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در این پژوهش تعداد هفت رقم بومی و پنج رقم وارداتی گالبی ) (Pyrus communis L.از نظر خصوصیات مورفولوژیک
میوه و صفات بیوشیمائی شامل مواد جامد محلول ،اسیدهای آلی قابل تیتر ،اسیدیته عصاره ،تراکم و انددازه بافدت اسدکلرئید ،اسدید
آسکوربیک و خصوصیات ارگانولپتیک طی سال  1396و  1397ارزیابی شدند .نتایج نشان داد که در ارزیابیهای مورفولوژیک میوه
مهمترین صفات متمایز کننده :فرم عمومی و اندازه میوه ،نسبت طول به قطر ،محل قرارگیری بیشترین قطر ،پروفیل کنار میوه ،رند
زمینه و بزرگی عدسکها در رن

زمینه ،بزرگی لکه رن

روئی و خصوصیات دم میوه بودند .همچنین سه رقم کوشدیا ،لوئیزبدون و

اسپادونا ،شباهت ظاهری بسیار قابل توجهی داشتند که با توجه به مخلوط این سه رقم در نهالستانهدای گالبدی کشدور ،خصوصدیات
دممیوه شامل :اندازه ،ضخامت و میزان خمیدگی از صفات بسیار متمایزکننده در این ارقام بود .میزان مواد جامد محلدول در دامنده
 14تا  17/4درصد متغیر و کمترین آن در رقم زودرس بوره ژیفدارد و بدارترین آن در رقدم فلسدطینی دیدده شدد .تغییدرات میدزان
اسید قابل تیتر میوه نیز بین  3/4میلیگرم به ازاء گرم وزن تازه میوه در ارقام درگزی ،لوئیزبون و اسپادونا تا  11/4میلیگرم بده ازاء
گرم وزن تازه میوه در رقم دمکج بود .در مجموع بارترین امتیاز کلی میوه در ارزیابیهای ارگانولپتیک متعلق به رقم لوئیزبون بدود
که کیفیت میوه آن بسیارعالی ارزیابی شد .ویژگی های کیفیت میوه این رقدم در زمدان رسدیدن و سدایر خصوصدیات بداری نظیدر
سازگاری روی پایههای رویشی و تحمل به بیماری آتشک دلیل گسترش آن به عنوان عمده ترین رقم تجاری گالبی ایران است.
واژههای کلیدی :گالبی ،خوشههای اسکلروئیدی ،اسید آسکوربیک ،سفتی بافت ،رقم تجاری ،صفات متمایزکننده.
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مقدمه

فيبییر خییوراکي و  9/8گییرم بییه انییواع قنیییدها

ميوه گالبیي از گذشیته دور بیه عنیوان ميیوه

اختصییام داشییته و در مجمییوع از وزن خشییک

باکيفيت و مطلوب در بیين سیایر ميیوههیا بیویژه

ميییوه بخییی کمییي بییه ميییهان  0/38گییرم بییه

در فرهنگهای شرقي نظير چين و اییران مطیر

پییروتئينهییا و  0/12گییرم بییه انییواع چربییيهییا

بوده به صورتي که در تیاری کشیور میا بیه نیام

اختصام دارد ) .(USDA, 2011همچنیين سیه

عمومي شاه ميوهها یا عباسي نام برده شده اسیت

نوع قند اصلي محلول ميوه گالبي ،سیوکروز بیه

(Bell and Itai, 2011; Sadeghnejad et al.,

ميهان  0/78گرم ،گلوکه به ميیهان  2/76گیرم و

) .2014; Abdollahi, 2021در کتییاب قییانون

فروکتوز به ميیهان  6/23گیرم بیوده و تکتیوز و

ابییوعلي سییينا ،ویژگییي هییای کيفيییت و درمییاني

مالتوز هر کدام تنها به ميهان  0/01گرم در ميیوه

گالبییي بییه تفصییيم مییورد بررسییي قییرار گرفتییه

گالبي موجود است .این نسبت قندها بيانگر ایین

و دو نوع گالبي معمولي و چيني از نظر کيفيیت

مییيباشیید کییه قنییدهای تعيییين کننییده شییيریني

ميییوه و خییوام درمییاني شییر داده شییده اسییت

ميیوه گالبیي معمیولي )(Pyrus communis L.

).(Abu Ali Sina, 2010

سییه قنیید سییوکروز ،گلییوکه و فروکتییوز اسییت
).(Lim, 2012

این موضوع نشان دهنده وجیود جرییان ژنیي
گونههای مختلف گالبي در قیرن پینجه هجیری

ميهان اسيد آسکوربيک به عنوان اصليتیری

شمسي و قبم از آن در ایران ميباشد .این جریان

ویتامين ميوه گالبي در حدود  4/2ميليگیرم در

ژني ،همراه با وجود انواع بسياری از ژنوتيپهای

 100گیرم ميیوهتییر گالبیي گییهارش شیده اسییت

بومي وحشي و یا نيمه وحشي با ميیوههیای نسیبتا

) .(USDA, 2011ميهان اسيدهیای کیم محلیول

غن یا و وجییود تنییوع بسییيار در

ميییوه گالبییي نيییه در محییدوده  0/86تییا 3/51

کيفيت و خصوصيات ارگانولپتيک ارقام بومي و

ميليگیرم بیه ازاگ گیرم وزن تیازه ميیوه در ميیوه

ژنوتيییپهییای گالبییي بییومي ایییران شییده اسییت

ارقام گالبیيهیای معمیولي میورد ارزییابي قیرار

(Alizadeh et al., 2015; Khorshidei et al.,

گرفته است ) .(Sha, 2011دو اسيد آلیي ،اسیيد

).2017; Bashiri et al., 2017

سیییيتریک و اسیییيد ماليیییک دو اسیییيد اصیییلي

خییوراکي ،سییب

ميوه گالبي در زمره ميوههیای اصیلي منیا ق

ميوه گالبي معمولي ميباشند که نسیبت ایین دو

معتدله بوده و از نظر ارزش غذائي دارای حیدود

اسيد در ارقام مختلف این گونیه متفیاوت اسیت

 16/6درصد ماده خشیک میيباشید کیه از 100

).(Lim, 2012

گییرم وزن تییر ميییوه نهدیییک بییه  15/5گییرم بییه

مقایسه عمومي ارزش غذائي گالبي آسیيائي

کربوهيییدراتهییا اختصییام دارد .از مجمییوع

متعلق به گونه  P. serotina Rehd.نشان دهنیده

کربوهيدارتهای این ميوه ،حدود  3/1گیرم بیه

این است که با توجه به آبدارتر بودن ميوه ارقیام
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معمولي است.

این گونیه در مقایسیه بیا ارقیام گالبیي معمیولي،
حدود  11/7درصد ماده خشیک در ميیوه ارقیام

بررسيهیا نشیان میيدهید کیه سیه نیوع قنید

گالبییي آسییيائي وجییود دارد ).(USDA, 2011

سوکروز ،گلوکه و فروکتوز که قنیدهای اصیلي

همچنين در ميوه ارقام این گونه به ور متوسط،

ميوه گالبي را تشکيم ميدهند ،ميهان متفاوتي از

نهدیک به  10/7گرم به کربوهيدراتها 3/6 ،بیه

شيریني را در ميوه ایجاد ميکنند .بر ایین اسیا

فيبییییر خییییوراکي و  7/1گییییرم بییییه انییییواع

فروکتیییوز بیییه ترتيییی  2/3 ،3و  1/7مرتبیییه از

قندها اختصام داشته که بيانگر ایین اسیت کیه

قندهای سوربيتول ،گلوکوز و سوکروز شيرینتر

ميوههیای گالبیي آسیيائي در مقایسیه بیا گالبیي

است ) .(Kulp et al., 1991بنابراین با توجه بیه

اروپییائي دارای شییيریني کییهتییر و فيبییر بییيیتییر

نسییبت بییاتتر فروکتییوز در ميییوه رسییيده ارقییام

ميباشند ) .(Lim, 2012این ویژگي با توجیه بیه

گالبیي معمییولي و ميییهان بییاتی شییيریني ایجییاد

ساختار فراوانتر سلولهای اسیکلرئيدی موجیود

شییده توسییط اییین قنیید ،شییيریني ميییوه ارقییام

در بافت ميوه ارقام گالبي آسيائي دور از انتظیار

گونیه  P. communis L.چنیدان دور از انتظیار

نيست.

