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‘استیوالدلبار’و‘گاال’سیبهايرقمخصوصیات رشديبر تربیتسیستمسه نوع اثر

5نژادمحمود قاسمو4محمدعلی عسکري سرچشمه،3مقدم محمدرضا فتاحی، 2رضا طالیی، علی*1عرفان سپهوند

. 5.پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، علوم باغبانیگروه استادیارو دانشیار،استادکارشناس ارشد امور آموزشی و پژوهشی، .4و 3، 2، 1
.دانشیار، دانشکدة کشاورزي، دانشگاه گیالن

esepahvand@ut.ac.irنویسنده مسئول: *

چکیده
ترین محصوالت باغی است که هر ساله سهم زیادي از تجارت جهانی محصوالت کشاورزي را به خود از مهمیکی سیب 
هاي رنگ گیري میوه درختان سیب هاي کمی، کیفی و شاخصبر ویژگیتربیت به منظور ارزیابی نوع سیستم.داده استاختصاص 

در سال تکرارسهو باکامل تصادفیهايبه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك، و رقمسیستم تربیتعاملآزمایشی با دو
)، بودند.’دلبار استیوال‘و ’ گاال‘(شاملهاي سیبرقموشکل، هایتک و کوردون)(وي شاملهاي تربیت سیستم، انجام شد. 1392

مشاهده شد در %)،07/13(و وي شکل%) 67/14(هاي هایتک بیشترین درصد تشکیل میوه به ترتیب در سیستم،نتایج نشان داد
کیلوگرم 88/0کیلوگرم بر هکتار و 42/13(هاي کوردون که بیشترین میزان عملکرد و کارآیی عملکرد به ترتیب در سیستمحالی

مشاهده شد. مقدار سفتی بافت میوه و کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)، 69/0کیلوگرم بر هکتار و 23/11(و هایتک بر سانتیمتر مربع) 
بود. بر ’دلبار استیوال‘رقم داري بیشتر ازدر هر سه سیستم تربیتی به طور معنی’ گاال‘رقم قرمزي) در میوه -(سبزي*aشاخص 

کیلوگرم در هر درخت) و کارآیی 49/14%)، میزان عملکرد (65/13اساس نتایج به دست آمده، درصد تشکیل میوه نهایی (
داري بیشتر از درصد تشکیل میوه به طور معنی’گاال‘گرم) در رقم06/123کیلوگرم در سانتیمتر مربع) و وزن میوه (93/0عملکرد (

کیلوگرم در سانتیمتر مربع) و وزن میوه 53/0کیلوگرم در هر درخت و 13/7%)، میزان عملکرد و کارآیی عملکرد (86/10یی ( نها
هاي تربیتی هایتک و وي به ترتیب در سیستم’گاال‘رقم نشان داد که در مجموع، نتایج بود. ’  دلبار استیوال‘گرم) در رقم 63/101(

هاي تربیتی هایتک و کوردون داراي وضعیت مطلوبتري بودند.در سیستم’ لدلبار استیوا‘شکل و رقم 

.عناصر غذایی، رنگ پوست میوههاي کمی و کیفی،ویژگیهاي تربیت، سیب، سیستم:کلمات کلیدي

مقدمه
ترین محصوالت باغی است که هر ساله سهم زیادي از تجارت جهانی محصوالت کشاورزي را به خود اختصاص سیب از مهم

میلیون تن بود که ایران 76حدود 2011میزان تولید سیب در جهان در سال فائو داده است. بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی 
). علی رغم اینکه ایران مقام چهارم جهانی را در تولید میوه 2011فائو، م را دارا می باشد (تن مقام چهار2800000با میزان تولید 

سیب به خود اختصاص داده است، اما سهم کمی در تجارت بین المللی این میوه دارد. دالیل زیادي براي این امر وجود دارد که از 
عواملبهینه). مدیریت1381دولتی بانه و همکاران، (اشاره کردجمله آن می توان به پایین بودن کیفیت میوه هاي تولید شده

