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منطقه اهر با استتااه  از   (.Prunus avium L) گیالسبومی  یها پیتارزیابی تنوع ژنتیکی برخی  :نامه انیپا عنوان

 وژیکیلوفصاات مور

 هکتر علیرضا قنبری :راهنما استاد 

 العلومیمهندس سولماز فتحو  هکتر مهدی محب الدینیر: مشاو اساتید 

 باغبانی: رشته                                                          کارشناسی ارشد ی:لیتحص مقطع 

 یلیارهب محقق :دانشگاه      فیزیولوژی و اصالح هرختان میو                                          : شیگرا

 216 ات:صفح تعداد         21/22/2931  دفاع: خیتار                و منابع طبیعی کشاورزی :دهکدانش 

 :د کیچ

یگلدار و نهاندانه م اهانیجز گ ، خانواده گلسرخیان وآلوساناناز جنس  Prunus avium L. یبا نام علم السیگ

برتر و  یها پیژنوتجهت گزینش  ،ارسباران منطقه درآن  بررسی تنوع ژنتیکی ،گیالساقتصادی  تیاهم لیدل به. باشد

مطالعه با استفاده از  نی. در اباشد یمالزم  سازگار در منطقه های مقاوم وبه عنوان پایه اصالحی یها مهبرنااستفاده در 

 قرار یابیمورد ارز اهرافیل  هاز منطق شده نشیگز گیالس پیژنوت 62ی کیتنوع ژنت ،کمی صفت 62صفت کیفی و  62

و وزن وزن گوشت خالص میوه، سطح برگ ل، آمده برخی از صفات مثل کلروفیل ک دست به بر اساس نتایج گرفت.

بودند. و عرض میوه، طول میوه و طول برگ دارای ضریب تغییرات پایین  عدد میوه دارای ضریب تغییرات باال 611

میانگین  عدد میوه با 611وزن ی شده از قبیل ریگ اندازهضرایب همبستگی ساده نشان داد که بین برخی از صفات 

ی وجود دارد. تجزیه کالستر دار یمعنهمبستگی مثبت و  با دم و وزن گوشت خالصمیوه دد ع 611وزن  وزن میوه،

یر متغ 62، ها عاملتجزیه به  .به دو گروه اصلی تقسیم کرد 62تا  7را در فاصله ژنتیکی  ها پیژنوت برش دندروگرام،و 

صفات  س کل را توجیه نمودند.درصد واریان 12/21عامل اصلی کاهش داد که در مجموع  3مورد ارزیابی را به 

و وزن  اندازهدارای  A26و ژنوتیپ  ههای متفاوت بوداندازهدارای  هانشان داد که میوه ها پیژنوت میوهو وزن  اندازه

 A28 اکثرا همزمان بود و تنها ژنوتیپمورد مطالعه ی ها پیدر ژنوت ها وهیمحدوده زمانی رسیدن م میوه بیشتر بود.

خوردگی در برابر بارش باران نرم بودند که باعث مقاومت به ترکدارای بافت  ها پیژنوت اکثرمیوه . بود خیلی دیررس

ن یکبود، ل یبررس موردصفات  اکثر وجود تنوع قابل توجه در گر انیبج حاصل ینتا شود.در زمان رسیدن میوه می

رنگ  وزن میوه، نین بیدر ارد. ننده داک زیااز صفات متم یا مجموعهاز به استفاده از ین ها پیژنوتز یو تما ییشناسا

نیز  SCoTهای مولکولی با نشانگر در بررسی .برخوردار بود یشتریت بیاز اهمپوست میوه و سفتی بافت میوه 

های مورفولوژیکی و ها وجود دارد که این نشان دهنده اهمیت بررسیمشخص شد که تنوع زیادی بین ژنوتیپ

 دست آوردن نتیجه مطلوب است.همولکولی با همدیگر برای ب

 کننده صفات متمایز، ژنوتیپارزیابی ، کمی و کیفی صفات، مولکولی، SCoTنشانگر  :ها واژه دیلک
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 مقدمه -1-1

