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ها در میان ژنوتیپ فنولوژیکی و مرفولوژیکیصفات  نظراز  . تنوع قابل توجهیندگرفت رارقو ارزیابی مورد بررسی کرج 

ها ژنوتیپگروه هایی از  ند.ترین بود دیرگلB-K-KH و ژنوتیپ ترین زودگل  SH-R و T-R1 هایشد. ژنوتیپمشاهده 
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ریزش  بیشتریندارای   KH-1ژنوتیپ و کمترین میزان ریزشT5 ژنوتیپاز نظر میزان ریزش میوه قبل از برداشت، . شدند
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از لحاظ مطلوبیت  H1-SHو  M-N10، M-N8، ژنوتیپ های این پژوهش توجه به نتایج با ها بودند. زودرس ترین ژنوتیپ

مورد سیب کلی خصوصیات پومولوژیکی و حسی برتر از سایر ژنوتیپ ها بودند. در نهایت از میان ژنوتیپ های امیدبخش 

به عنوان ارقام جدید سیب زودرس و میان رس به ترتیب با نام  H1-SH و  M-N10،M-N8بررسی و ارزیابی ژنوتیپ های 
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 مقدمه 

 Malus domestica)سیییب بییا نییام علمییی 
از خییانواده رزاسییه  .Malus pumila Mill)یییا

(Rosaceae)  و زیییییر خییییانوادهPomoideae ،
و از گروه میوه های دانیه دار میی  Malusجنس 

کشت دنیا  باشد که در اکثر مناطق سرد و معتدل
بر اساس آمار سازمان خواروبیار  و کار می شود.

 86جهانی، مییاان تولیید سییب در دنییا بییش از 
کیه اییران بیا تولیید دبو 2020میلیون تن در سال 

هار میلیون تن حدود پنج درصید سییب چبالغ بر 
 . (FAO, 2022) جهانی را تولید کرد

اسیت باعث شده ایران شرایط مناسب اقلیمی 
ژنتیکیی  تنیو  ازژرم پالسم سییب در کشیور تا 

چه این تنو  به  اگر ،باشد برخوردار باالییبسیار 
 در حیییال فرسیییایش اسیییت. ارزییییابی  سیییرعت

مهیم رویشیی با مطالعه صفات  معموالً پالسمژرم
 هاژنوتیپ و ارزیابی تکمیلی و زایشی و گاینش

. ایین منیابع در میی یابیدارقام امید بخش ادامه  و
های مطلیوب ژنصفات/ صورت برخورداری از 

رقم جدید معرفی یا به عنیوان توانند به عنوان می
قرار  مورد استفاده نژادی های بهدر برنامه ینوالد
اگرچییه  . (Damyar et al., 2021)گیرنیید
 بیشیتر اصالحی در گذشیته هایجمعیت ارزیابی
بر روش هیای بیه نیژادی کالسییک بیوده  مبتنی
 بیه نیژادی نیوین نییا هایروش امروزه، اما است

جایگاه مهمی در کوتاه کردن دوره هیای برنامیه 
های به نژادی و افاایش بازده این برنامه ها شیده 
 ا،است، به طوری که با اسیتفاده از ایین روش هی
 خصوصیییات مطلییوب سییریعتر تشییخی  داده 

 بیییا سیییرعت و کیییارایی بیشیییتری ومیییی شیییود 

 شیوند می توانند در ارقام اصیال  شیده تیمییع 
(Janick et al., 1996).  بییا اییین وجییود هنییوز

روش های به نژادی کالسییک جایگیاه خیود را 
 در برنامه های به نژادی حفظ کرده اند. 
برنامه به  باهدف غنی تر کردن ژرم پالسم در

جمییع آوری و ارزیییابی نییژادی سیییب در ایییران، 
بییا شناسییایی و جمییع ، سیییب کشییورپالسییم ژرم
 Alizadeh) انیام شدژنوتیپ  350بالغ بر آوری 

et al., 2012; Damyar et al., 2018).  ایین
ژنوتیپ ها به کلکسییون قبلیی سییب بیا بییش از 

 بررسیی بیر روییک در . رقم اضافه شدند 370
موجیییود در بخشیییی از م و ژنوتیییییپ رقیییی 108

تنییو  ژنتیکییی مطالعییه  کلکسیییون قبلییی سیییب،
 بر روی آنها مهمترین صیفات رویشیی و زایشیی

در ایین . (Hajnajari et al., 2011) شید انییام
تییرین دوره گلییدهی مربییو  بییه  کوتییاهبررسییی 
و ، بییییا چهییییار روز گلیییدهی IRI4 ژنوتیییییپ

دییررس بلندترین دوره گلدهی مربیو  بیه رقیم 
 ژنوتیییپتییرین روز بییود. زودرس 38مشییهد بییا 

زمیان رسییدن در نیمیه ی اول  بیاقندك کاشیان 
 "گرانیی اسیمیت" رقمدییررس تیرین  وخرداد 

  با زمان رسیدن نیمه ی دوم آبان بود.
 بییا هییدف دسییتیابی بییه ارقییام جدییید سیییب یییا 

ی جمیع آوری هیاگییری از پتانسییژ ژنوتیپبهره
صورت  در سایر کشورها شده، مطالعات متعددی

 Danková et al., 2021; Ikase) گرفتیه اسیت

and Rubauskis, 2020; Mariano et al., 

2019; Redalen, 1987).  هیایشیاخ بررسی 

 از میوه  بافت و ماه طعم، رنگ، میوه مثژ یتکیف
برخوردار بوده و در مطالعات  باالیی اهمیت بسیار
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 Damyar et)متعددی به آنها پرداخته شده است 

al., 2021; Farrokhi et al., 2013; Liu et 

al., 2019; Nie et al., 2013; Roberts and 

Spadafora, 2020).  ارزیییابی ورا ییت پییذیری و
نییا از اهمییت زییادی  ژنتیکیبرآورد پارامترهای 

و برای صفات متعددی همانند  می باشدبرخوردار 
ت زمان گلدهی، زمان رسییدن مییوه و خصوصییا

پومولوژیکی و پس از برداشت مییوه در پیژوهش 
 ,.Blažek et al)ها مورد توجه قرار گرفته اسیت 

2015; Hajnajari et al., 2012; Iwanami et 

al., 2008; Tancred et al., 1995) . 