نيست ).(Lim, 2012
از سوی دیگر نشان داده شیده اسیت کیه در

ميهان اسيد کم قابم تيتر نيه در ارقیام گالبیي
آسییيائي بییين  0/09تییا  0/18ميلییيگییرم بییه ازاگ

گالبيهای آسيائي ،نسبت متفاوت قنیدها سیب

گرم وزن تازه ميیوه در ارقیام مختلیف مشیاهده

ایجاد ميوههای که شيرینيتر و در مقایسه بیا آن

و گهارش شیده اسیت ).(Jurick et al., 2015

بییه دليییم وجییود فيبییر بییيیتییر و آبییدارتر بییودن

بییا توجییه بییه منشییاگ نهدیییک و رابطییه ژنتيکییي

ميیییوه ،ميیییوههیییائي بیییا میییهه و خصوصیییيات

گالبيهای چيني )(P . bretschneideri Rehd.

ارگانولپتيییک متفییاوت از گالبییيهییای اروپییائي

با گالبیيهیای آسیيائي )،(Erfani et al., 2013

ميشود ) .(Sha, 2011این در حیالي اسیت کیه

شییباهت و نهدیکییي خصوصییيات ارگانولپتيییک

مروری بیر تیاری کشیت و پیرورش گالبیي در

و بيوشییيمائي ميییوه ارقییام اییین نییوع گالبییي بییا

ایران و نقیی جیاده ابریشیه در انتقیال و تکامیم

گالبیییيهیییای آسیییيائي گیییهارش شیییده اسیییت

ارقام بومي این منطقه نشان ميدهد که جریانیات

) .(Lim, 2012; USDA, 2011در بررسي شیا

ژني متعددی از شیر آسیيا ،آسیيای مرکیهی و

و همکییاران ) ،(Sha, 2011ميییهان اسییيد کییم

حتییي هيماليییا و شییمال افنانسییتان تنییوع ژنتيکییي

ميییوه ارقییام گالبییي چينییي بییين  1/74تییا /88

ارقام گالبي ایران را تحیت تیارير قیرار دادهانید

 4ميليگرم به ازاگ گرم وزن تازه ميیوه گیهارش

;(Erfani et al., 2013; Abdollahi, 2021a

شیید کییه نشییان دهنییده اسییيدیتییر بییودن ميییوه

).Abdollahi et al., 2021b
بر ایین اسیا

گالبییيهییای چينییي در مقایسییه بییا گالبییيهییای
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و میییهه بسیییيار شیییيرین و جرییییان ژنیییي گونیییه

بردارنده ارقام گالبي کلکسيون گالبي پژوهشکده

گالبیییییي قهاقیییییي ییییییا بخیییییارائي از گونیییییه

ميوههیای معتدلیه و سردسیيری موسسیه تحقيقیات

 P. korshinskyi Litv.در ارقیام گالبیي نظيیر

علوم باغباني در کمال شهر شامم هفت رقیه بیومي

(Nikzad

شییاه ميییوه (شییاهد) ،درگییهی (شییاهد) ،دمکییج،

Gharehaghaji et al., 2014a; Nikzad

شاهک ،فلسطيني ،سيفتبریه و محمدعليمشهد و

) Gharehaghaji et al., 2014bو یییا ارقییام

پیینج رقییه وارداتییي شییامم رقییه پکهییامهتریومف

گالبي با جریان ژني جنوب شر آسيا در منطقه

) ،(Packham’s Triumphاسییپادونا )،(Spadona

مرکیییهی اییییران )(Babaei et al., 2011

لوئيهبییون ) ،(Louise Bonneکوشییيا )،(Coscia

و همچنییين تنییوع یییاهری ميییوه از انییواع شییبيه

بوره ژیفارد ) (Beurre Giffardبود (جدول .)1

شیییاهميیییوه ،شیییاهک و دمکیییج

به گالبيهای آسيائي تا انواع دارای فرم کشيده

بییا توجییه بییه نییامهییای متعییدد مییورد اسییتفاده

و زنگولیییهای کیییه در بررسیییيهیییای نشیییانگر

بییرای اییین ارقییام در منییا ق مختلییف کشییور

مولکولي ،با ارقیام گالبیي معمیولي گروهبنیدی

و همچنیين تیداخم ایین ارقیام در نهالسیتانهیای

شییدهانیید ) (Erfani et al., 2013, 2014دور

برخي نواحي کشور نظير استان خراسان رضیوی

از انتظییار نيسییت .بییر همییين اسییا  ،تنییوع قابییم

) ،(Abdollahi, 2010نییامهییای معییادل اییین

تییوجهي از نظییر خصوصییيات یییاهری ،عییه و

ارقیییام نيیییه در جیییدول  1آورده شیییده اسیییت.

عطییر ميییوه در ارقییام بییومي ایییران از نظییر ميییهان

همانطور که در این جدول مشخص شده اسیت،

آبییداری ،سییلولهییای اسییکلرئيدی ،شییيریني و

در رابطییه بییا ارقییام گالبییي بییومي و وارداتییي،

همچنییين اسییيدیته ميییوه ارزیییابي شییده اسییت

تداخم نام قابم تیوجهي در کشیور وجیود دارد.

).(Abdollahi, 2010

همچنییين بییه ییور مشییخص ،در رابطییه بییا سییه

بیییا توجیییه بیییه دامنیییه متفیییاوت صیییفات

رقییه لوئيهبییون ،کوشییيا و اسییپادونا بییا توجییه

مورفولوژیک ميوه ،ارزشهای غذائي و همچنين

بییه شییباهت بسییيار زیییاد ميییوههییا ،تییداخم نییام

جریان ژني متفاوت موجود در ارقام بومي ایران،

قابییم تییوجهي در سییطس نهالسییتانهییا مشییاهده

هییید

ميشود.

از ایییین پیییژوهی ارزییییابي مقیییدماتي

برای ارزیابيها ،ميیوههیا در زمیان رسیيدگي

خصوصیيات عمیومي ميیوه در شیماری از ارقیام
بومي و وارداتي کلکسيون گالبي کشور بود.

فيهیولوژیک در سال  ،1397بیر اسیا

شیاخص

تعداد روز از زمیان گلیدهي ،بیر اسیا

جیدول

مواد و روشها

ارائه شده توسط عبیدالهي )(Abdollahi, 2010

ارقام گالبی مورد بررسی

به تعداد سه تکرار و حداقم  10عدد ميوه در هر
تکرار برداشت و بررسي شدند.