 دارای رشد تنه زیادی بوده باشد کهمیدار، خزان کننده و بزرگ های هستهگیالس جز میوهدرخت 

 (.6992 ،و همکاران 6وبستر) متر قابل نفوذ است. 2/6 -2دارای رشد نسبتا عمودی و تا عمق  و ریشه آن

سال قبل از میالد بر می گردد  2111تا  0111شواهد استفاده از گیالس به عنوان یک منبع غذایی به اولین 

تفاده آنها بیشتر به ها اولین کسانی بودند که به صورت اهلی به کاشت گیالس اقدام کردند که اسو یونانی

منشا گیالس غرب آسیا، شمال  .تخاطر چوب و استفاده دارویی از صمغ آن جهت درمان سرفه بوده اس

نژادی کنترل شده این درختان از قرن هجدهم آغاز گردید است. به چین، افغانستان، ترکیه و شمال ایران

رقم  32از  6269در سال  6ارهینسون. پگرفتمیتصادفی و طبیعی  و تا قبل از آن فقط توسط گزینش

-کشت می 3م مونت مورنسیگیالس در طول سلطنت هنری هفتم خبر داد که از بین این ارقام هنوز رق

باشد و از خواص دارویی میوه گیالس منبع سرشار از پتاسیم می (.6329مقدم و بوذری، )گنجیشود 

بین بردن تخمیر معده و  م کردن سینه، ازین، نرئن به بهبود درد مفاصل و تصلب شراتواگیالس می

اساس آمار سازمان خواربار و بر میوه گیالس شهرت جهانی دارد.و دم کرده دمیبوست اشاره نمود 

در جهان  السیکننده گ دیسه کشور اول تول رانیا کا،یآمر ه،یترک یمتماد های( در سال0)فائو یکشاورز

که  یو ارقام باشدمی درجه 31 –02 ییاید به عرض جغرافمحدو کنونهم ا السیگ یتجار دیتول هستند.

از ارقام مثل رقم  یبعض یمشترک هستند ول شوندیکشت م یاز کشورها در سطح تجار یاریدر بس

کشور مورد  کیفقط در  هیدر ترک 3و تورفاندا ونانیدر  6او ادس 6و رقم تراگانا در فرانسه 2ورچونیر

                                                
1- Webster  
2- Parhinson 
3- Montmorency 
4- FAO 
5 -  Reverchon 
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 ازیتعلق دارد که ن السیبه گ 0یحالت خودناسازگار نیدتریشد وهیان مدرخت نیب . دررندگییکشت قرار م

( اختالف 6991) یکی. نباشدیمهم م السیدر گ یگلده ندیفرا لیدل نهمی به و دارند زابه ارقام گرده

 گزارش نموده است. یاز نظر گلده السیارقام گ بندیرا در گروه یادیز

 گیالسگیاهشناسی  -2-2-2

 7و زیر تیره پرونوئیده 2و تیره رزاسه 2از جنس پرونوس Prunus avium L. یلمبا نام ع السیگ

باشد، اگرچه ارقام  یم( n6= x6 =62) دیپلوئیباشد. اکثر آنها دیگلدار و نهاندانه م اهانیباشد. جز گیم

دارای  ی است کهکننده و بزرگدار، خزانخت هستهدر .در آنها مشاهده شده است دییو تتراپلو دییپلویتر

و  ریشه نسبتا سطحی با رشد و نفوذپذیری مناسب و حساس در مقابل رطوبت زیاد و کمبود اکسیژن

های انبری رسد. دارای برگمتر می 61دارای ساقه با رشد عمودی و ارتفاع زیاد که در بعضی مواقع تا 

های گل باشد.وشوارک میهای قرمز رنگ و گغدههای بلند که دارای های نامنظم و دمبرگشکل با دندانه