دستیابی به ارقام تابستانه با اندازه میوه مطلوب، 
م مهبافت مناسب و قابلیت انبارمانی باال از اهداف 

به نژادی سیب به شمار می رود. با توجه به تمرکا 
تولید بر ارقام پاییاه، امروزه در بسییاری از منیاطق 
جهان برنامه های به نژادی سیب متمرکا بر تولیید 
ارقام زوردس و مییان رس میی باشید تیا افیاایش 

 تنظییم و میدیریت شیوددوره عرضه میوه به بازار 
(Atashkar et al., 2021; Hajnajari et al., 

2019; Janick et al., 1996; Sun et al., 

2022; Zhao et al., 2018).  تولییید ارقییام
زودرس و میان رس در ایران نیا از اهمیت زیادی 
برخوردار است. بر اساس برآوردهیای دفتیر امیور 
میییوه هییای سردسیییری و خشییک معاونییت امییور 
باغبانی از حدود چهار میلیون تن محصیول سییب 

درصد پیاییاه اسیت  85کشور، بیش از در تولیدی
باالی تولیید در میدت زمیان  مقدارکه با توجه به 

کوتییاه، مشییکالت زیییادی را بییرای باغییداران و 
کشور اییاد میی نمایید. بنیابراین ضیروری اسیت 

رس در بازه زمانی خرداد تیا ن ارقام زودرس و میا

پایان شهریور تولید و در دسیترس باغیداران قیرار 
 . (Ahmadi et al., 2020)گیرد 

خصوصییات هدف از این پیژوهش، بررسیی 
امییید ژنوتیییپ  15پومولییوژیکی فنولییوژیکی و 

بخییش سیییب و مقایسییه آنهییا بییا دو رقییم سیییب 
تیاری گاال و گلدن دلیشیا به عنوان شاهد برای 
شناسییایی و معرفییی ارقییام زوردس و میییان رس 

 بود.  به باغداران کشور سیب
 

 هامواد و روش

هیای بردارینمونهو  کیفنولوژیهای  یارزیاب
سیاله کلکسییون سییب هشت میدانی از درختان 

بومی ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقیات علیوم 
 شیهر بیا طیول جفرافییاییباغبانی واقع در کمیال

شمالی  35֯ 83´و عرض جفرافیایی شرقی 50֯ 85´
متر از سطح دریا با حیداقژ دمیای 1260و ارتفا 
درجیه سیانتیگراد  8/41 حداکثرو  -6/16سالیانه 

بافت خاك  و بافت خاکی رسی لومی انیام شد.
 بیین pH بیا در منطقه متوسط تا سنگین و آهکی

هییا و انیییام بردارینمونییه مییی باشیید. 8تییا  5/7
بییا شییرو  1391اوایییژ فییروردین  آزمایشییات از

 1392در سال  ها آغاز ودهی ارقام و ژنوتیپگژ
ها به پایان نیام ارزیابیها و اپس از برداشت میوه

شناسیی و شییمیایی در میوه های آزمایشرسید. 
هیای آزمایشگاه پس از برداشت پژوهشکده میوه

 سردسیری انیام شد. معتدله و
 مواد گیاهی

در اییین  مییورد بررسیییهییای ژنوتیییپپییاناده 
و جمیع آوری ژرم  پیژوهش از پیروژه شناسیایی

 وتییپژن 350پالسم سیب بومی ایران با بییش از 
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انتخیاب  )کاشته شده بر روی پاییه هیای بیذری(
، SSBگیاینش شیده شیامژ  ی. ژنوتیپ هاشدند

B-K-KH ،SBA ،T5 ،SH-R ،M-N10، 
 S-O-G ،ME5 ،DO-P-SH ،T-R1 ،M-N8 ،

H1-SH،MD-N2  ، KH-1وGO-N3 به همراه 
بییه  "دلیشییاگلییدن"و  "گییاال"رقییم تیییاری  دو

 عنوان شاهد بودند.
  هانحوه برداشت میوه

درخیت در نظیر  سیهبرای هر ژنوتیپ و رقم 
جهت مختلی   چهاربرداشت میوه از  .گرفته شد
و از قسمت میانی تاج درخیت در زمیان  درخت

رسیییدگی فیایولییوژیکی و بییر اسییاس شییاخ  
هیای سیالم و نشاسته صورت گرفت. سیسس میوه

 انتخاب شدند زدگی بدون عالئم بیماری یا آ ار
همین منظیور تهییه  که برایی های داخژ پاکت و

بییه سییردخانه ند و شییده بییود، قییرار داده شیید
انتقال میوه های معتدله و سرد سیری پژوهشکده 

بیا سیردخانه در زمان نگهداری در  هامیوه. ندیافت
گیراد نگهیداری صفر تیا دو درجیه سیانتی دمای
  .شدند

 گیری آنهاگیری شده و نحوه اندازهصفات اندازه

، از هیر کیفنولوژی ارزیابی هایجهت انیام 
شیاخه  چهیاردرخت و روی هر درخت  سهرقم 
ه گژ بی 100 حداقژ باجهت جفرافیایی چهار در 

تعیداد  ارزییابی صورت تصادفی انتخاب شیدند.
ییک  شیکوفا شیده ،گیژ  جانبی و شاه های گژ

همییان  در. همچنییین شیید انیییاممیییان  روز در
هیا زمیان خاتمیه گلیدهی، رسییدن مییوه و شاخه

ه تشییکیژ شییده یادداشییت بییرداری تعییداد میییو
، میاان و درصد گژ شرو  گلدهیزمان  گردید.

دهی و طول دوره آن بر اساس یادداشت برداری 
هر دو روز یکبار با شمارش تعداد گژ هیای بیاز 
 شده به صورت جداگانه برای گژ های مرکای

)شییاه گییژ( و گییژ هییای جییانبی در شییاخه هییای 
 عالمت گذاری شده انیام شد. 