سیستم هايازاستفاده.استمیوهکیفیتکمیت وافزایشراهکارهايازیکیخورشیدنورازدرستاستفادهبه ویژهمحیطی
و عملکردافزایشموجباین،برو افزوناستخورشیدنورازدرستوکاملاستفادهبرايباغیعملیاتمهمترینازتربیت

گیاهرويمحصولدیدگیآسیبشیمیایی،سمومکاربردکاهشو همچنین منجر به میوهبرداشتازپسعمرومحصولکیفیت
شکل باعث افزایش عملکرد در ويشده است که سیستم تربیت گزارش .)2003(فرر و وارینگینتون، شودمیکارگريهزینهو

اثر )،2010حسن و همکاران ().2008(سوسانا و کاپلینکا، می شونددرختان بهبود ورود نور به داخل تاج هکتار، افزایش کیفیت و 
هاي کیفی و کمی میوه و میزان مواد معدنی موجود در برگ در دو نوع سیستم تربیتی پهن و محور مرکزي باز  را روي  ویژگی

سیب رقم آنا بررسی و نشان دادند که سیستم تربیتی پهن به طور معنی داري میزان نیتروژن و پتاسیم برگ را افزایش داد. همچنین 
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داري از سیستم به طور معنیقطر و طول شاخساره، میزان سطح برگ، کیفیت میوه، میزان تشکیل میوه و عملکرد در این سیستم
)، با مطالعه اثرات سیستم وي شکل روي ریشه، عملکرد و کیفیت 2007(در پژوهش دیگري، لوبیانکو و همکاران.جامی بیشتر بود
دریافتند که وزن خشک ریشه، حجم تاج، سطح برگ، نسبت سطح برگ به ریشه در دو ’ویلیامز‘و ’کنفرانس‘هاي میوه در گالبی

.دار بودتر از رقم دیگر بوده و اثر ارقام روي این صفات معنیسفت’ویلیامز‘تفاوت بوده و گوشت میوه رقم م

پایین هاي نوین باغداري در کشور و مشکل هاي کشور و شروع توسعه سیستمبا توجه به سنتی بودن روش تربیت بیشتر باغ
ترین سیستم و رقم با نقاط کشور از جمله شهرستان کرج، تعیین مناسبدر بسیاري از کیفیت میوه هاي تولید شده کمیت و بودن 

بنابراین، هدف کلی از این تواند از اهمیت باالیی برخوردار باشد.توجه به شرایط اقلیمی مناطق عمده تولید سیب کشور می
دلبار‘و ’گاال‘هايرقممیزان رنگ گیري میوه سیب و هاي مختلف تربیت روي کمیت، کیفیتپژوهش، ارزیابی اثر سیستم

.بود’یوالاست
هامواد و روش

با دو فاکتور سیستم تربیت در سه سطح (وي، هاي کامل تصادفیبلوكاین پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه
در ایستگاه تحقیقات علوم باغبانی 1391و 1390هاي طی سال)’گاال‘و ’استیوالدلبار‘(هایتک و کوردون) و رقم در دو سطح

شاخه در چهار 4درخت و در هر درخت 16پردیس کشاورزي دانشگاه تهران، واقع در کرج انجام شد. براي هر سیستم تربیتی 
که روي پایه ’گاال‘و’استیوالدلبار‘ساله از ارقام 7جهت جغرافیایی در نظر گرفته شد. به منظور انجام این تحقیق از درختان سیب 

M9ها در هاي وي شکل، هایتک و کوردون پنج طبقه تربیت شده بودند، استفاده شد. فاصله درختان روي ردیفپیوند و به روش
متر بودند. 4و 4، 5/3متر و فاصله بین ردیف ها به ترتیب 75/1و 75/1، 1سیستم وي، هایتک و کوردون به ترتیب 

ها روي هر شاخه در زمان تمام به منظور محاسبه درصد تشکیل میوه اولیه و ثانویه و درصد ریزش قبل از برداشت، تعداد گل
ا شمارش شد و این عمل در نیمه خرداد ماه همانده روي شاخهگل شمارش شد و به دنبال آن در نیمه اردیبهشت ماه تعداد میوه باقی