مواد گياهي مورد اسیتفاده در ایین پیژوهی در
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جدول  -1نام اصلي ارقام ،نام رقه به فارسي و نامهای معادل عمومي و نامهای معادل فارسي شناخته شده در نهالستانهای گالبي ایران برای ارقام بومي و وارداتي مورد بررسي
Table 1. Original name and Persian name of cultivars, synonym (s) in common; and synonym (s) in Persian, as these cultivars
have been called in the nurseries of Iran
نامهای معادل در فارسي
Synonym(s) in Persian

نام اصلي رقه
نام رقه به فارسي
Original name of cultivar Persian name of cultivar

نامهای معادل متداول
Synonym(s) in common
ارقام گالبي بومي
---

درگهی

---

دمکج

Domkaj

--محمدعلي مشهد ،دمکج (در خراسان و متفاوت از دمکج کرج)

---

فلسطيني

Felestini

---

محمدعلي

شاه ميوه اصفهان ،شاه ميوه کرج ،شاه ميوه کليه منا ق کشور

---

شاه ميوه

--سيف

-----

شاهک
سيف نيریه

درگه ،دره گهی
دمکج کرج

Mohammad Ali
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Shah Miveh
Shahak
Seif Tabriz

Introduced pear cultivars

ارقام گالبي وارداتي

Beurre Giffard
 Giffard, Giffards Butterbirne, Mantecosa Giffard, Cañellaبوره ژیفارد
چيني ،متفاوت از گالبي چيني متعلق به گونه P. bretschneideri
Coscia
 Ercoliniکوشيا
--Louise Bonne
 Buona Luisa, Louise Bonne of Jersey, Louise Bonne d'Avranchésلوئيهبون
بيروتي (در عموم ایران) ،کوشيا و اسپادونا زودر (در خراسان)
Packham`s Triumph
 Packhamپکهامه تریومف
--Spadona
 Spadona Estiva, Blanquilla, Pera de agua, Blanquilla de Aranjuezاسپادونا
اسپادونا دیرر (در خراسان) ،اسپادونا تابستانه (در خراسان)
 نامهای معادل بر اسا تجربه ميداني در نهالستانهای گالبي ) (Abdollahi, 2010و توصيفگر ارقام گالبي اتحادیه بينالمللي حفایت از ارقام گياهي ) (UPOV, 2000آورده شده است .دمکج خراسان کیه نیام رقیه محمیدعلي دراستان خراسان رضوی است بر اسا مشاهدات باغي و گهارش عطار ) (Attar et al., 2017ميباشد.
- Synonyms are based on field experiences in the pear nurseries (Abdollahi 2010) and the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV, 2000).
Cv. Mohammad Ali is also known as Domkaj-e- Khorasan (Attar et al., 2017).
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Native pear cultivars
Dargazi
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اسکلرئيدی به رنگ آبي یا سیبه میورد شناسیائي

ارزیابیهای مورفولوژیک و بافت شناختی

ارزیییابيهییای مورفولوژیییک شییامم صییفات
شییاخص و متمایهکننییده ميییوه :ییول ،عییر

قرار گرفتند (Abdollahi and Tahzibi Hagh,

).2019

و

محم بيیترین قطر ميوه ،نسیبت یول بیه قطیر،

ارزیابیهای بیوشیمیائی و ارگانولپتیک

اندازه ،تقارن در برش ولي ،پروفيیم کنیارههیا،

ارزیابيهیای بيوشیيميائي میورد نظیر در ایین

رنگ زمينیه پوسیت ،مسیاحت نسیبي رنیگ رو،

تحقيق شامم ميهان مواد جامد محلول ییا درصید

رنگ رو ،مساحت نسبي زنگار حاشيه فرورفتگي

قند کم ) ،(Total Soluble Solids-TSSاسیيد

انتها ،مساحت نسیبي زنگیار روی لیپ ،مسیاحت

قابم تيتیر کیم )،(Total Titratable Acid-TA

نسبي زنگار حاشيه اتصال دم ،ول ،ضیخامت و

اسیییيدیته آب ميیییوه ییییا  pHو ميیییهان اسیییيد

انحنای دم ميوه ،حالت دم نسبت به محور ميیوه،

آسکوربيک (ویتامين  )Cبود .ميهان میواد جامید

عمییق حفییره دم ،حالییت کاسییبر هییا در موق ی

محلول یا درصد قند محلول ميیوههیا بیا دسیتگاه

برداشییت ،فرورفتگییي انتهییایي ميییوه در موقیی

رفراکتییومتر مییدل  Atago N1در دمییای اتییا

برداشییت ،عمییق فرورفتگییي انتهییایي در موقیی

اندازه گيری شد .برای این کار حیداقم از 10-5

برداشییت ،عییر

فرورفتگ یي انتهییایي در موق ی

برداشییت ،برجسییتگي ناحيیه ا ییرا

عدد ميوه عصیاره تهيیه شیده و و پیس از صیا
کردن عصاره بیا کاغیذ صیافي ،درجیه بیریکس

فرورفتگیي

دستگاه قرائت شد.

انتهایي درموق برداشت ،بافیت گوشیت ،سیفتي
گوشت و آبداری گوشت بودنید .ارزییابيهیای

ميییهان اسییيد قابیییم تيتییر در ميییوه بیییا روش

مورفولوژیییک بییر روی تعییداد  10نمونییه از هییر

تيتراسیيون عصییاره  10ميیوه و بییا اسییتفاده از فنییم

درخییت و سییه تکییرار درخییت در سییال  1396و

فتالئين و سود  0/1نرمال اندازهگيری شد .بیه ایین

 1397صورت گرفت.

منظییور ،یهییور رنییگ صییورتي روشیین ،پایییان

برای مشاهده بافت اسکلرئيد ميوه گالبیي ،از

تيتراسيون را نشیان داد .همچنیين اسیيدیته عصیاره

روش رنگ آميهی نمونه ،با استفاده از نيیومتيلن

ميوه بیا اسیتفاده از  pHمتیر دیجيتیال میدل متیروم

بلیو بیه میدت ییک دقيقیه اسیتفاده شید .بیه ایین

ارزیابي شد .در این پژوهی ،بیرای انیدازهگيیری

منظور 0/1 ،گرم از نيومتيلنبلیو را در آب مقطیر

ویتیییامين  Cاز روش تيتراسیییيون بیییا اسیییتفاده از

حم کرده و نمونهها در این محلول به مدت یک

شناسییانگر -6،2دیکلروفنییماینییدوفنم اسییتاندارد

دقيقه رنگ آميهی شدند .سپس برشهای بافیت

اسییتفاده شیید .بییرای انییدازهگيییری ميییهان اسییيد

نمایي  40و  100با اسیتفاده

آسکوربيک ،در این روش عصاره نمونه در اسيد

از ميکروسیییکو میییدل کیییارل-زاییییس میییدل

اگهالي یک بییا رنییگ سییدیه  -6 ،2دی کلروفنییم

 NT6V/10W Stadبررسي شیدند .خوشیههیای

ایندوفنم استاندارد تيتر شد تیا صیورتي کمرنیگ

ميوه تهيه و با بهر
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ارقام گالبي مورد نظر بدون برش و کامال سیاله

که به مدت  10تا  50رانيه دوام ميآورد.
به منظور ارزیابي خصوصیيات ارگانولپتيیک

مورد ارزیابي تعداد پنج نفیر آزمیونگر )(Tester

(حسییي) ميییوه ،از ميییوههییای رسییيده و دارای

رابت و در شرایط مستقم قیرار گرفتنید .ارزییابي

کيفيییت مطلییوب اسییتفاده شیید .بییه اییین منظییور،

یاهری ميوه به ریق رتبهبنیدی ) (Scoringاز 1

از

شاخصهای ارائه شده در جیدول

ميییوههییای برداشییت شییده و بییدون آسییي

تا  ،5بر اسا

سردخانه خیارج و هیر روز ميیوه هیای سیه رقیه

 1انجییام شیید .پییس از اییین مرحلییه ،هییر ميییوه در

مورد ارزیابي قرار گرفتند .ارزیابي یاهری ميیوه

آزمایشگاه به پینج قسیمت مسیاوی تقسیيه و در

در سییاعت  9:30صییبس و ارزیییابي خصوصییيات

بشیییقابهیییای سیییفيد و بیییا کییید ،در اختيیییار

ارگانولپتيک در ساعت  10صبس انجام شد .ميوه

آزمونگرهای مشخص قرار گرفتند.