بر روی میوه )تعداد گیری شده اندازهصفات 
 وزن میوه :شامژمیوه در هر واحد آزمایشی(  10
 ، طول میوه(گرم 1/0با ترازوی دیییتال با دقت )
 و (میلی متیر 01/0با کولیس با دقت ) قطر میوهو 

بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع  سفتی بافت
 مربو  به بود. صفات (با دستگاه پنترومتر دستی)

آزمون حسیی از جملیه عطیر مییوه، طعیم مییوه، 
شیرینی میوه، ترشی مییوه، بافیت مییوه و قابلییت 

نیا با استفاده ازیک فرم نظر سنیی  پذیرش کلی
  .نفره برآورد شدند 10و یک گروه پانژ 

 تجزیه و تحلیل داده ها

سه درخیت  یپهر ژنوت یپژوهش برا ینا در
 هییردر نظیر گرفتیه شید و برداشییت نمونیه هیا از 

 انییامدو سیال  دردرخت بیه صیورت جداگانیه 
بییرای تیایییه و تحلیییژ داده هییا، بییرآورد  . شیید

آنها و رسم نمودارهیا از  معیارها و اشتباه میانگین
 استفاده شد.  Excelنرم افاار 

 

 نتایج و بحث

 نتییایج حاصییژ از بررسییی طییول دوره گلییدهی
اول و دوم آزمییایش  هییای و تعییداد گییژ در سییال 

آغاز گلدهی و طول  نظرها از ه ژنوتیپنشان داد ک
برخییوردار بودنیید.  زیییادیدوره گلییدهی از تنییو  

ترین و زودگییییژ اولدر سییییال  SH-Rژنوتیییییپ 
ترین دیرگیژ T5و  B-K-KH ،SBAهیای ژنوتیپ
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از نظر طول دوره گلدهی ژنوتیپ  .ها بودندژنوتیپ
B-K-KH  ترین دوره گلدهی را روز طوالنی 10با

 نتیایج حاصیژ از بررسیی طیول(. 1داشت )شیکژ 
نییا نشیان  دومگلدهی و تعداد گیژ در سیال  دوره

 ،و ارزییابی های مورد بررسیداد که از بین ژنوتیپ
-DO-P-SH ,SH-R ,T-R1 MD هییایژنوتیپ

N2 و KH-1 ژنوتیییپ و ترینزودگییژ B-K-KH 
 (.2)شکژ  بود تریندیرگژ

 

 ژنوتیپ
Genotype 

   
 فروردین

  

 

 اردیبهشت

15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 
     April      

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

B-K-KH     
0 20 27 43 86 100 

 
    

0 50 57 73 100 
  

DO-P-SH   
0 13 43 100 

     
  

0 21 68 100 
     

GO-N3    
0 10 68 100 

    
   

0 17 100 
     

KH-1   
0 60 80 100 

     
 

0 33 44 100 
      

M-N10 
   

0 58 83 98 100 
   

    
0 100 

      
M-N8 

  
0 8 87 100 

     
   

0 60 100 
      

MD-N2 
  

0 11 64 100 
     

   
0 62 76 100 

     
S-O-G 

   
0 10 87 100 

    
    

0 100 
      

SBA 
    

0 29 47 86 100 
  

    
0 6 72 100 

    
SH-R 

 
0 10 71 100 

      
  

0 72 100 
       

SSB 
   

0 40 90 100 
    

    
0 50 100 

     
T-R1 

  
0 18 100 

      
  

0 8 100 
       

T5 
    

0 78 89 100 
   

     
0 100 

     

قرمیا رنیگ  نیوار) 1391 سیال سیب در یهاهای باز شده در ژنوتیپدوره گلدهی و درصد گژ -1شکژ 
دهد. اعیداد در هیر  یگژ را نشان م شاه سبا رنگ درصد باز شدن نوار و یجانب های گژ شدن باز درصد

 دهد( یرا نشان م یخدر آن تار یتیمع یدهلنوار درصد گ
Fig. 1. Flowering period and the percentage of opened flowers in apple genotypes in 

2012 (the red bar shows the percentage of lateral flowers opened and the green bar 

shows the percentage of the king flowers opened. The numbers in each bar represent the 

cumulative percentage of flowering on that date) 
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 ژنوتیپ
Genotype 

 فروردین اسفند

25 27 29 1 3 5 7 9 11 14 16 18 20 

    March      April   

15 17 19 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 

B-K-KH 
        

0 40 92 100 
 

        
0 15 89 100 

  
DO-P-SH 

 
0 28 51 100 

        
  

0 84 100 
         

GALA 
        

0 35 100 
  

         
0 100 

   
GO-N3 

      
0 26 65 100 

   
     

0 20 37 70 100 
    

GOLDEN 
       

0 4 50 88 100 
 

        
0 44 56 100 

  
H1_SH 

   
0 30 68 85 100 

     
    

0 67 84 97 100 
     

KH-1 
 

0 39 71 88 100 
       

  
0 82 100 

         
M-N10 

    
0 1 11 85 96 100 

   
     

0 33 60 106 
     

M-N8 
    

0 6 24 81 100 
    

    
0 31 69 92 100 

     
MD-N2 

 
0 2 20 74 100 

       
  

0 62 100 
         

ME5 
       

0 14 67 100 
  

        
0 60 100 

   
S-O-G 

      
0 2 34 89 100 

  
       

0 44 78 100 
   

SBA 
      

0 19 26 95 100 
  

       
0 33 44 100 

   
SH-R 

 
0 7 71 89 100 

       
  

0 88 100 
         

SSB 
     

0 6 67 90 100 
   

     
0 5 52 100 

     
T-R1 

 
0 5 23 68 94 100 

      
  

0 25 76 97 100 
       

T5 
     

0 3 54 76 100 
   

    
0 28 45 59 90 97 100 

   

قرمیا  نیوار) 1392سیب در سیال  یطول دوره گلدهی و درصد گژ های باز شده در ژنوتیپ ها -2شکژ 
 دردهد. اعداد  یگژ را نشان مشاه سبا رنگ درصد باز شدن نوار و یجانب های گژ شدن باز رنگ درصد
 (.دهد یرا نشان م یخدر آن تار یتیمع گلدهیهر نوار درصد 

Fig. 2. Flowering period and the percentage of opened flowers in apple genotypes in 

2013 (the red bar shows the percentage of lateral flowers opened and the green bar 

shows the percentage of the king flowers opened. The numbers in each bar represent the 

cumulative percentage of flowering on that date) 