  .(6992و همکاران، )وبستر  باشدآذین آن به صورت دیهیم میو گل 2آن کامل، دو جنسی

 

 بندی ارقام گیالسطبقه -2-2-1

های بندی ارقام گیالس وجود ندارد. امروزه بیشتر سیستمبندی جامع درباره طبقهیک سیستم طبقه         

زموان رسویدگی میووه     و میووه آب وشت، رنگگ سفتیر اساس رنگ پوست، بندی، ارقام گیالس را بطبقه

ها بیشتر خصوصیات و ذائقه مختلف موردم در نقوام مختلوف    بندیکنند که اساس این طبقهبندی میطبقه

                                                                                                                                              
1- Tragana 
2 -  Edessa 
3 -  Turfand 
4 -  Self- in compatibility 
5- Prunus 
6- Rosaceae 
7- Prunoideae 
8- Hermafrodit 
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و  6طور مثال در ایتالیا ارقام گیالس را به دو گروه اصلی گیالس با گوشت نورم یوا تنورین   جهان است. به

کنند که هر کدام به دو زیور گوروه، یکوی آنهوایی کوه      بندی میتقسیم 6سفت یا دورونی گیالس با گوشت

های دارای رنوگ روشون بوا    های سیاه رنگ با گوشت و آبمیوه تیره یا قرمز و دیگری آنهایی که میوهمیوه

س را گویال  6973در سال  3بالدینی شوند.بندی میرنگ طبقهگوشت زرد یا سفید رنگ و آبمیوه زرد یا بی

هوای  متر مکعب و میوهسانتی 7تر از های بزرگ حجمی بزرگبندی کرد که میوهبراساس حجم میوه طبقه

 0متر مکعب بودند. اپلوی سانتی 0های کوچک کمتر از متر مکعب و میوهسانتی 0 -7 حجم ، دارایمتوسط

-و میوه 66رگ قطرشان بیش از های بزبرای تعیین اندازه میوه قطر را پیشنهاد کرد که میوه 6926در سال 

میلوی   62های خیلی کوچک قطری کمتر از و میوه 62تا  62های کوچک از و میوه 66تا  62های متوسط 

کواری بسویار مشوکل     بندی ارقام مختلوف گویالس  خص، طبقهروش مش متر داشتند. بدون استفاده از یک

شرایط آب و هوا،  تحت تاثیر ،شودتفاده میبندی اسخواهد بود. امروزه سفتی گیالس که بیشتر برای طبقه

)وبسوتر و همکواران،    کنود شوکل موی  بنودی را دچوار م  گیرد و طبقهمیزان محصول درخت و پایه قرار می

6992.) 

 عوامل محیطی -2-2-9

توان حرارت، نوور، آب، خواک، موقعیوت محول، نیواز      می السیگثر بر درختان ؤاز عوامل محیطی م

جوزو   را نام برد که در ایجاد یک باغ گیالس تاثیر زیادی دارند. گیالس و آلبالو و دوره استراحت ییسرما

 السی. گو باشدیم یدوره خواب زمستان کیفصل رشد گرم و  کی ازمندیمناطق معتدله است و ن هایوهیم

ر )بوارش د  یو بارنودگ  خبندانیاز  یفصل رشد نسبتاً کوتاه عار ازمندین شهایوهیم دنیو رس یبارده یبرا

                                                
1 -  Tenerine 
2- Duroni 
3- Baldini 
4- Aeppli 
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. گیالس و آلبالو برای گل انگیزی به طوول روز  ( استشودیم هاوهیم یخوردگفصل برداشت باعث ترک

حساس نیستند و تنها اثر این عوامل روی آنها کمتر و یا بیشتر کردن دوره فتوسنتز است ولی بور خوالف   

اغ کواری غیور   طول روز، شدت نور در رشد و باروری درختان موثر است. تغییور دادن شودت نوور در بو    

عملی است و تنها راه نور رسانی کافی به داخل درخت دادن شکل و تراکم مناسب بوه شواو و بورگ آن    