جدول  -2امتيازدهي صفات مختلف یاهری و ارگانولپتيک ميوه در ارقام گالبي
Table 2. Scoring of visible and organoleptic characteristics of fruits of pear cultivars
Scoring
رتبهبندی
رتبه 1
رتبه 2
رتبه 3
رتبه 4
رتبه 5
Characteristic
صفت
Score 1
Score 2
Score 3
Score 4
Score 5
بسيار ضعيف یاهر و بازارپسندی ميوه
ضعيف
قابم قبول
نسبتا خوب
عالي
Marketing and appearance of fruit Very weak
Weak
Acceptable Fairly good Excellent
عطر گوشت ميوه
بدون عطر
که عطر
عطر مالیه
معطر
بسيار معطر
Aroma of fruit pulp
No aroma Low aroma Mild aroma Aromatic Highly aromatic
بسيار ضعيف مهه گوشت ميوه
ضعيف
قابم قبول
نسبتا خوب
عالي
Flavor of fruit pulp
Very weak
Weak
Acceptable Fairly good Excellent
بسيار کهآب آبداری بافت ميوه
آبداری متوسط آبداری که
آبدار
بسيار آبدار
Juiciness of fruit texture
Very low juicy Low juicy Medium juicy Juicy
Highly juicy
سفتي بافت ميوه (حسي)
بسيارنرم
نرم
سفتي
سفت
بسيارسفت
)Fruit texture firmness (Sensory
Highly soft
Soft
Medium soft
Firm
Highly firm

دادهها به صورت ميانگين هر رقه محاسبه و با

ارگانولپتيک ،با توجه بیه اسیتفاده از ميیانگينهیا

اسییتفاده از نییرم افییهار اکسییم )(Excel, 2007

و پيوسیییته بیییودن صیییفات ،از روش همبسیییتگي

مرتیی سییازی شییدند .بییرای تجهیییه واریییانس

پيرسیون ) (Pearson Correlation Analysisو

و مقایسییه ميییانگينهییا از نییرمافییهار سییيگماپالت

با استفاده از نرمافهار سیيگماپالت اسیتفاده شید.

) (SigmaPlot, Sigma Co., USAو آزمیون

با توجه به محدود بیودن تعیداد همبسیتگيهیای

چند دامنهای دانکن استفاده شید .بیرای ارزییابي

معنییيدار ،از ارائییه جییدول آنییاليه همبسییتگي

همبسییتگي بییين ویژگییي هییای کيفيییت حاصییم

اجتناب شد.

از ارزیابيهای بيوشيميائي ميیوه و بررسیيهیای
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نتایج و بحث

با استانداردهای ارائه شده توسیط توصیيفگر ملیي

خصوصیات مورفولوژیک

آزمیییونهیییای تمیییایه ،یکنیییواختي و پاییییداری

ارزیابيهای مورفولوژیک ميیوه نشیان دهنیده

) ،(Sadeghi et al., 2008قابم تمایه از یکیدیگر

تفاوتهای قابیم توجیه در خصوصیيات ییاهری

بودند (جدول  ،3شکم  .)1از سیوی دیگیر ییاهر

ميوه ارقام مورد بررسي بود ،به وری که بیه جیه

بازارپسند این ارقام ،یکي از دتئم گسیترش آنهیا

سه رقه کوشيا ،لوئيهبون و اسپادونا ،سایر ارقام بیه

در دورههای مختلف بیه عنیوان ارقیام تجیاری ییا

خوبي بر اسا

نيمه تجاری گالبي کشور بوده است (شکم .)1

خصوصيات یاهری و انطبا آنها

Mohammad Ali

Seif Tabriz

Domkaj

Shah Miveh

Beurre Giffard

Shahak

Dargazi

Felestini

Coscia

Louise Bonne

Spadona

Packham`s Triumph

شکم  -1مقایسه شکم عمومي ،رنگ زمينه و روئي ،دم ميوه و وضعيت اتصال آن به ميوه و ميیهان چیوبي
شدن آن در ارقام مختلف گالبي بومي و وارداتي مورد بررسي .در سیه رقیه وارداتیي بسیيار شیبيه شیامم
اسپادونا ،لوئيهبون و کوشيا که شناسائي آنها از یکیدیگر مشیکم میيباشید ،خصوصیيات دم ميیوه ،زاوییه
اتصال آن ،ضخامت و ميهان چوبي شدن و رنگ دم ميوه ،صفات کليدی و تعيين کننده در تمایه این ارقام
از یکدیگر ميباشند
Fig. 1. Comparison of general form, ground color of skin and over color, stalk and
attitude of stalk in relation to axis of fruit, rate of stalk lignifications in different native
and introduced pear cultivars. In three very similar cultivars, Spadona, Louse Bonne and
Coscia that identification and distinctness of them are not easy, stalk characteristics,
attitude of stalk in relation to axis of fruit, stalk thickness, color of stalk and its color are
key characteristics for distinctness of cultivars based on the fruit traits
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)Sadeghi et al., 2008(  یکنواختي و پایداری، مقایسه خصوصيات مختلف مورفولوژیک ميوه ارقام گالبي مورد بررسي بر اسا توصيفگر ملي آزمونهای تمایه-3 جدول
Table 3. Comparison of different morphological characteristics of fruits of the evaluated pear cultivars based on to the national guideline
for the distinctness, uniformity and stability tests (Sadeghi et al., 2008)

Fruit characteristic
Length
Maximum diameter
Length: diameter ratio
Position of maximum diameter
Size
Symmetry (in longitudinal section)
Profile of sides

رقه گالبي

*
3
4
3
3
3
2
3
3
2
2
3
2
*
7
1
7
7
1
1
5
5
1
5
7
5
4
5
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*
3
5
5
3
5
5
5
5
3
5
5
7
*
7
3
5
7
5
5
5
5
7
3
5
5
1
7
1
1
1
1
1
1
3
1
3
7
*
1
2
1
3
1
2
2
2
2
2
2
1
*
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
*
1
1
2
1
3
3
2
2
2
3
2
1
)فرورفتگي انتهایي (موق برداشت
Eye basin (at harvest)
*
9
9
9
9
9
9
9
9
1
1
9
9
)برداشت
انتهایي(موق
فرورفتگي
عمق
Depth of eye basin (at harvest)
*
7
3
3
5
3
3
3
3
3
5
)عر فرورفتگي انتهایي (موق برداشت
Width of eye basin (at harvest)
*
7
3
3
5
5
3
5
3
5
2
،) بيیانگر سیطس پیائين و حیداقلي صیفات2  و1(  اعداد که.) استSadeghi et al., 2008(  یکنواختي و پایداری، خصوصيات ستاره دار به معنای صفات مهه و کليدی در شناسایي و تمایه ارقام گالبي بر اسا توصيفگر ملي آزمونهای تمایه.) بيانگر سطس بات و حداکثری صفات مورد نظر ميباشند9  و7( ) بيانگر سطس متوسط و مياني صفات و اعداد بات5  و4 ،3( اعداد متوسط
- Asterisked characteristics mean important and key traits for discrimination and identification deisticness of pear cultivars based on the national guideline for the distinctness,
uniformity and stability tests in pear (Sadeghi et al., 2008). The low numbers (1 and 2) represent the low and minimum, the medium numbers (3, 4, and 5) represent the medium
levels, and high numbers (7 and 9) represent the high and maximum levels of the traits.
Ground color of skin
رنگ زمينه پوست
Relative area of over color
مساحت نسبي رنگ رویي
Over color
رنگ رو
Relative area of russet around eye basin
مساحت نسبي زنگار حاشيه فرورفتگي انتها
Relative area of russet on cheeks
مساحت نسبي زنگار روی چپ
Relative area of russet around stalk attachment مساحت نسبي زنگار حاشيه اتصال دم
Length of stalk
ول دوم
Thickness of stalk
ضخامت دم
Curvature of stalk
انحنای دم
Attitude of stalk in relation to axis of fruit
حالت دم نسبت به محور ميوه
Depth of stalk cavity
عمق حفره دم
)حالت کاسبر ها (موق برداشت
Attitude of sepals (at harvest)
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Pear cultivar