 های شکژ به اطالعات ارائه شده در با توجه

تیا در مرحلیه گلیدهی  هیاژنوتیپ بیشیتر ،2 و 1

اول در سییال  .داشییتند پوشییانی هییمحییدودی 

زودگیژ  T-R1و  SH-Rپ های ، ژنوتیآزمایش

تر بودنید و بیا هیم هیم پوشیانی خیوبی را نشیان 

 B-K-Kh ،SBA دادند. در مقابژ ژنوتییپ هیای

نوتییپ هیا و از نظیر دیر گژ تیر از سیایر ژ T5و 

دوره گژ دهیی نییا بیا هیم هیم پوشیانی خیوبی 

گژ بوده و پوشیش  یانها م یپژنوت داشتند. سایر

. در سیال ایییاد کردنید یگیدیکر یرا بیرا نسبی

، DO-P-SHهیییای نییییا ژنوتیپ دوم آزمیییایش

KH1 ،MD-N2 ،SH-R  وTR1  ،بییییییا هییییییم

، یکیییدیگربیییا M-N8و M-N10هیییای ژنوتیپ

و نیییییییا  GALAو  B-K-KHهییییییای ژنوتیپ
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با یکدیگر نیا  ME5و  گلدن دلیشاهای ژنوتیپ

هییا و ارقییام مییورد ژنوتیپپوشییانی داشییتند.  هییم

 دوطیی در شیرو  گلیدهی  نظر زمیانبررسی از 

بییه را نشییان دادنیید، سییال تفییاوت قابییژ تییوجهی 

بین ژنوتیپ هیا در در  تفاوتروز  15که  طوری

 .(2و 1دیده شد )شکژ شرو  گلدهی مان 

اره یک عامژ عمده محدود کننده سرمای به

خاان کننیده میوه درختان  برایدر مناطق معتدل 

 بیرسیال بیه سیال  تفیییرات دراست و این عامیژ 

است. با توجه بیه اینکیه بسیار مو ر  آنها عملکرد

بیشترین حساسییت بیه میوه خاان کننده درختان 

تمیام گیژ دارنید، بیا  مرحلیهآسیب سیرما را در 

تا توان از این آسیب می تر ژانتخاب ارقام دیر گ

کیرد. در ایین بررسیی  حدود زییادی پیشیگیری

بیا  1391در سیال   B-K-KHو  T5هیایژنوتیپ

از سایر ژنوتیپ ها  تر روز دیر گژ ششاختالف 

در دیرگیژ تیرین ژنوتییپ هیا در حالیکه  .بودند

 دو ژنوتییییپ روز13بیییا اخیییتالف  1392سیییال 

 B-K-KH  و ME5 بودنیید. گییاارش بررسییی

رقییم سیییب بییومی و  108ولییوژی گلییدهی در فن

نشیان  1387ها در سال بندی آنگروه ووارداتی 

قنیدك کاشیان ) شیرو   زودگیژرقم خیلی  داد

( و خیلییی دیرگییژ بییا نهییم فییروردینگلییدهی 

روز از رقم زودگیژ رقیم رد اسیسور  23اختالف 

بیییود ( اول اردیبهشیییتکوپر)شیییرو  گلیییدهی 

(Hajnajari et al., 2011)همییین  اسییاس . بییر

شرو  گلیدهی ارقیام داخلیی دییر زمان گاارش 

 .بودفروردین  26گژ تاریخ 

برای تعیین ترکیب ارقام سییب بیرای کاشیت 

همامییانی   ضییروریاتیکییی از  در یییک منطقییه،

داده هیای باشید. بیدین منظیور  آنهیا مییگلدهی 

دوره گلیدهی شیرو  گلیدهی و طیول  مربو  بیه

ت اطالعات کاربردی بیرای تعییین ترکییب کاشی

البته بررسیی . ارقام در هر منطقه را فراهم می کند

 این خصوصیات در دو ییا چنید سیال ضیروری و

می تواند نوسانات گژ دهی را از سیالی بیه سیال  

در  تفیاوت پیژوهشدر ایین دیگر نیا نشان دهید. 

 در سیالژنوتیپ هیای سییب شرو  گلدهی  زمان

در حالی که در . روز بود شش و حدود ترکم اول

روز در زمان شرو   15 ها حدودم ژنوتیپسال دو

 طیول دوره گلییدهی در  .داشییتند تفیاوت گلیدهی

پوشیانی هم .روز متفیر بود 10تا  6هر دو سال بین 

 همچنیین و گیژگیژ و میانهیای زودبین ژنوتیپ

گیژ در هیر دو گیژ و دیرمیانژنوتییپ هیای بین  

پوشیانی  امّیا هیم ،وجیود داشیتتا حیدودی سال 

دییده گیژ گژ و دیرهای زودنوتیپگلدهی بین ژ

 .نشد

 برداشتقبل از بررسی درصد ریزش میوه 

قبیژ درصد ریاش مییوه  هایمقایسه میانگین

سیییب هییا و ارقییام شییاهد در ژنوتیپاز برداشییت 

رییاش نشیان داد کیه  در سال دوم مورد بررسی

کیه معمیوالً تحیت برداشت  میوه یک ماه قبژ از

، نامیده می شیودعنوان سیب صنعتی یا درجه سه 

ها و ارقام شیاهد تفاوت قابژ توجهی بین ژنوتیپ

 ژنوتییپ کیه (. به طوری1)جدول  وجود داشت

T5  ژنوتیییپ و  حییداقژدرصیید  4/3بییا میییانگین

KH-1  درصیید بیشییترین میییاان  43میییانگین بییا

 .قبییژ از برداشییت را نشییان دادنییدریییاش میییوه 
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درصید  12و گاال نیا بیا حیدود  M-N8ژنوتیپ 

در گروه ژنوتیپ های با ریاش کم دسته  ریاش

بندی شدند. همانگونه که قیبالً ککیر شید مییاان 

ریاش در حیال حاضیر یکیی از مع یالت مهیم 

تولید محصول سیب  در اییران اسیت. بیر اسیاس 

گاارشات غیررسمی، ریاش سیب )قبیژ و پیس 

 25-30از برداشت( در بع ی سال ها تا بییش از 

ن مقدار در صینایع درصد است. البته بخشی از ای

 فرآوری مورد استفاده قرار میی گییرد. پیژوهش

کاهش این ریاش باعث میی شیود تیا در جهت 

کییارایی عملکییرد افییاایش یافتییه و بهییره وری 

داری یابد.بنابراین داده های مربو  افاایش معنی

به ریاش میوه هم در جهت مدیریت بهینه تولیید 

میییوه ارقییام سیییب تیییاری موجییود و هییم بییرای 

انتخاب ارقام برتر جدید مهم است و بایید میورد 

 توجه قرار گیرد. 
 