 (. 6329)گنجی مقدم و بوذری،  است

 نیاز سرمایی و هور  استراحت -2-2-4

تورین دماهوا   ی دمایی فصل زمستان و مدت زمان آن از اهمیت زیوادی برخوردارنود. مناسوب   گستره

زدگی هوی  اثوری   باشند. دماهای زیر حد یخ( می7تا  1) زدگیادهی، فقط دماهای باالی حد یخبرای سرم

مودلی را در سوه سوطح     6970و همکوارانش در سوال    6بر تجمع واحدهای سرمایی ندارند. ریچاردسوون 

ز آن ی جهوت خوروا ا  دوره استراحت و مقدار نیاز سورمای  مؤثر ارائه کردند.مؤثر و غیر، نیمهدماهای مؤثر

خصوص یکی از عوامل مهم در جلوگیری از صدمات سرما در زمستان و بهار در گیاهان مناطق معتدله به

(. در مناطقی که خطر سرمای بهاره وجوود دارد بوا توجوه بوه رابطوه زموان       6929، 6)گلن باشدگیالس می

دهی دیرتور و کواهش   ی بواالتر جهوت گلو   یتوان به کاشت ارقامی با نیاز سورما گلدهی و نیاز به سرما می

افشانی و لقاح در دماهای باالتر و در نتیجه افزایش تولید محصوول  خسارات سرما و همچنین امکان گرده

(. مقدار مؤثر سرما بستگی به عوامل مختلفوی از جملوه مودت و    6997و همکاران،  3بارتولنی) اقدام نمود

-وتی موی ای متفو تلف دارای نیازهوای سورمای  ارقام مخ (.6992و همکاران،  0)متی میزان دماهای سرد دارد

ها نیوز بور میوزان    ( و عوامل دیگری نظیر اختالفات ژنتیکی و نوع جوانه6929و همکاران،  2)ایجی باشند

 های تری از جوانهنیاز سرمائی پایین های گل(. جوانه6922)ساورا و همکاران،  باشدی مؤثر مینیاز سرمای

                                                
1- Richardson 
2- Glenn 
3- Bartolini 
4- Mathe 
5- Egea 
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Abstract: 

Sweet cherry (Prunus avium L.) is from prunus genus, which is placed in flowering plants 

and angiosperms. Because of the the economic importance of Sweet cherry, genetic 

diversity in Arasbaran, to select superior genotypes and used in breeding programs as 

resistant rootstocks and harmony in the region is required. In this study, using 26 

qualitative and 16 quantitative trait genetic diversity of 28 genotypes were evaluated Sweet 

cherry selection of Ahar Affil area. Based on the results, some characteristics, such as 

chlorophyll, lean meats, fruit weight, level leaf and the weight of 100 fruit have down 

coefficients of variation and fruit width, fruit the length and leaf the length have high 

coefficients of variation. Simple correlation coefficients showed that some the measured 

traits such as weight of 100 fruit with average fruit weight, weight of 100 fruit with tail and 

pure meat weight is a significant positive correlation. Cluster analysis and cutting 

dendrogram, the genotypes are genetically 7 to 25 be divided into two main groups. Factor 

analysis evaluated 16 variables into reduced the six main factors total was 80/06% of total 

variation. Traits and fruit weight showed that fruits have different sizes and genotype A26 

has the size and weight of the fruit was. The fruits ripen in the same time period studied 

genotypes was mostly and A28 genotype was just too late. Most fruit genotypes soft tissue 

that causes resistance to cracking in the rain at the time of fruit ripening. the results 

indicated that there is considerable variation in most traits, however identification and 

distinction genotypes is the use of a set of distinctive traits. in the meantime, fruit weight, 

fruit skin color and fruit texture hardness is more important and the most important 

characteristics matched recipes 

Keywords: sweet cherry tree, morphological diversity, quantitative traits and quality, fruit weight 
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