در شرایط آب و هوایی مغان در سال 

انجام تکرار در مجتمع باغات کشت و صنعت و دامپروري مغان 3و )رقمتیمار(13آزمایشی در غالب طرح کامال تصادفی با 
گرفت. نتایج نشان داد که ارقام مورد بررسی از نظر عملکرد، میانگین وزن میوه ها، طول و عرض میوه، درصد مواد جامد محلول، 

در این داري داشتند. با توجه به خصوصیات مورد ارزیابیها با هم اختالف معنیشد رویشی ساالنه شاخهاسیدیته قابل تیتراسیون و ر
ردتاپ به دلیل داشتن صفات گ کرست، انجیري، لورینگ واسپرینبراي شرایط آب و هوایی مغان ارقام اسپرینگ تایم، پژوهش

شود.برتر توصیه می
قدرت رشد، عملکرد: هلو، ارزیابی ارقام، کلمات کلیدي

مقدمه
Prunus Persica(هلو  L. (مواد که سرشار از استهاي مناطق معتدله با ارزش اقتصادي و تجاري فراوانیکی از مهمترین میوه

. شوندباشد و ارقام آن به دو دسته هسته آزاد یا چسبیده به گوشت تقسیم می. میوه هلو از نوع شفت میغذایی و ویتامین می باشد
). 1377پیري، ارقام هلو داراي گوشت قرمز، زرد و یا سفید هستند (

، خصوصیات تعدادي از ارقام هلو و شلیل مثل سن بلوغ، سفتی بافت، درشتی میوه، سایز هسته، آبداري میوه، طی آزمایشی
1386همکاران در سال ). رضوي اهري وLamb and Terry, 1973(ضخامت پوست، عملکرد و ... مورد مطالعه قرار گرفته اند

صفت از صفات 68هاي تمایز، یکنواختی و پایداري در هلو و شلیل را ارائه دادند و در این دستورالعمل، دستورالعمل آزمون
در نیوجرسی 2000الی 1985طی سالهاي ). 1386رضوي اهري و همکاران، پومولوژیک و خصوصیات رویشی را ارائه دادند (

ي گوشت سفید و شلیل مورد ارزیابی قرار گرفت و بیان شد که بسیاري از ارقام ثبات خوبی داشتند و رقم رقم هلو46آمریکا، 
white lady) به عنوان بهترین رقم معرفی شدFrecon et al., 2002 هدف از انجام این پژوهش تعیین ارقام مناسب براي توسعه .(

اي کمی وکیفی از نظر و امکان بررسی مقایسهسازگاري با شرایط آب و هواییباغات در منطقه مغان و معرفی ارقام برتر بر اساس 
باشد.کشت محصول با سایر مناطق می

هامواد و روش
در شهرستان پارس آباد استان اردبیل در مجتمع باغات میوه شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان 1388این تحقیق در سال 

هاي گرم و متر می باشد. داراي تابستان32متر و کمترین ارتفاع 150ح دریا در این منطقه انجام گرفت. بیشترین ارتفاع از سط
تیر و مرداد درجه سانتیگراد بوده و در ماههاي 3/2و 35باشد. میانگین گرما و سرما به ترتیب هاي نسبتا سرد میمرطوب و زمستان
رسد. متوسط بارندگی نیز میدي به منهاي هشت درجه سانتیگراد درجه و حداقل مطلق دما در ماهاي آذر و 40حداکثر مطلق دما 

3تیمار (رقم) و 13باشد. این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی شامل درصد می70میلیمتر و میزان رطوبت نسبی منطقه 235
ارقام مورد ارزیابی عبارتند از اسپرینگ تایم، اسپرینگ کرست، روبین، ارلی رد، ارلی گلو، دکسی رد، تکرار انجام گرفت.
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باشند. تجزیه تحلیل آماري با استفاده از نرم افزار میردهاون، ردتاپ، لورینگ، انجیري، سان کرست، رداسکین و جی اچ هیل 
MSTATCصورت گرفت.5انکن در سطح و مقایسه میانگین دانکن با استفاده از روش د %