دمکج درگهی
فلسطيني
محمد علي
شاه ميوه
سيف تبریه شاهک
بوره ژیفارد
کوشيا
لوئيه بون
پکهامه
اسپادونا
اهميت
 خصوصيت ميوهImportance Dargazi Domkaj Felestini Mohammad Ali Shah Miveh Shahak Seif Tabriz Beurre Giffard Coscia Louise Bonne Packham`s Spadona
ول
7
5
5
7
5
5
5
3
5
5
5
5
بيشترین قطر
7
3
5
7
5
5
3
3
5
3
7
5
نسبت ول به قطر
*
1
7
5
7
5
5
7
5
5
5
3
5
موقعيت بيشترین قطر
*
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
اندازه
7
1
5
9
5
3
3
3
5
3
7
7
)تقارن (برش ولي
*
1
3
1
3
1
2
1
1
1
2
1
2
نيمرخ کناره ها
*
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
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مطابقت دارد ).(Abdollahi, 2010

در این رابطیه ،صیفات مختلیف توصیيفگر و

بر اسا

خصوصا صفات ستارهدار که از اهميت بیاتتری

خصوصيات یاهری ،رقیه درگیهی

برای تمایه ارقام برخوردارند ،ارقام گالبي مورد

با نسبت پائين ول به قطر ميیوه و ارقیام دمکیج،

بررسییي را بهتییر تفکيییک کردنیید (جییدول .)3

محمدعلي و سيف تبریه با نسبت باتتر یول بیه

اصليترین صیفات متمیایه کننیده شیامم :شیکم

قطر ميیوه متمیایه شیدند (شیکم  1و جیدول .)3

عمومي ميوه و اندازه ميوه ،نسبت یول بیه قطیر

محم قرارگيیری بیيیتیرین قطیر ،تعيیين کننیده

که شاخصي از ميهان کشيدگي و یا گیرد بیودن

وجییود سییه فییرم گییرد ،زنگولییهای معمییولي و

ميوه ،محم قرارگيری بیيیتیرین قطیر ،پروفيیم

زنگولهای بسيار کشیيده در ارقیام گالبیي اسیت

و یا مقعر بودن،

) .(UPOV, 2000تلفيق این خصوصيت یاهری

رنگ زمينه و بهرگي عدسکها در رنگ زمينه،

با رنگ زمينه ،اندازه و کيفيت رنیگ رو ،تعيیين

بهرگي لکه رنگ روئي و خصوصیيات دم ميیوه

کننده و متمایهکنندهترین صفات تفکيک ارقیام

از نظییر ییول ،ضییخامت ،ميییهان خميییدگي و

گالبي تجاری و نيمهتجاری اییران از روی ميیوه

همچنییين رنییگ و چییوبي شییدن دم ميییوه بییود

بود (جدول  .)3بر این اسیا  ،محیم قرارگيیری

(جدول .)3

بیيیتیرین قطیر در وسیط در رقیه درگیهی ،بیه

کنار ميوه از نظر محدب ،صا

خصوصییيات زنگییاری ميییوه در بخیییهییای
مختلف نظير ميهان زنگار در ناحيه ا یرا
یا ا را

تنهائي عامم تفکيک این رقه از سیایر ارقیام در
این پژوهی بود.

دم و

چشیه ميیوه ) (Eye Basinدر شیرایط

در رقییه دمکییج ،شییکم زنگولییهای و بسییيار

اقليمي منطقه میورد ارزییابي ،قیادر بیه تفکيیک

باریک ميوه و در رقه فلسطيني ،رنگ زمينیه سیبه

ارقام نبودند .این امر به این دليم است که زنگیار

زرد با رنگ روئیي بیهر

و قرمیه تيیره ،صیفات

عمدتا ناشي از شرایط ميهان ر وبت بیاتی هیوا

متمایه کننده بودند .در رابطه با سیه رقیه کوشیيا،

بوده ،به صورتي که برخي ارقام در این شرایط با

لوئيهبون و اسپادونا ،شیباهت ییاهری بسیيار قابیم

یهییور مقییادیر مختلفییي از زنگییار در نییواحي

توجهي در ميوه دیده شد کیه همیين امیر موجی

مختلف ميوه ،قابم شناسیائي هسیتند .در شیرایط

تداخم نام بسيار زیاد این سه رقه در نهالستانهای

اقليمییي نيمییهخشییک کییرج ،پییائين بییودن ميییهان

کشور و بیهخصیوم در برخیي از نهالسیتانهیای

عدم یهیور هرگونیه زنگیار و

استان خراسان رضوی شده اسیت (جیدول  .)1بیر

عدم کارآئي صیفات وابسیته بیه زنگیار سیطحي

اییین اسییا

بییا توجییه بییه مطلوبيییت بییيیتییر

شد .این امر با ییاهر کیامال زنگیاری رقیه بیوره

رقییه لوئيهبییون ییي دهییههییای اخيییر در کشییور و

بوسک ) (Beurre Boscدر اروپا ،و یاهر کامال

افییهایی سییری سییطس زیرکشییت آن بییه دليییم

و بدون زنگار آن در منا ق مرکهی ایران

تحمییم مطلییوبتییر نسییبت بییه بيمییاری آتشییک

ر وبت هوا سب

صا
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;(Davoudi et al., 2005; Abdollahi, 2010

که در ارقام دمکج ،شیاهک و شیاه ميیوه ،بافیت

) ،Erfani et al., 2014در برخي نهالسیتانهیا بیه

ميوه نرم ،شيرین و نسیبتا معطرتیر از سیایر ارقیام

اشتباه به رقه کوشيا و در برخي نهالستانها به رقه

بوده و تراکه سلولهای اسیکلرئيدی در ا یرا

اسییپادونا معییرو شییده اسییت و همچنییين رقییه

ناحيییه مرکییهی تخمییدان ميییوه متمرکییه اسییت

اسپادونا معمولي نيه با توجه به زمان رسيدن دیرتر

) .(Abdollahi, 2010این بر خال

سایر ارقیام

آن در تابسییتان ،در مقایسییه بییا رقییه لوئيهبییون ،بییه

گالبي است که به یور معمیول پیراکنی نسیبتا

اسپادونا دیرر
بر اسا

معرو

یکنواختتری از بافتهای اسیکلرئيدی در کیم

شده است.

این ارزیابي ،بیا توجیه بیه انیدازه و

بافت ميوه دارند .چنين وضعيتي در گالبیيهیای

فرم عمومي نسبتا یکسان ميوه در ایین سیه رقیه،

جنگلي گروه خوج منشاگ گرفته از منا ق شیمال

خصوصیيات دمميییوه شییامم انییدازه ،ضییخامت و

کشور هه به خوبي مشهود است.