 سیبهای ژنوتیپ قبژ از برداشتمیانگین درصد ریاش میوه  -1جدول

Table 1. Mean of before harvest fruit drop (%) of apple genotypes 
 

 ژنوتیپ
Genotype 

 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد

 میانگین

Mean 

12 22 1 12 22 2 12 22 2 12 22 2 12 22 2 
June July Aug. Sept. Oct.  

2 12 22 3 13 24 3 13 24 3 13 24 4 14 24 

GO-N3 0.7 1.8 6.3             8.8 

H1-SH 4.1 5.6 10.6             20.3 

KH-1   18.6 11.2 13.1           43.0 

M-N8   2.0 4.9 5.1           11.9 

GALA    1.1 1.1 9.9          12.2 

M-N10    1.2 9.5 17.2          27.9 

MD-N2    1.5 9.1 9.3          20.0 

ME5    7.8 11.9 2.5          22.2 

S-O-G    17.3 3.7 7.0          28.0 

SH-R    4.3 23.6 9.0          37.0 

SSB      9.1 1.6 8.7        19.4 

DO-P-SH       9.9 8.8 8.4       27.1 

SBA       11.5 3.1 5.3       20.0 

B-K-KH         1.3 11.4 1.8     14.6 

GOLDEN         4.7 10.5 6.8     22.0 

T-R1         6.6 6.1 6.3     19.0 

T5             1.4 1.2 0.8 3.4 

 میانگین کلی
Overall mean 

               
20.99 

تعییداد روز از تمییام گییژ تییا رسیییدن و تییاریخ 

نشییان داده  3هییا در شییکژ برداشییت میییوه ژنوتیپ

ها دارای تنیو  شده است. از نظر رسیدن، ژنوتیپ

در بییین  زیییادی بودنیید بییه طییوری کییه اییین تنییو 

با زمان H1-SH و   GO-N3های زودرسژنوتیپ

بیا زمیان  T5تا ژنوتیپ دییررس  اوایژ تیررسیدن 

  مشیییاهده شیییدهفتیییه اول آبیییان در داشیییت بر

نییا بیا  M-N10 رقیم گیاال و ژنوتییپ .(3)شکژ  

رس  مییانارقیام  وجیا نیمیه میرداد زمان رسییدن 

درصد تولید محصول سییب  85-90حدود  بودند.

کشور را ارقام دیررس گلیدن دلیشیا و رد دلیشیا 

طرف بایید در  تشکیژ می دهند. این ارقام از یک

داشت شوند و مشکژ مربو  یک دوره محدود بر

بییه برداشییت دارنیید، از طییرف دیگییر هاینییه هییای 
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نگهداری در یک دوره طوالنی را قبیژ از عرضیه 

به بازار تحمیژ می نمایند. با توجه به مقدار بیاالی 

تولییید در مقطییع زمییانی کوتییاه معمییوالً قیمییت 

محصول تولییدی نییا پیایین بیوده و کیوچکترین 

شدت باعیث کیاهش  تحولی در بازار می تواند به

قیمت و لطمه به زنییره تولید سیب شود. بنیابراین 

معرفی ارقام زودرس و مییان رس سییب یکیی از 

راهکارهای عملی گذر از چالش هیای فیوم میی 

باشیید. معرفییی ارقییام زودرس و میییان رس سیییب 

تیییاری مییی توانیید اییین شییکاف را پرنمییوده و از 

 هاینه های نگهداری پیس از برداشیت و از زییان

 ناشی از نوسانات قیمت در بازار بکاهد. 

 

 ژنوتیپ
Genotype 

 تعداد روز از تمام گژ تا رسیدن
Day from full bloom 

to ripening 

 آبان شهریور  مرداد   تیر 

1 2 24 9 14 29 3 28 5 6 
June July  Aug.  Sept. Oct. 

22 23 24 31 5 20 25 19 27 28 

B-K-KH 165           

DO-P-SH 155           

GALA 122           

GO-N3 81           

GOLDEN 165           

H1-SH 86           

KH-1 112           

M-N10 124           

M-N8 106           

MD-N2 128           

ME5 117           

S-O-G 117           

SBA 142           

SH-R 100           

SSB 139           

T-R1 176           

T5 208           

            

 1392سیب در سال  یژنوتیپ ها در تعداد روز از تمام گژ تا رسیدن و زمان برداشت -3 شکژ
Fig. 3. Number of days from the full bloom to the ripening and harvest time of apple 

genotypes and cultivars in 2013 

 

 بررسی خصوصیات میوه

ه، مقایسه میانگین صفات وزن میوه، طول میو

و سیفتی بافیت مییوه در  مییوه قطر میوه، طول دم

 5و  4عکس میوه آنها در شکژ های و  2جدول 

 دارای بیشیترین SSBژنوتییپ . ارائه شده اسیت

وزن میییوه، طییول میییوه و سییفتی بافییت میییوه بییه 

 14/5متیر و سیانتی 55/7 گرم، 46/204ترتیب با 

 GO-N3ژنوتیپ . بود مربعمتر برسانتی کیلوگرم

 سیانتی متیر و81/4گیرم،  12/71هیای انگینبا می

دارای کمتیرین  مربیعمتر برسانتی کیلوگرم08/3

بیشترین قطر مییوه مربیو  بیه . مقدار صفات بود

متر و سییانتی 77/7بییا میییانگین  SSBژنوتیییپ 

با مییانگین  KH-1 ژنوتیپ مربو  به آنکمترین 

 متر بود. بیشترین و کمترین طیول دمسانتی 52/5
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 68/0و  98/2هییای ترتیییب بییا میانگینبییه  میییوه

تعلییق  ME5 و SBAهییای بییه ژنوتیپ مترسییانتی

بیین  تفیاوت 4 جدولاطالعات بر اساس . داشت

قطیر مییوه  و وزن میوه، طول مییوه برایدو سال 

و  مییوه دم طیول در میورداما  قابژ مالحظه نبود،

آتشییکار و  تفییاوت هییا زیییاد بییود. بافییت سییفتی

بارگتیرین  (Atashkar et al., 2021)همکاران 

 80/211 بیا DAT1 اندازه میوه را بیرای ژنوتییپ

گییالب کییوچکترین میییوه هییا را بییرای گییرم و 

و  50/75بییا  یییباصییفهان و گییالب کهنییا بییه ترت

 گیاارش کردنید. در پیژوهش آنیان گرم 55/69

و  M9 یشیده رو یونیدپ Galaبافت رقیم  یسفت
 

 سیب هایژنوتیپ ومولوژیکیپ خصوصیات اشتباه معیار( ±) میانگین -2جدول
Table 2.  Mean (± standard error) of pomological characteristics of apple genotypes 