نتایج و بحث
با توجه به نتایج تجزیه واریانس، تمام ارقام در ارتباط با صفات مورد بررسی در سطح یک درصد با هم اختالف معنی داري را 

میوه را در بین ارقام داشت و قطر و طولبه طور کلی رقم جی اچ هیل باالترین میانگین وزن میوه و باالترین ). 1نشان دادند (جدول 
هاي یکساله، رقم ). از لحاظ رشد رویشی شاجه2را در بین ارقام داشت (جدول رقم روبین کمترین وزن و همچنین قطر و طول 

قم رقم جی اچ هیل باالترین و رهاي یکساله را داشتند. سانتیمتر باالترین و رقم روبین کمترین میزان رشد شاخه67/70رداسکین با 
ترین درصد اسیدیته آب روبین کمترین درصد مواد جامد محلول را داشتند و همچنین رقم رداسکین باالترین و رقم روبین پایین

33/85میوه را در بین ارقام مورد بررسی داشتند. نتایج همچنین نشان داد که از لحاظ متوسط عملکرد در درخت، رقم رداسکین با 
کیلوگرم کمترین عملکرد را در هر درخت داشتند 40کیلوگرم و اسپرینگ تایم با 33/42لورینگ با کیلوگرم باالترین و ارقام

نشان داد که 1375تا 1373فرومدي و گوهرخاي در سالهاي گزارشات اي زمان گلدهی بر اساس هاي مقایسهبررسی). 2(جدول 
شود عه نسبت به شرایط آب و هوایی مغان، گلدهی دیرتر واقع میآباد کرج، در تمام ارقام مورد مطالدر شرایط آب و هوایی کمال

). نتایج به Hajnajari, 2008به نقل از روز تا یک ماه بسته به رقم متغیر است (10و این فاصله زمانی در شروع گلدهی از حدود 
1388ایط آب و هوایی مغان در سال ها و همچنین عملکرد تمامی ارقام مورد مطالعه در شردهد که وزن میوهدست آمده نشان می

باشد.تر در شرایط دشت مغان مینسبت به شرایط آب و هوایی کمال آباد کرج بیشتر است که این به دلیل شرایط اقلیمی مناسب

. برخی ارقام تجاري مورد بررسی در این پژوهش1شکل 
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Kurnaz and Kasaka)1992 متري سطح دریا) سایز، وزن و حجم میوه به نسبت 50() گزارش نمودند که در ارتفاعات پایین
باشد که با نتایج به دست آمده از این تحقیق در تر نیز بیشتر میباشد. همچنین میزان اسیدیته در ارتفاع پایینارتفاع باالتر بیشتر می

ده در مقایسه با ارقام مشابه در در شرایط آب و هوایی کمال آباد کرج، در ارقام گزارش ششرایط این آزمایش مطابقت دارد. 
شرایط آب و هوایی مغان، میزان درصد مواد جامد محلول در تمامی ارقام بیشتر و میزان اسیدیته کمتر گزارش شده است که این 

هوایی تواند به دلیل سطح تشعشع بیشتر در کرج و افزایش سطح متابولیسم سلولی منتج از افزایش میزان فتوسنتز در شرایط آب و می
این منطقه می باشد. 

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی ارقام  هلو در مغان-1جدول 

مربعاتمیانگین
اسیدیته درصد مواد 

جامد محلول
متوسط رشد 

ساالنه
قطر میوه طول میوه میانگین 

وزن میوه
عملکرد درجه 

آزادي
منابع تغییرات

03/0 ns 019/0 ns 37/3 ns 060/0 ns 129/0 ns 1/153 ns 692/4 ns 2 تکرار
43/43 ** 6/13 ** 4/148 ** 32/1 ** 69/1 ** 5/7155 ** 45/611 ** 12 تیمار
026/0 027/0 73/30 041/0 057/0 6/453 83/10 24 خطا
56/2 48/1 33/9 1/3 54/3 89/15 15/5 cv%

ns ،01/0معنی دار در سطح **، 05/0معنی دار در سطح *غیر معنی دار

Giovannini(نسبت به ارقام گوشت زرد هستندتر تر و بافت نرم داري شیرینبه طور معنی، رقمهاي گوشت سفید گزارشیطبق 

et al., 2002.( و تحقیق حاضر با گزارشات آنها مطابقت دارد و ارقام اسپرینگ تایم، روبین و انجیري داري گوشت سفید و سایر
باشند.یرزیابی داراي گوشت زرد مارقام مورد ا