ميیییهان خميیییدگي از صیییفات تکميلیییي بسیییيار

نيکییهاد قییرهآغییاجي و همکییاران (Nikzad

متمایهکننده در این سه رقیه بودنید (جیدول .)3

Gharehaghaji et al., 2014a; Nikzad

نتییایج نشییان داد کییه رقییه لوئيهبییون بییا دم ميییوه

) Gharehaghaji et al., 2014bنشان دادند که

متوسط و باریک ،رقه کوشيا با دم ميیوه ضیخيه

جریییان ژنییي گونییه گالبییي قهاقییي یییا بخییارائي

و کوتاه که در زمان رسيدن ميوه ،کامال چوبي و

از گونه  P. korshinskyi Litv.در ارقام گالبي

قهوهای بود و همچنين رقیه اسیپادونا ،بیه غيیر از

نظيییر شییاهميییوه ،شییاهک و دمکییج وج یود دارد.

زمان رسيدن دیرهنگامتیر در مقایسیه بیا دو رقیه

بنابراین به نظر ميرسد این گروه از گالبیيهیای

لوئيهبون و کوشيا ،با دم ميوه کشیيده و خميیده،

خصوصییيات عطییر و عییه ميییوه خییود را کییه

ضییخامت باریییک و همچنییين رنییگ زمينییه سییبه

در سییایر گالبییيهییای بییومي وجییود نداشییته و

کییدر و چشییه ميییوه کوچییک و کاسییبر هییای

از نظر خصوصيات بافت ميوه و به ویژه قهیوهای

کوچک همگرا مشخص و متمایه شد.

شیییدن داخلیییي ) (Core Browningمتفیییاوت

در رابطییه بییا صییفات بافییت ميییوه بییر اسییا

از سایر ارقام داخلیي نظيیر سیردرودی ،نطنیهی،

توصيفگر ملي آزمیونهیای تمیایه ،یکنیواختي و

سییییبری و درگییییهی مییییيباشییییند ،از دیگییییر

پاییداری ) ،(Sadeghi et al., 2008جیدول 4

گونیییههیییای گالبیییي بیییهوییییژه گالبیییي گونیییه

نشان دهنده وجود زبرتیرین بافیت ميیوه در رقیه

 P. korshinskyi Litv.دریافییت کییردهانیید.

درگهی بیود و همانگونیه کیه انتظیار میيرفیت،

خصوصيات ارگانولپتيک ميوه و ارتباط آنهیا بیا

ارقام گالبي دمکج ،سيف تبریه ،شیاهک و شیاه

ارزیییابيهییای بيوشییيميائي انجییام شییده در اییین

ميییوه از بافییت نییرم و متفییاوتي از سییایر ارقییام

پییژوهی در ادامییه بییه جهئيییات بيشییتری مییورد

برخوردار بودند .ارزیابيهای قبلي نشان ميدهید

بررسي قرار گرفته است.
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جدول  -4مقایسه خصوصيات ارگانولپتيک ميوه ارقام گالبي مورد بررسي بر اسا

توصيفگر ملي

آزمونهای تمایه ،یکنواختي و پایداری ()Sadeghi et al., 2008
Table 4. Comparison of various organoleptic characteristics of fruits according to the
national guideline for the distinctness, uniformity and stability tests in the evaluated
)pear cultivars (Sadeghi et al., 2008

Pear cultivar

اسپادونا
Spadona
پکهامه
Packham`s
لوئيه بون
Louise Bonne
کوشيا
Coscia
بوره ژیفارد
Beurre Giffard
سيف تبریه
Seif Tabriz
شاهک
Shahak
شاه ميوه
Shah Miveh
محمد علي
Mohammad Ali
فلسطيني
Felestini
دمکج
Domkaj
درگهی
Dargazi

رقه گالبي

3
5
7

5
5
5

5
5
7

5
5
5

3
3
7

3
3
5

3
3
5

3
2
5

3
5
3

5
7
5

3
3
5

7
7
9

Fruit
اهميت
characteristic
 Importanceخصوصيت ميوه
Texture of flesh
بافت گوشت
سختي گوشت Firmness of flesh
آبداری گوشت Juiciness of flesh
-

 اعداد که ( 1و  )2بيانگر سطس پائين و حداقلي صفات ،اعداد متوسط ( 4 ،3و  )5بيانگر سطس متوسط و ميیاني صیفات و اعیداد بیات ( 7و  )9بيیانگرسطس بات و حداکثری صفات مورد نظر ميباشند
- The low numbers (1 and 2) represent the low and minimum, the medium numbers (3, 4, and 5) represent
the medium levels, and high numbers (7 and 9) represent the high and maximum levels of the traits

توجه به زودر

خصوصیات بیوشیمیائی و ارگانوپپتیک

بودن رقه بوره ژیفارد ،فرصت

ارزیییابيهییا نشییان داد کییه در زمییان رسییيدن

افهایی ميهان مواد جامد محلول برای این رقه تا

فيهیولوژیک ميوه ،باتترین ميران سفتي بافت در

اواخییر خییرداد و اوایییم تيییر کییه زمییان تقریبییي

سه رقه درگهی ،فلسیطيني و پکهیامهتریومف و

برداشت ميوههای آن ميباشد ،وجود ندارد.

کهترین آن در دو رقه بیوره ژیفیارد و اسیپادونا

ميهان اسيد قابم تيتیر کیم ميیوه نيیه بیين 3/4

مشاهده شد .چهار رقه شاهميوه ،شاهک ،دمکج

ميلییيگییرم بییه ازاگ گییرم وزن تییازه ميییوه معییادل

و سيفتبریه در زمان رسيدن فيهیولوژیک بافت

اسیییيدماليک ،در ارقیییام درگیییهی ،لوئيهبیییون و

نسبتا نرمي داشتند ،ليکن ميهان سفتي بافیت آنهیا

اسپادونا (در رقه اخير  3/5ميليگرم به ازاگ گرم

با

وزن تازه ميوه) تا  11/4ميلیيگیرم بیه ازاگ گیرم

بافت بسيار نرم اسیت ،بیيیتیر بیود (جیدول .)5

وزن تازه ميوه ،در رقه دمکج و  10/8ميليگیرم

ميیییهان میییواد جامییید محلیییول کیییم ) ،(TSSدر

بییه ازاگ گییرم وزن تییازه ميییوه اسییيدماليک ،در

محییدوده  14تییا  17/4درصیید متنيییر بییود کییه

رقه بوره ژیفارد متنيیر بیود .نکتیه جالی

توجیه

کهترین آن در رقه بوره ژیفیارد و بیاتترین آن

مشاهده باتترین ميهان اسيد قابم تيتر در دو رقه

از رقه بوره ژیفارد که یک رقه بسيار زودر

بسيار زودر

در رقه فلسطيني دیده شید .بیه نظیر میيرسید بیا
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جدول  -5مقایسه صفات کمي ،ارگانولپتيک و خوشههای سلولي اسکلروئيدی در ميوه رسيده ارقام تجاری گالبي مورد بررسي
Table 5. Comparison of quantitative, organoleptic and sclereid cluster characteristics in the ripe fruits of evaluated pear cultivars
رقه گالبي