 

 ژنوتیپ
Genotype 

 وزن میوه )گرم(
Fruit weight (g) 

 طول میوه )سانتی متر(
Fruit height 

(cm) 

 قطر میوه )سانی متر(
Fruit diameter 

(cm) 

 طول دم میوه

 متر()سانتی 
Fruit stalk length 

(cm) 

 سفتی بافت میوه

 )کیلوگرم بر سانتی متر مربع(
Flesh Firmness 

(kg cm-2) 

SSB 208.19 ± 3.14 7.55 ± 0.05 7.77 ± 0.05 1.09 ± 0.03 5.14 ± 0.05 

B-K-KH 199.38 ± 0.88 6.85 ± 0.02 7.69 ± 0.02 1.67 ± 0.02 4.40 ± 0.02 

SBA 175.51 ± 2.19 6.27 ± 0.03 7.66 ± 1.22 2.92 ± 0.02 4.01 ± 0.04 

Golden 174.78 ± 1.96 6.69 ± 0.02 7.28 ± 0.03 1.88 ± 0.02 3.96 ± 0.03 

T5 148.98 ± 3.22 6.29 ± 0.04 6.77 ± 0.04 1.38 ± 0.03 4.75 ± 0.04 

Gala 142.48 ± 0.93 5.99 ± 0.02 7.25 ± 0.02 2.47 ± 0.02 3.95 ± 0.02 

SH-R 141.15 ± 1.19 6.66 ± 0.03 7.21 ± 0.02 0.75 ± 0.01 4.27 ± 0.02 

M-N10 140.07 ± 1.24 6.24 ± 0.02 7.26 ± 0.02 1.23 ± 0.01 4.10 ± 0.02 

S-O-G 137.00 ± 0.86 6.25 ± 0.02 7.27 ± 0.02 1.17 ± 0.01 4.10 ± 0.02 

ME5 129.31 ± 1.06 5.82 ± 0.02 6.77 ± 0.02 0.68 ± 0.01 4.97 ± 0.02 

DO-P-SH 115.55 ± 0.82 6.09 ± 0.02 6.59 ± 0.02 2.67 ± 0.03 3.60 ± 0.03 

T-R1 112.38 ± 0.64 6.12 ± 0.02 6.56 ± 0.02 2.32 ± 0.01 3.63 ± 0.01 

M-N8 109.87 ± 0.63 5.85 ± 0.02 6.75 ± 0.01 1.52 ± 0.02 4.00 ± 0.03 

H1-SH 106.20 ± 0.74 5.74 ± 0.01 6.55 ± 0.02 1.70 ± 0.02 3.38 ± 0.03 

MD-N2 97.07 ± 0.74 5.35 ± 0.02 6.10 ± 0.02 1.29 ± 0.01 4.38 ± 0.02 

KH-1 83.79 ± 0.63 5.37 ± 0.02 5.52 ± 0.02 1.96 ± 0.03 4.51 ± 0.03 

GO-N3 71.12 ± 0.49 4.81 ± 0.01 5.62 ± 0.01 1.92 ± 0.02 3.08 ± 0.04 
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 ژنوتیپ امیدبخش سیب 12میوه  های . عکس4شکژ 
Fig. 4. Photos of fruits of 12 promising apple genotypes 

 B-K-KHژنوتیپ  SBAژنوتیپ  DO-P-SHژنوتیپ  GO-N3ژنوتیپ 

 KH-1ژنوتیپ  MD-N2ژنوتیپ ME5ژنوتیپ  T-R1ژنوتیپ 

 S-O-Gژنوتیپ  SH-Rژنوتیپ  SSBژنوتیپ  T5تیپ ژنو

بی
زیا
ار

 
کی
وژی
مول
 پو
ی و
یک
وژ
نول
ف

...
 48
1

 

 

 



 1400، سال 4، شماره 37جلد  ”نهال و بذرمجله ”

482 

 

 

 

 

 

 

 

 M-N10ژنوتیپ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 H1-SHژنوتیپ 

 

 

 

 

 

 

 

 M-N8ژنوتیپ 

به عنوان  1400که در سال  M-N8و  M-N10، H1-SHمیوه سه ژنوتیپ امیدبخش های . عکس 5شکژ 
 ید سیب معرفی شدندارقام جد

Fig 5. Photos of fruits of three promising genotypes M-N10, H1-SH, M-N8 which were 

released as new apple cultivars in 2021 
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DAT1 یرو MM106 یلیوگرمک 8/5 یببه ترت 