نیز تکرار شد. پیش از برداشت محصول درختان نیز تعداد میوه باقیمانده روي شاخه هاي انتخابی جهت بررسی وضعیت ریزش قبل 
ر محاسبه هاي زیفرمولدر نهایت درصد تشکیل میوه اولیه و ثانویه و در صد ریزش قبل از برداشت، طبق .از برداشت شمارش شد

).1376(ارشادي، شدند 
)2 -1(

)2 -2(

)2 -3(

115’  دلباراستیوال‘هاي ارقام مورد مطالعه در هنگام بلوغ تجاري بر اساس تعداد روزهاي پس از مرحله تمام گل (در رقم در نهایت، میوه
و عملکرد هر درخت (کیلوگرم) با استفاده از ترازوي باسکولی دیجیتالی روز در شرایط اقلیمی کرج) برداشت شدند 110’ گاال‘روز و رقم 

متر)، نسبت طول به قطر میوه، متر)، قطر میوه (میلیمیوه از هر واحد آزمایشی انتخاب و میانگین طول میوه (میلی10تعداد شدند.وزن 
,USA, FT-327گیري شدند. سفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه سفتی سنج دستی (وزن میوه (گرم) و سفتی بافت میوه اندازه

Mc cormicمتر مربع بیان شد گیري و نتایج به صورت کیلوگرم بر سانتیاستوایی میوه پس از پوست کنی اندازه)، در دو قسمت
,USA(مدلرنگ ظاهري میوه با استفاده از رنگ سنج مینولتا ).2010(پک و همکاران،  CR-400 ،( بررسی گردید. در هر مرحله

تعداد میوه شمارش شده در نیمه اردیبهشت ماه          
درصد تشکیل میوه اولیه₌×                                                                                                 100

تعداد گل شمارش شده  اولیه
خرداد ماهتعداد میوه شمارش شده در نیمه 

درصد تشکیل میوه ثانویه₌×                                                                                               100
تعداد گل شمارش شده در درخت

تعداد میوه شمارش شده در نیمه خرداد ماه      -تعداد میوه شمارش شده قبل از برداشت 
درصد ریزش قبل از برداشت=×100

تعداد میوه شمارش شده در نیمه خرداد ماه
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و قرائت ها از سه نقطه مقابل هم در روي میوه انجام شد و شاخص هاي میوه به تصادف انتخاب گردید 12اندازه گیري از هر تیمار 
آبی) اندازه گیري شدند. همچنین میزان کروما و زاویه هیو با فرمول -(زرد*bسبز) و -(قرمز*a(میزان درخشندگی)، *Lرنگ 

)1/9نسخه (SASافزار آماري ه از نرم دست آمده با استفادهاي بهداده). در نهایت2010هاي زیر محاسبه شدند (پک و همکاران، 
، انجام شد.MSTATCو نرم افزار دانکنها با کمک آزمونتجزیه و سپس مقایسه میانگین

نتایج و بحث
داري از درصد تشکیل میوه اولیه طور معنی%) به 21/58(بر اساس نتایج به دست آمده درصد تشکیل میوه اولیه در سیستم وي 

دهد که درصد ریزش اولیه ). در واقع این نتایج نشان می1)، بیشتر بود (جدول %75/32) و کوردون (%72/40هایتک (هاي در سیستم
ها نشان داد که درصد داري از سیستم وي بیشتر بود. نتایج مقایسه میانگین دادهمیوه در دو سیستم هایتک و کوردون به طور معنی

%)، 01/19’  (گاال‘داري از درصد تشکیل میوه ثانویه در رقم طور معنی%) به 28/33(’یوالدلبار است’تشکیل میوه ثانویه در رقم 
). 2بیشتر بود (جدول 

Malus domestica(بر صفات  زایشی سیباثر سیستم هاي تربیت -1جدول  L(..

داري با یکدیگرمعنیاختالف%1احتمال سطحدردانکنآزموناساسبرهستند،مشابهحروفدارايصفتهربرايوستونهرهایی که درمیانگین
.ندارند

Malus domestica(اثر رقم بر صفات زایشی سیب-2جدول  L(..