Pear cultivar

183

Weight
وزن
78.2
81.0 198.1
45.3 123.7
80.2
383.5
153.2
130.3 125.5
46.7
105.1
Firmness
سفتي
3.3
5.3
6.3
5.4
6.4
5.8
5.7
6.3
5.7
5.9
5.7
4.8
TSS
مواد جامد محلول کم
14.4
15.0
15.6
16.4 17.4
15.0
15.8
15.0
16.0
15.0
14.0
16.0
TA
اسيد قابم تيتر کم
10.8
3.7
3.4
11.4
7.4
3.4
3.9
7.5
3.8
3.7
3.9
3.5
pH
اسيدیته
4.3
4.6
4.9
4.6
4.2
4.5
4.5
4.0
4.3
4.4
5.0
4.2
Vitamin C
ویتامين C
5.0
4.2
4.0
4.2
4.6
5.4
2.9
3.1
3.0
2.0
2.3
1.8
Sclereid density
تراکه اسکلرئيد
27.4
12.4
28.2
22.1
8.2
17.0
11.3
9.8
22.8
23.1
23.0
31.0
خوشه سلولهای اسکرئيدی Sclereid cells cluster
11.7
8.1
18.6
19.0
4.0
13.4
17.0
7.1
39.1
18.2
17.2
16.4
واحدهای وزن ،سفتي بافت و ميهان مواد جامد محلول ( )TSSبه ترتي به صورت گرم ،کيلوگرم بر سانتيمتر مرب  ،درجه بریکس و برای TAو ویتامين  Cبه صورت ميليگرم به ازاگ گرم وزن تازه معادل اسيد ماليک و ميليگرم بر یکصد گرم بافتتازه ميوه بيان شده است.
-Units for fruit weight, firmness, TSS (Total Soluble Solids) are gram, °B and kg cm-2, respectively, and for TA (Titratable Acids) and vitamin C presented as mg g-1 Fw of malic
acid and mg 100 g-1 fresh weight of fruits.
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بوره ژیفارد
دمکج درگهی کوشيا
فلسطيني
لوکئه بون
محمد علي
پکهامه
شاهک
شاه ميوه
سيف تبریه
اسپادونا
Beurre Giffard Coscia Dargazi Domkaj Felestini Louise Bonne Mohammad Ali Packham`s Shahak Shah Miveh Seif Tabriz Spadona
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ميرسد در این دو رقه نيه فرصیت کیافي بیرای

نيمییهتجییاری در دهییه  50شمسییي در ایییران،

تبییدیم اسییيدهییای آلییي نظيییر اسییيد سییيتریک و

در ییي سییه دهییه اخيییر مییورد اسییتقبال قییرار

اسيد ماليیک کیه دو اسیيد اصیلي ميیوه گالبیي

نگيییرد .در ارزیییابي عرفییانيمقییدم و همکییاران

معمییولي مییيباشییند ) (Lim, 2012بییه سییایر

) ،(Erfani et al., 2014ميهان پيشرفت بيمیاری

ترکيبات فراهه نميشود.

آتشک در سرشاخههای گلخانهای ایین رقیه در
حدود  50درصد بود که بيیانگر حساسیيت قابیم

ميیییهان اسیییيدیته عصیییاره ميیییوه در رقیییه

توجه آن به بيماری آتشک ميباشد.

پکهامهتریومف با عدد چهار کهترین و در رقیه
سيفتبریه بیا عیدد پینج بیيیتیرین مقیدار بیود

در ارزیابيهای ارگانولپتيک ميوه ،بيیترین

(جییییدول  .)5همچنییییين کییییهتییییرین ميییییهان

ميهان عطر ميوه در رقههای ایراني و به وییژه دو

اسيدآسییکوربيک در ارقییام اسییپادونا ،شییاهميییوه،

رقه شاهميوه و شاهک دیده شد .همچنیين ارقیام

سيفتبریه و محمدعلي و بيیترین آن در ارقام

اروپائي عطر ميوه بسيار کمي داشتند کیه از ایین

لوئيهبون و بوره ژیفارد دیده شد که نشان دهنده

نظر شیبيه دو رقیه بیومي درگیهی و محمیدعلي

این اسیت کیه بیات بیودن ميیهان اسیيدهای آلیي

بودنیید (شییکم  .)2عییه گوشییت ميییوه از نظییر

قابم تيتر به معنیي بیات بیودن اسيدآسیکوریيک

ارزیابيهای ارگانولپتيک در اغل

ارقام بیه غيیر

بافت ميوه نيست .ميهان اسيد آسیکوربيک ارقیام

از رقه محمدعلي مطلوب ارزیابي شید کیه ایین

نيه در این ارزیابي با ميانگين ارائیه شیده توسیط

امر نشاندهنده دليم اصیلي اسیتفاده از ایین رقیه

وزارت کشیییاورزی اییییاتت متحیییده آمریکیییا

بییرای فییرآوری و بییه ویییژه کمپییوتسییازی در

) (USDA, 2011در حییدود  4/2ميلییيگییرم در

اسییتان خراسییان رضییوی اسییت .ميییهان آبییداری

 100گرم ميوهتر منطبق بود.

گوشت ميوه در رقه درگهی و بسياری از ارقیام

ارزیابي ارگانولپتيک ميوه ارقام نشان داد که

اروپائي بات و در سه رقیه دمکیج ،محمیدعلي و

در رقه فلسطيني باتترین یاهر و بازارپسیندی و

شییاهک پییائين بییود و همچنییين بییاتترین سییفتي

در رقه دمکج کهترین ميهان این صفت مشاهده

بافت در رقیه درگیهی ارزییابي شید (شیکم .)2

و قرمیه

مقایسییه نتییایج سییفتيسیینج بییا ارزیییابيهییای

تيییره رقییه فلسییطيني ،اییین خصوصییيت عامییم

ارگانولپتيک نشان دهنده عدم انطبا ایین نتیایج

مطلوبيت یاهری این رقه شده است (شیکم .)1

در رابطه با سفتي بافت است ،و بيانگر این اسیت

با وجود بات بودن کيفيت یاهری ميوه این رقیه،

که سفتي بافت رقه درگهی و تیردی و شیکننده

حساسيت بیاتی آن نسیبت بیه بيمیاری آتشیک

بییودن بافییت ) (Crispyآن از نظییر ارزیییابهییای

) (Abdollahi, 2010سب شده است تا در پیي

ارگانولپتيک ميوه ،با سفتي بافیت میورد تیداخم

گسییترش نسییبي اییین رقییه بییه عنییوان یییک رقییه

قرار گرفت.

شد (شکم  .)2لکه رنگ روئیي بیهر
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ارزیابيهای ارگانولپتيک
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organoleptic evaluations

Spadona

Packham

Louise Bonne

Coscia

Beurre Giffard

Seif Tabriz

Shahak

Shah Miveh

Mohammad Ali

Felestini

Domkaj

Dargazi

Total Score

امتياز کلي

سفتي بافت
Fruit Firmness

آبداری بافت ميوه
Fruit Juiciness

عه گوشت ميوه
Flavor of Pulp

عطر گوشت ميوه
Aroma of Pulp

یاهر و بازار پسندی
Appearance & Marketing
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 مقایسه خصوصيات کيفيت ميوه ارقام گالبي مورد بررسي بر اسا-2 شکم

Fig. 2. Comparison of quality characteristics of fruit of pear cultivars based on
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باتترین امتياز کلیي ميیوه بیه رقیه لوئيهبیون

اسیییکلرئيدی ،سیییه رقیییه اسیییپادونا ،درگیییهی و

تعلق گرفت که با توجه به کيفيت بسيارعالي این

بییوره ژیفییارد ،بییه ترتيیی بییاتترین تییراکه اییین

رقه در زمان رسيدن کامیم ،تحمیم مطلیوب بیه

خوشهها را در کم بافت ميوه به صورت ميیانگين

(Abdollahi,

داشتند .البته چنانچه ذکر شد در سه رقه شاهميوه،

) 2010و سیییازگاری ،زودبیییاردهي و عملکیییرد

شاهک و دمکج با جریان ژنیي گالبیي قهاقیي ییا

و همچنییين

بخییییارائي از گونییییه P. korshinskyi Litv.