 بییییر  یلییییوگرمک 7/3مربییییع و  متریبییییر سییییانت

 گییاارش شییده اسییت کییه بییا مربییع  متریسییانت

 هییییای پییییژوهش حاضییییر مطابقییییت یافتییییه

 .دارد 

 ارزیابی آزمون حسی میوه

عطر میوه، طعم میوه، مقایسه میانگین صفات 

بافت مییوه و  مطلوبیت شیرینی میوه، ترشی میوه،

میورد ها و ارقیام قابلیت پذیرش کلی در ژنوتیپ

نتییایج  .رائییه شییده اسییتا 3بررسییی در جییدول 

م بدست آمده نشان داد که در آزمون حسی انیا

، (81) عطر مییوهاز لحاظ  M-N10شده ژنوتیپ 

و قابلییت ( 50/85)بافیت مییوه  ،(84) طعم مییوه

 و بیود ارزشدارای بیاالترین ( 84) پذیرش کلی

. داشیتتیری سایر ارقام کیفیت مطلوب نسبت به

کمترین مییاان عطیر مییوه، شییرینی  T5 ژنوتیپ

را بییه ترتیییب بییا  میییوه و قابلیییت پییذیرش کلییی

درصید بیه  50/61و  50/36، 50/46 هایمیانگین

 . (3)جدول  خود اختصاص داد

 کمتیییرین درصییید طعیییم مییییوه مربیییو  بیییه 

کمترین  بود. MD-N2و  T5 ،SSBهای ژنوتیپ

بیا  SH-Rمطلوبیت بافت میوه مربو  به ژنوتیپ 

بیا  M-N10 ژنوتییپ درصد بود. 50/61میانگین 

درصد دارای بیشترین درصد شیرینی  74میانگین 

 "گلدن دلشییا"رقم  مشابهکه  ت میوه بوددر باف

 50/36بییا میییانگین  T5ژنوتیییپ  بییود. در مقابییژ

 درصییید دارای کمتیییرین درصییید شییییرینی در

 بیشییترین میییاان ترشییی بافییت  .بافییت میییوه بییود 

 بیییا مییییانگین T5مییییوه مربیییو  بیییه ژنوتییییپ 

بیه ژنوتییپ  آندرصد و کمترین مییاان  50/67 

B-K-KH  علیق داشیتدرصید ت چهاربا میانگین 

 .(3)جدول 

 سییالدر دو  ،4جییدول اطالعییات بییر اسییاس 

عطیر مییوه، ترشیی مییوه، صیفات  برای آزمایش

تفاوت زیادی مشیاهده شیرینی میوه و بافت میوه 

 ، امّیییا بیییر صییفات طعیییم مییییوه و قابلییییتنشیید

تفییاوت قابییژ مالحظییه ای پییذیرش کلییی میییوه  

 اول آزمایشکه در سال  به طوری .داشت وجود

 و قابلییییت پیییذیرش کلیییی نسیییبتطعیییم مییییوه 

. به طیور کلیی طعیم و میاه دوم بهتر بودبه سال  

)اسییدیته( و شییرین بیودن  سیب بر اساس تیرش

شود. به هر حال صیرف نظیر از عطیر تعری  می

 معمیوال بین دو ماه تیرش و شییرین تناسبمیوه 

 گییرد.مالك اولیه بیازار پسیندی مییوه قیرار می

 یو دیگیییر خصوصییییات داخلییی مییییوه طعیییم

از عواملی هستند کیه در گیاینش و عیادت  آن 

 کننییدگان دارای نقییش تعیییین خرییید مصییرف

 .(Miller et al., 2005) کننده و مهمیی هسیتند

اسییتفاده از آزمییون پانییژ یکییی از روش هییای 

 گییاینش ژنوتیییپ هییای امیییدبخش در درختییان 

 میییوه دانییه دار و هسییته دار مییی باشیید. دامیییار

   (Damyar et al., 2021)و همکیییاران  

 را  میییییوهبافییییت از نظییییر  یییییازامت ینبییییاالتر

رقیم به همراه  M-N10و  KA2 ژنوتیپ های در

  ینبیاالتردر ایین بررسیی . ندیافت شاهد رد دلیشا

و  YA8و  GO6 یهییا یییپژنوت میییوه بییه عطییر

بیود  BIG ییپژنوت باالترین شییرینی مربیو  بیه

 .(4)جدول 



 1400، سال 4، شماره 37جلد  ”نهال و بذرمجله ”

484 

 

 سیب هایژنوتیپمیوه  حسی صوصیات( خمعیاراشتباه  ±)  میانگین. 3جدول 

Table 3. Mean (± standard error) of fruit organoleptic characteristics of apple genotypes 
 

 ژنوتیپ
Genotype 

 عطر میوه )%(
Fruit aroma (%) 

 طعم میوه )%(
Fruit flavor (%) 

 شیرینی میوه )%(
Fruit sweetness (%) 

 ترشی میوه )%(
Fruit acidity (%) 

 بافت میوه )%(
Fruit texture (%) 

 )%( قابلیت پذیرش کلی میوه
Fruit overall acceptability 

(%) 
M-N10 81.00 ± 0.70 84.00 ± 0.88 74.00 ± 0.57 38.00 ± 1.80 85.50 ± 0.55 84.00 ± 0.94 

GO-N3 78.00 ± 0.75 76.50 ± 0.88 66.50 ± 0.94 13.00 ± 0.95 74.50 ± 1.95 80.00 ± 1.03 

DO-P-SH 73.50 ± 2.14 70.50 ± 1.07 73.50 ± 0.82 7.50 ± 0.54 77.50 ± 1.42 74.00 ± 1.15 

H1-SH 73.00 ± 1.36 73.00 ± 1.16 72.50 ± 0.89 22.50 ± 1.18 69.50 ± 0.60 72.00 ± 0.59 

M-N8 72.00 ± 0.92 74.50 ± 0.90 58.00 ± 0.89 15.00 ± 0.85 72.00 ± 0.82 75.50 ± 0.69 

Gala 69.00 ± 0.97 78.00 ± 0.79 71.00 ± 0.61 28.00 ± 1.67 78.50 ± 0.82 80.00 ± 0.78 

T-R1 66.50 ± 0.53 79.00 ± 0.77 71.00 ± 0.66 6.00 ± 0.52 78.50 ± 0.75 79.50 ± 0.64 

SBA 64.50 ± 0.96 66.00 ± 0.88 62.50 ± 1.18 49.50 ± 0.55 68.00 ± 0.67 70.50 ± 0.93 

Golden 59.50 ± 0.64 50.00 ± 0.70 72.50 ± 0.55 7.00 ± 0.67 78.00 ± 0.54 75.50 ± 0.50 

S-O-G 59.00 ± 1.90 60.50 ± 0.76 57.00 ± 0.95 36.50 ± 1.73 71.00 ± 1.47 66.00 ± 0.88 

B-K-KH 58.50 ± 0.63 62.00 ± 0.75 68.50 ± 0.58 4.00 ± 0.52 74.00 ± 0.66 72.50 ± 0.59 

ME5 56.50 ± 0.53 62.50 ± 0.82 68.00 ± 0.48 47.00 ± 0.48 75.50 ± 0.55 69.00 ± 0.52 

MD-N2 56.00 ± 1.10 50.00 ± 0.79 62.50 ± 1.03 21.00 ± 1.20 64.00 ± 1.07 62.00 ± 1.03 

SH-R 54.00 ± 0.74 63.00 ± 1.06 52.00 ± 0.98 39.50 ± 1.19 61.50 ± 1.31 63.50 ± 1.16 

SSB 52.00 ± 0.63 57.50 ± 0.63 72.50 ± 0.49 55.50 ± 0.69 66.00 ± 1.15 62.00 ± 0.89 

KH-1 51.00 ± 1.49 68.00 ± 0.98 57.00 ± 0.71 22.00 ± 1.14 76.50 ± 0.85 69.50 ± 0.69 

T5 46.50 ± 0.53 54.50 ± 0.72 36.50 ± 1.27 67.50 ± 0.63 74.00 ± 1.20 61.50 ± 1.03 
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 1392و  1391سیب در سال های  هایحسی ژنوتیپ خصوصیات میانگین . 4دولج
Table 4.  Mean comparison of fruit organoleptic characteristics in 2012 and 2013 