داري با یکدیگرمعنیاختالف%1احتمال سطحدردانکنآزموناساسبرهستند،مشابهحروفدارايصفتهربرايوستونهرهایی که درمیانگین
.ندارند

داري از درصد تشکیل میوه به طور معنی%)67/14بر اساس نتایج به دست آمده درصد تشکیل میوه نهایی در سیستم هایتک (
%)، بیشتر بود. درصد تشکیل میوه نهایی در سیستم وي در بین این دو سیستم قرار داشت (جدول 51/10ثانویه در سیستم کوردون (

از نظر هاي بررسی شده با یکدیگر متفاوت بود،). این نتایج حاکی از آن است، عالوه بر اینکه در صد ریزش میوه، درسیستم1
داري از دو چگونگی روند ریزش میوه نیز، در طی فصل با یکدیگر اختالف داشتند. میزان ریزش اولیه در سیستم وي به طور معنی

سیستم دیگر کمتر بود ولی همانطور که از نتایج مشاهده گردید، درصد ریزش نهایی در این سیستم از سیستم هایتک بیشتر بود. بر 
داري از درصد تشکیل میوه نهایی در %) به طور معنی65/13’ (گاال‘آمده درصد تشکیل میوه نهایی در رقم اساس نتایج به دست 

ها نشان داد که میزان عملکرد و کارآیی عملکرد در %)، بیشتر بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده86/10’ (دلبار استیوال‘رقم 

ترتیب سیستم
تشکیل میوه 

اولیه
(%)

ریزش 
اولیه
(%)

ریزش قبل از 
برداشت

(%)

تشکیل میوه 
نهایی
(%)

ریزش 
نهایی (%)

میزان عملکرد
(کیلوگرم بر 

هکتار)

عملکردکارایی 
(کیلوگرم بر سانتیمتر 

مربع)
1 وي 21/58 a 79/41 b 61/53 a 07/13 ab 93/86 ab 62/7 b 6/0 b

2 هایتک 72/40 b 28/59 a 13/38 b 67/14 a 33/85 b 23/11 ab 69/0 ab

3 کردون 75/32 b 25/67 a 11/45 ab 51/10 b 49/89 a 42/13 a 88/0 a

ترتیب رقم
تشکیل میوه 

ثانویه
(%)

ریزش تانویه
(%)

ریزش قبل از 
برداشت

(%)

تشکیل میوه 
نهایی
 (%)

ریزش 
نهایی (%)

میزان 
عملکرد

(کبلوگرم بر 
هکتار)

کارایی عملکرد
(کیلوگرم بر 
سانتیمتر مربع)

1 دلبار استیوال 28/33 a 72/66 b 81/63 a 86/10 b 14/90 a 13/7 b 53/0 b

2 گاال 008/19 b 99/80 a 42/27 b 65/13 a 35/86 b 49/14 a 93/0 a
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عملکرد و کارآیی عملکرد در سیستم وي بیشتر بود ولی با سیستم هایتک اختالف داري از مقدار سیستم کوردون به طور معنی
کیلوگرم در 49/14’  (گاال‘). همچنین نتایج نشان دادند که میزان عملکرد و کارآیی عملکرد در رقم 2داري نداشت (جدول معنی

53/0کیلوگرم در هر درخت و 13/7دلباراستیوال (کیلوگرم در سانتیمتر مربع) به طور معنی داري بیشتر از رقم93/0هر درخت و 
اثر دو نوع سیستم تربیتی پهن و محور مرکزي باز ) که 2010حسن و همکاران (این نتایج با نتایج کیلوگرم در سانتیمتر مربع)، بود. 

پهن،تربیتیسیستمدرن کردندها بیاگزارش کرده بوند، همسو بود. آنبررسی و’ آنا‘سیب رقم بر میزان تشکیل میوه و عملکرد را 
شدهدرختبرايبهتريفتوسنتزيشرایطبهمنتجکهبودجامیسیستمازترفراهمدرخت،توسطنوردریافتبرايمناسبترشرایط

سیستم با ’ گاال‘نتایج نشان داد که بیشترین وزن میوه سیب در رقم شد. میزان تشکیل میوه و عملکرد افزایشباعثنتیجهدرو
گرم) مشاهده شد. طول و قطر میوه سیب رقم 63/101با سیستم تربیتی وي (’ دلبار استیوال‘گرم) و در رقم 06/123تربیتی هایتک (