 OH×F87در بررسیییي عبیییداللهي و محمیییدی

;(Nikzad Gharehaghaji et al., 2014a

گرمیارودی (Abdollahi and Mohammadi

) ،Nikzad Gharehaghaji et al., 2014bميهان

) Gramaroudi, 2019و عبییداللهي و حسیییني

تییراکه اییین خوشییههییای اسییکلرئيدی در ناحيییه

) (Abdollahi and Hassani, 2021و همچنیين

ا ییرا تخمییدان بییيیتییر بییود .ميییهان تییراکه

ارزیابيهای ميداني ییک دهیه اخيیر و همچنیين

خوشیییههیییای اسیییکلرئيدی صیییرفا بیییر اسیییا

خسییارت نسییبتا کییه بيمییاری آتشییک در اغل ی

ارزیابيهای ارگانولپتيک ميوه به هيچ وجیه قابیم

سالها روی این رقه ،دليم گسترش این رقیه بیه

ارزیابي نيست ،به صورتي که دو رقه بوره ژیفارد

عنوان اصليترین رقه تجاری گالبي اییران یي

و اسپادونا در زمان رسيدن کامم ،کیامال بیا بافیت

سالهای اخير مشخص ميشود.

نییرم و بییدون سییلولهییای سیینگي یییا خوشییههییای

بيمیاری آتشیک در شیرایط بیا
مناسیی

آن روی پایییه پيییرودوار

در ارزییییییابي همبسیییییتگي خصوصیییییيات

اسییکلرئيدی حییس مییيشییوند .در رقییه درگییهی

بيوشيميائي و ارگانولپتيک ميوه ،همبستگيهیای

وضعيت بیه ایین صیورت نبیوده و ضیمن داشیتن

معنیییییيدار ) ،(P<0.01بیییییين بازارپسیییییندی و

ميییهان بییاتی خوشییههییای اسییکلرئيدی ،در زمییان

امتيییییازکلي ارزیییییابيهییییای ارگانولپتيییییک

رسییيدن ميییوه اییین ميییهان بییاتی خوشییههییای

)** ،(r = 0/709بين سیفتي بافیت و عطیر بافیت

اسییکلرئيدی کییامال محسییو

اسییت (جییدول .)5

ميوه )** (r = -0/883و بين صفت امتياز کلیي و

همچنیییين بیییيیتیییرین ميیییانگين تعیییداد سیییلول

آبداری بافت )** (r = 0/857مشاهده شید .ایین

اسکلرئيدی در خوشههای اسیکلرئيدی ،در ارقیام

همبستگيهای بيان کننده اهميیت و تیارير بیاتی

بومي ایران و به ترتي در رقیه شیاهک ،دمکیج،

یاهر ميوه در امتياز کلي ،پائين بودن عطیر ميیوه

درگهی ،شاهميوه ،سيفتبریه ،و محمدعلي دییده

در ميوههای دارای بافت سیفت نظيیر درگیهی و

شد (جدول  5وشکم  .)3این بهرگي خوشیههیای

همچنين تارير قابم توجه و مثبیت آبیداری بافیت

اسکلرئيدی در رقه شاهک و بویژه در خوشههای

ميوه در امتياز کلیي ارزییابي ارگانولپتيیک ميیوه

ا را

تخمدان به خوبي از نظر چشمي در بیرش

است.

عرضییي ميییوه و همچنییين از نظییر ارگانولپتيییک
محسو

در بررسي تراکه و اندازه خوشههیای سیلولي
186
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Domkaj
Domkaj

Shahak
Shahak

Coscia
Coscia

Louise
LouiseBonne
Bonne

شکم  -3مقایسه خوشه سلولهای اسکلرئيدی بافت ميوه رسيده در چهار رقه از ارقام گالبي
Fig. 3 . Comparison of sclereid cell clusters in ripe fruit texture of four pear cultivars

نتیجهگیری

بسيار زیاد این سه رقه در نهالسیتانهیای گالبیي

در ارزییییابيهیییای مورفولوکژییییک ميیییوه،

کشور شده است .با توجه به اندازه و فرم عمومي

اصليترین صفات متمایه کننده فرم عمومي ميوه

نسبتا یکسان ميوه در این سیه رقیه ،خصوصیيات

و اندازه ميوه ،نسبت ول به قطر که شاخصي از

دمميوه شامم اندازه ،ضخامت و ميهان خميدگي

ميهان کشیيدگي و ییا گیرد بیودن ميیوه در رقیه

از صفات تکميلي بسيار متمایهکننده در این سیه

است ،محم قرارگيری بیيیتیرین قطیر ،پروفيیم

رقه بودند و نشان داده شد که رقیه لوئيهبیون بیا

و یا مقعر بودن،

دم ميوه متوسط و باریک ،رقه کوشيا با دم ميیوه

رنگ زمينه و بهرگي عدسکها در رنگ زمينه،

ضخيه و کوتاه که در زمان رسيدن ميوه ،کیامال

بهرگي لکه رنگ روئي و خصوصیيات دم ميیوه

چوبي و قهوهای مي شود و رقه اسپادونا ،با زمان

از نظییر ییول ،ضییخامت ،ميییهان خميییدگي و

رسییيدن دیرهنگییامتییر در مقایسییه بییا دو رقییه

همچنییين رنییگ و چییوبي شییدن دم ميییوه بییود.

لوئيهبون و کوشيا ،و دم ميوه کشیيده و خميیده،

خصوصيات زنگاری ميوه در بخیهای مختلف

ضییخامت باریییک و همچنییين رنییگ زمينییه سییبه

قییادر بییه تفکيییک ارقییام نبودنیید .بییر اسییا

کییدر و چشییه ميییوه کوچییک و کاسییبر هییای

خصوصيات یاهری ،رقه درگهی با نسبت پائين

کوچک همگرا مشخص و متمایه شد.

کنار ميوه از نظر محدب ،صا

ول به قطر ميیوه و ارقیام دمکیج ،محمیدعلي و

ارزیابيهای ارگانولپتيک و بيوشيميائي نشان

سيف تبریه بیا نسیبت بیاتتر یول بیه قطیر ميیوه

داد کییه بییات بییودن مطلوبيییت رقییه لوئيهبییون در

متمایه شدند.

بررسيهای حسي ،سازگاری این رقه روی پاییه
پيرودوار

در رابطییه بییا سییه رقییهکوشییيا ،لوئيهبییون و

و تحمم نسبتا بیاتی آن بیه بيمیاری

اسپادونا ،شباهت یاهری بسيار قابیم تیوجهي در

آتشک ،دليم اصلي گسترش این رقه بیه عنیوان

تیداخم نیام

اصليترین رقه تجاری گالبي ایران در مقایسه با

ميوه دیده شد که همين امر موجی
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در پيشیییبرد امیییور نگهیییداری میییواد گيیییاهي و

 فلسیطيني و، شیاهميیوه،سایر ارقام نظير اسیپادونا

 ایین.ارزیابيها کمال تشکر و قدرداني را دارنید

سایر ارقام که شماری از آنها یي سیه تیا چهیار

پییروژه ارزییابي خصوصیيات

پییژوهی در قالی

 شیناخته شیده،دهه اخير بیيی از رقیه لوئيهبیون

رویشییییي و زایشییییي و ارزش تجییییاری ارقییییام

. شده است،بودند

کلکسيونهای اصلي و پشتيبان گالبي در مشیهد
سپاسگزاری

 و بیا پشیتيباني03-03-94108 و کرج به شیماره
 آمییوزش و تییرویج،مییالي سییازمان تحقيقییات

نگارندگان بدینوسيله مقاله از زحمات آقیای

.کشاورزی انجام شد

مصطفي محمدی گرمارودی به دليیم همکیاری
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