 

 سال
Year 

 عطر میوه )%(
Fruit aroma 

(%) 

 طعم میوه )%(
Fruit flavor 

(%) 

 شیرینی میوه )%(
Fruit sweetness 

(%) 

 میوه )%(ترشی 
Fruit acidity 

(%) 

 بافت میوه )%(
Fruit texture 

(%) 

 )%( قابلیت پذیرش کلی میوه
Fruit overall 

acceptability 

(%) 
2012  62.70 65.70 63.23 27.35 72.11 69.94 
2013 63.23 69.05 63.00 29.05 74.29 73.23 

 

 صیییفات عطیییر بیییین همبسیییتگی ضیییرایب 

میوه، ترشی میوه، بافیت میوه، طعم میوه، شیرینی 

 ژنوتیییپ هییای قابلیییت پییذیرش کلییی میییوه،

شده است.  ارائه 5 در جدول سیب مورد بررسی 

 نتییایج نشییان داد کییه بییین عطییر میییوه و صییفاتی

 ، شییییرینی و قابلییییتمییییوه از جملیییه طعیییم 

 بیییا  لییییپیییذیرش کلیییی همبسیییتگی مثبیییت و 

 بافییت میییوه همبسییتگی سییفتی صییفات ترشییی و

 . طعییم (5اشییت )جییدول وجییود ند معنییی داری 

میوه با بافت و قابلییت پیذیرش کلیی همبسیتگی 

و شیرینی میوه با ترشیی همبسیتگی  داشتمثبت 

منفی و با قابلیت پذیرش کلیی همبسیتگی مثبیت 

ت پیذیرش کلیی ییو قابلمییوه . بین ترشی داشت

همبسییتگی منفییی و بییین بافییت میییوه و قابلیییت 

مشییاهده شیید پییذیرش کلییی همبسییتگی مثبییت 

  .(5)جدول 

 
 ژنوتیپ های سیب حسیخصوصیات ضرایب همبستگی بین  -5جدول 

Table 5. Correlation coefficients between fruit organoleptic characteristics of apple 

genotypes. 
 

 بافت میوه

Fruit  

texture 

 ترشی میوه
Fruit  

acidity 

 شیرینی میوه
Fruit  

sweetness 

 طعم میوه
Fruit  

flavor 

 عطر میوه
Fruit  

aroma صفت Trait 

  Fruit flavor طعم میوه **0.852    
 Fruit sweetness شیرینی میوه *0.557 0.433   
 Fruit acidity ترشی میوه 0.466- 0.386- *0.502-  
 Fruit texture بافت میوه 0.457 *0.573 0.362 0.284- 

 Fruit overall acceptability قابلیت پذیرش کلی میوه **0.831 **0.876 *0.583 *0.546- **0.766
     احتمال پنج و یک درصد.سطح  در دار * و **: به ترتیب معنی

* and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively          

 

 گیری نتیجه

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشیان داد 

و  ی سیییب مییورد بررسیییهییایپژنوتکییه بییین 

قابیژ تیوجهی تنو   فنولوژیکیلحاظ  به ارزیابی

وجود داشت. ژنوتیپ های میورد مطالعیه دارای 

دامنه گلدهی از زودگژ تا دیر گژ بودند. زمیان 
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شرو  گلدهی ژنوتیپ هیا در دو سیال آزمیایش 

در  تفیاوتروز  15 کیه طیوریبیه  متفاوت بیود

شیید.  ژنوتیییپ هییا مشییاهدشییرو  گلییدهی زمییان 

دهی ژنوتیپ ها تحت تا یر سیال زمان گل ترتیب

و ترین زودگییژ SH-Rژنوتیییپ قییرار نگرفییت. 

هیا ترین ژنوتیپدیرگژو جاB-K-KH ژنوتیپ 

هیا ژنوتیپ مییوه نییا رسییدنزمان از نظر  .بودند

 GO-N3هیای ژنوتیپ .دارای تنو  زیادی بودند

دییییییررس  T5ژنوتییییییپ  و زودرس H1-SHو 

رییاش مییوه  کمتیرین مییاان T5ژنوتیپ  .بودند

مییاان  بیشیترین KH-1برداشت و ژنوتیپ قبژ از

 تقریبیاًدلیشیا رقم شاهد گلدن  .داشتریاش را 

  دارای ریاش متوسط بود.

مییوه از  تکیفییویژگی های صفات کمی و 

شاخ  های اصلی گاینش ارقام سیب به شیمار 

نتایج به دسیت آمیده از ایین پیژوهش  .می روند

های مورد مطالعیه از لحیاظ نوتیپنشان داد که ژ

تفیاوت  شیده گیریاندازه و ویژگی هایصفات 

 در نهاییت از بییند. شیتنداری با یکدیگر دامعنی

 ژنوتیپ های مورد بررسی: 

با اندازه متوسط میوه،   H1-SHژنوتیپال ( 

خصوصییییات مطلیییوب چشیییایی و خصوصیییاً 

 .زودرسی آن

به دلیژ داشتن عطیر و  M-N10ژنوتیپ ب(  

م بهتییر و همچنییین داشییتن بافییت مناسییب و طعیی

 سییایرقابلیییت پییذیرش کلییی بیشییتر نسییبت بییه 

و  "گلییدن دلیشییا"هییا و ارقییام شییاهد )ژنوتیییپ

 . ( "گاال"

بییا توجییه بییه میییان رس  N8-Mج( ژنوتیییپ 

بودن، اندازه میوه متوسط و طعم و عطیر خیوب، 

 نسبتاً آبدار، دارای انبارمانی نسبتا خوب.

 M-N10 ،N8-Mپ هیای ژنوتی انتخاب شدند. 

به ترتیب با نام هیای نیمیا، زاگیرس و  H1-SHو 

شمین به عنوان ارقام زودرس و مییان رس سییب 

  . معرفی شدند 1400در سال 

 

 سپاسگزاری

نگارندگان بدینوسیله از مدیریت پژوهشکده 

میوه های معتدله و سردسیری موسسیه تحقیقیات 

 فیراهم کیردن میواد گییاهی، علوم باغبانی بیرای

سردخانه و آزمایشیگاه و پشیتیبانی از انییام ایین 

 پژوهش سساسگااری می کنند.
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