داري از طول و قطر میوه سیب این رقم که با سیستم تربیتی کوردون تولید هاي تربیتی هایتک و وي به طور معنیدر سیستم’ گاال‘
تولید شده با سیستم تربیتی وي و کمترین طول میوه در  رقم ’ گاال‘بود. در مجموع بیشترین طول میوه در رقم شده بودند، بیشتر

تربیت ’ گاال‘تولید شده با سیستم تربیتی هایتک، مشاهده شد. همچنین بیشترین و کمترین قطر میوه به ترتیب در رقم ’ دلبار استیوال‘
ن مشاهده شد. محققین دیگر نیز به اثر نوع سیستم تربیتی بر تغییرات اندازه میوه در ارقام سیب شده با سیستم تربیتی هایتک و کوردو

). بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار سفتی بافت 2004؛ اینوماتا و همکاران، 2010اشاره کرده بوند (حسن و همکاران، و گالبی
تربیت شده با ’  گاال‘بود. بیشترین مقدار سفتی باقت میوه در رقم ’ دلبار استیوال‘سیستم تربیتی بیشتر از رقم 3در هر ’ گاال‘میوه رقم 

01/7تولید شده با سیستم وي (’  دلبار استیوال‘کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) و کمترین مقدار آن در رقم 25/9سیستم هایتک (
)، مطابقت داشت. 2007بخش با نتایج لوبیانکو و همکاران (). نتایج حاصل از این4کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)، مشاهده شد (جدول 

طوریکه در را گزارش کرده بودند به’  ویلیامز‘و ’ کنفرانس‘این پژوهشگران نیز اثرات سیستم وي روي کیفیت میوه در ارقام گالبی 
مشاهده می 3.همانطور که از جدول سفت تر از رقم دیگر بود’  ویلیامز‘ها مشخص شده بود، گوشت میوه گالبی رقم مطالعه آن

در *aبود. در مجموع بیشترین مقدار شاخص’ دلبار استیوال‘در هر سه سیستم تربیتی بیشتر از رقم ’ گاال‘رقم *aشود، شاخص 
ستم کوردون تولید شده با سی’ دلبار استیوال‘هاي رقم تولید شده با سیستم هایتک و کمترین مقدار آن در میوه’ گاال‘هاي رقم میوه

در شرایط اقلیمی کرج ’ دلبار استیوال‘دهد، عالوه بر اینکه توسعه رنگ قرمز در رقم این نتایج نشان می).4مشاهده شد (جدول 
سوسانا و کاپلینکا، هاي (گیرد. این نتایج با یافتهمی باشد، توسعه رنگ قرمز تحت تاثیر سیستم تربیتی نیز قرار می’ گاال‘کمتر از رقم 

- )،  همسو بود. این پژوهشگران با بررسی اثر سیستم2013هرکتو، 2010 ;حسن و همکاران، ;2004توجنکو و همکاران، ;2000

ها از طریق تاثیر بر میزان دریافت نور و تاثیر آن بر میزان هاي تربیتی مختلف بر صفات کیفی میوه سیب گزارش نمودند که سیستم
.ها در طول دوره بلوغ میوه بر میزان بهبود کیفیت میوه، موثرندها و انتقال آنربوهیداراتفتوسنتز و بهبود وضعیت تولید ک

اثر رقم بر خصوصیات کیفی میوه سیب-3جدول 

معنیاختالف%1احتمال سطحدردانکنآزموناساسبرهستند،مشابهحروفدارايصفتهربرايوستونهردرهایی که میانگین
.ندارندداري با یکدیگر

ترتیب رقم L* b* شاخص کروما
1 دلبار استیوال  12/73 a 01/47 b 35/1176 b

2 گاال 93/69 b 23/53 a 26/1314 a

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري میوه کارياهواز     -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

٥

برهمکنش اثر سیستم تربیتی و رقم  بر خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب-4جدول 