مقایسه میانگین صفات مورد بررسی ارقام هلو در منطقه مغان-2جدول
/عملکردتیمار

درخت
(کیلوگرم)

میانگین وزن 
میوه (گرم)

طول میوه
(سانتیمتر)

قطر میوه
(سانتیمتر)

متوسط رشد 
ساالنه

(سانتیمتر)

درصد مواد 
جامد محلول

(%)
اسیدیته

0/40اسپرینگ تایم g3/81 ef0/6 fg73/5 g33/65 ab57/11 e42/6 e

0/74اسپرینگ کرست cd2/131 cd88/6 d15/6 f72/50 de27/12 d46/6 e

6/60روبین f4/78 f75/5 g37/5 h50/47 e26/8 k23/1 k

0/60ارلی رد f0/121 cdf06/7 bcd29/6 f6/55 bcde73/8 j53/4 g

3/56ارلی گلو f3/108 cdef30/6 f16/6 f92/58 bcd83/9 h66/2 i

6/54دیکسی رد f0/116 cdef38/6 ef18/6 f08/56 bcde23/9 i63/4 g

6/83ردهاون ab3/102 def20/6 f46/6 ef33/59 bcd13/10 g20/3 h

3/69ردتاپ de3/119 cde23/6 f86/6 cd94/63 abc13/10 g14/5 f

3/42لورینگ g3/171 b92/6 cd24/7 b42/64 abc00/11 f93/12 b

6/66انجیري e0/110 cdef40/7 b66/6 de75/69 a37/14 b11/2 j

0/59سان کرست f0/147 bc73/6 de18/7 bc50/56 cde07/11 f86/7 d
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با توجه به خصوصیات مورد ارزیابی میتوان گفت که رقم اسپرینگ تایم به خاطر زودرسی و فروش خوب و نوبرانه بودن، رقم 
جی اچ هیل و رداسکین به خاطر اسپرینگ کرست، انجیري، لورینگ و ردهاون به خاطر کیفیت و بازارپسندي مناسب، رقم 

عملکرد باال و قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی و همچنین رقم ردتاپ به دلیل نشان دادن سازگاري خوب با شرایط آب و هوایی 
باشد. رقم ارلی رد به خاطر باال بودن عارضه دو نیم شدن هسته در زمان رسیدن مغان و کیفیت خوب جهت صادرات قابل توصیه می

هاي جدید رسیدن میوه با سایر ارقام مورد بررسی و افت قیمت، جهت احداث باغمیوه و رقم ارلی گلو به خاطر مواجه شدن زمان 
شود.صیه نمیدر منطقه تو
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Evaluation of Pomological and Vegetative characters of Some Commercial Peach Cultivars in
Moghan Conditions
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Abstract

Some pomological and vegetative traits of commercial cultivars peach in Moghan climatic
conditions during 2008 growing season were investigated in orchards complex of Moghan Farm
Industry Company with application a completely randomized design in three replications. Results
were showed that, all traits were studied to evaluated cultivars for example; yield, average fruit
weight, fruit length and diameter, TSS, TA and vegetative branches yearly had significant difference
at %1 level. According to the evaluated traits in this study in Moghan climatic conditions, ‘Spring
time’,‘Spring cerest’, ‘J.H.Hile’, ‘Anjiri’, ‘Loring’ and ‘Red Top’ peach are selected as dominant
cultivars for moghan region.
Key Words: Peach, Evaluation cultivars, Vegetative vigor, Yield

3/85رداسکین a3/212 a33/7 bc86/6 cd67/70 a70/13 c53/13 a

0/79جی .اچ. هیل bc0/244 a60/8 a83/7 a17/54 cde90/14 a97/10 c

د% می باشن5هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال اعداد هر ستون که در یک حرف مشترك 
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