معنیاختالف%1احتمال سطحدردانکنآزموناساسبرهستند،مشابهحروفدارايصفتهربرايوستونهرهایی که درمیانگین
.ندارندداري با یکدیگر

گیري کلینتیجه
غلظت هاي کمی و کیفی میوه، داري بر ویژگیتواند به طور معنیمیتربیتنوع سیستمنشان داد که حاصل از این تحقیق نتایج 

طوریکه کارآیی سیستم هایتک در شرایط اقلیمی کرج نسبت به دو بهموثر باشدهاي رنگ گیري میوه عناصر غذایی و شاخص
در شرایط اقلیمی کرج مطلوبتر از ’گاال‘سیستم دیگر، بیشتر بود. همچنین، نتایج نشان دادند، وضعیت کمی و کیفی میوه در رقم 

رقم نشان داد که گیري میوه گهاي رنو شاخصو کیفیدر مجموع، نتایج حاصل از بررسی صفات کمیبود. ’دلبار استیوال‘رقم
هاي تربیتی هایتک و کوردون داراي در سیستم’ دلبار استیوال‘هاي تربیتی هایتک و وي شکل و رقم به ترتیب در سیستم’گاال‘

وضعیت مطلوبتري بودند.
سپاسگزاري

تولید سیب در ایران با استفاده مطالعات کاربردي صنعت "بدینوسیله از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور که در قالب طرح 
هایی را که زمینه انجام چنین پژوهش"قطب فیزیولوژي، اصالح و بیوتکنولوژي درختان میوه مناطق معتدله"و "هاي نویناز فناوري
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ترتیب سیستم رقم وزن میوه
(گرم)

طول میوه
متر)(میلی

میوهقطر 
متر)(میلی

سفتی بافت میوه
(کبلوگرم بر سانتیمتر مربع)

a*

1
وي

دلبار استیوال  63/101 bc 75/53 ab 95/61 ab 01/7 c 83/0- b

2 گاال 47/115 ab 35/56 a 28/64 a 99/8 a 50/8 ab

3
هاینک 

دلبار استیوال  20/91 c 80/49 c 93/59 bc 01/8 b 37/6- bc

4 گاال 06/123 a 70/55 a 97/64 a 25/9 a 74/9 a

5
کردون 

دلبار استیوال  54/92 c 15/51 bc 05/60 bc 08/8 b 93/12- c

6 گاال 98/89 c 15/48 c 47/56 c 45/8 ab 65/7 ab
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Effect of training systems on growth characteristics of apple fruit (Malus domestica), ‘Gala’ and
‘Delbarestival’ cvs
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Abstract

Apple is the most important horticultural crops that is allocated large share of world trade in
agricultural products. In order to evaluate the types of training systems on qualitative and quantitative
traits as well as fruit skin color an experiment was carried out with two factors including cultivar and
training systems in 2013. Training systems including (V shape, HighTech and Cordon) and cultivars
were ‘Gala’ and ‘Delbarestival’.The results showed that the highest rate of fruit set was observed in
training systems of HighTech (14.67%) and V shape (13.07%) whereas the highest rate yield and yield
efficiency was observed in training system of Cordon (13.42 kg/ha and 0.88 kg/cm2) and High tech
(11.23 kg/ha and 0.69 kg/cm2) , in respectively. Fruit tissue firmness and fruit skin a* value in fruits of
cultivar ‘Gala’ in each three training system were significantly higher than cultivar ‘Delbarestival’. The
result indicated that rate of fruit set (13.6%5), rate of yield (14.49 kg/tree) and yield efficiency and
(0.93 kg/cm2) and weight fruit (123.06 gr) in cultivar ‘Gala’ were significantly higher than rate of fruit
set (10.86%), rate of yield and yield efficiency (7.13 kg/tree and 0.53 kg/cm2) and weight fruit (101.63
gr) and in cultivar of ‘Delbarestival’. Generally, results showed that cultivar ‘Gala’ in training systems
HighTech and V shape and cultivar ‘Delbarestival’ in training systems High-tech and Cordon produced
fruits with more quality favorite than other system, in respectively.

Key words: Apple, Training systems, Qualitative and Quantitative characteristics, Nutrition elements,
Fruit skin color.
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