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  چکيده

  
باشد که براساس مرحله و  رشد در گياهان به مفهوم افزايش غير قابل برگشت در حجم و وزن مي

پژوهش حاضر به منظور تعيين . يزان فعاليت و نيازهاي فيزيولوژيکي درخت متفاوت استزمان رشد، م

الگوي رشد ميوه در طول دوره رشد و نمو ميوه، تعيين مرحله بحراني رشد ميوه و برقراري رابطه رياضي 

  رس   ژنوتيپ ميان٤به منظور اجراي دو آزمايش مجزا، از . بين قطر با حجم و وزن ميوه انجام گرفت
)KS13  و KA14 ( و ديررس)KS8 و KS12  ( گالبي آسيايي)Pyrus serotina ( کشت شده در باغ

به منظور بررسي چگونگي و الگوي . تحقيقاتي گروه علوم باغباني دانشگاه تربيت مدرس استفاده شد

وزن رشد ميوه ژنوتيپ هاي مورد مطالعه در شرايط آب و هوايي تهران قطر، طول، حجم، وزن تر و 

 ژنوتيپ ٤نتايج، الگوي رشد ساده و کامل سيگموئيدي را براي هر . خشک ميوه اندازه گيری شد

هر چند مدت زمان هر يك از فازهاي رشد ميوه با توجه به ژنوتيپ مورد مطالعه متفاوت . مشخص نمود

 و ١٥٠‐٢٠٠رس به ترتيب در فواصل  هاي ديررس و ميان بطوريکه فاز رکود رشدي در ژنوتيپ. بود

هاي آزمايشگاهي معادالتي بين  همچنين براساس داده.  روز پس از مرحله تمام گل اتفاق افتاد١٢٠ ‐١٨٠

از آنجائيكه آزمون يکنواختي ضرايب . قطر و طول با حجم، وزن تر و خشک ميوه برازش گرديد

 ميوه در تر داري بين روابط رياضي قطر با حجم و وزن ها، حاكي از عدم تفاوت معني رگرسيون

 - =Yهاي چهار ژنوتيپ مورد مطالعه،  هاي مختلف بود، معادالت کل حاصل از ترکيب داده ژنوتيپ

6.87042 + 2.81226 X و Y= - 7.44061 + 2.93168 X بترتيب بهترين برازش براي برآورد وزن تر و 

 باغ از جمله آبياري، اين معادالت کلي مي تواند در بهبود مديريت. حجم ميوه براساس قطر تعيين گرديد
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توان زمان  هر ميوه در شرايط آب و هوايي مختلف مي
  دن ميوه به اندازه نهايي و طول دوره رشد ميوه را برآورد رسي

  ).۱۱، ۱۰، ۹(نمود 
 ها كروي نيست، بنابراين از آنجائيكه شكل تمام ميوه

هميشه بين قطر با حجم و وزن ميوه رابطه خطي وجود 
جهت بررسي . ندارد بايستي روابط بين آنها بررسي گردد

 پيشنهاد ٢تخريبي و غير ١رشد و نمو ميوه دو روش تخريبي

ها در  ميوه تخريبي روشبدين صورت که در .  است شده
گيري به آزمايشگاه  فواصل معين برداشت و جهت اندازه

های ميوه  گيري غيرتخريبي نمونه در نمونه. دنگرد منتقل مي
سپس قطر . شود بصورت تصادفی انتخاب و برچسب زنی می

گيري  ت اندازهها بر روي درخت تا زمان برداش يا طول ميوه
های حاصله حجم ميوه برآورد  شده و سپس براساس داده

 ، رگرسيونتجزيهبا کاربرد در هر دو روش . )۱۰(گردد  می
يا و  حجم برازش شده و با كمك اين معادالتمدل رياضي 

دقت در انجام آزمايش و ). ۲(شود  تر تخمين زده مي وزن
 گيري اندازههاي   روابط بدست آمده با استفاده از دادهآزمون

هاي  بدين منظور داده. اي برخوردار است شده از اهميت ويژه
 شده بايستي بصورت تصادفي مخلوط و به دو گيري اندازه

   ٤هاي آزمون و اعتبار سنجي و داده%) ۷۰ (٣بخش اصلي

 .تقسيم گردند و روابط حاصل مورد آزمون قرار گيرد%) ۳۰(
 دسته داده موجود توان با مقايسه بين دو در نهايت مي

 بدين .صحت و دقت روابط محاسبه شده را تعيين نمود
ها، روابط رياضي  ترتيب كه با استفاده از بخش اصلي داده

شود و سپس روابط بدست آمده به كمك  برازش مي
 با توجه به ).٢(گردند  آزمون مي%) ٣٠(يمانده قهاي با داده

 نمونه کمتري  تعداد غيرتخريبي،گيري اينکه در روش اندازه
، مي توان در مدت زمان کوتاهتر و اختصاص دادن استنياز 

آزمايشگاهي کمتر رشد ميوه را مورد ارزيابي فضا و امکانات 
قرار داد که با توجه به شرايط محيطي، سادگي و سرعت عمل، 

  .اين روش اهميت دارد
                                                                                 
1.  Destructive 
2. Non- destructive 
3. Main data 
4. Validation data 

در بررسي الگوي رشدي ) ۱۹۹۹(ارزاني و همکاران 
 روز پس از مرحله تمام گل تا ۳۰از  ٥زردآلوي سان دراپ

در طول دو اي  ، دو ميوه با فواصل يك هفتهزمان برداشت
 ابطوبررسي آنها نشان داد ر.  برداشت نمودندزراعيفصل 
   وجود دارد آن بين حجم و وزن تر ميوه با قطر قوي

)R2= 0.98) (۲.(  
در پژوهشي جهت برآورد وزن ) ۱۳۸۲ (ارزانینجاتيان و 

ميوه براساس قطر ميوه متصل به درخت يازده تر و حجم 
رقم زردآلوي بومي ايران شامل شصتي، نصيري، حسيني 

 شاهرود، ۳۵کريمي، نخجوان، شاهرودي، ميرزايي، شماره 
شمسي، نوري، اردوباد و قيسي اصفهان را مورد بررسي قرار 

اين بررسي بر روي چهار درخت از هر رقم انجام ). ۶ (ندداد
 ميوه در قسمت وسط ۸ از هر درخت يكهبطور ه استشد

تاج انتخاب و از سي روز پس از آغاز مرحله تمام گل با 
ها اندازه   روز وزن تر، حجم و قطر ميوه۱۰فواصل زماني 

هاي کل ارقام، روابط قوي بين قطر  براساس داده. گيري شد
. ه است شد زردآلو گزارشتر ميوه  با حجم و قطر با وزن

تر و حجم با   فصل رشد روند تغييرات وزنبطوريکه در طول 
انجام آزمون يکنواختي . روند تغييرات قطر ميوه يکسان بود

دار بين  ها و عدم وجود تفاوت معني ضرايب رگرسيون
ه است شدبيان  تعيين معادالت کل دليل ارقام نيز معادالت

)١.(  
بررسي رشد و نمو و برآورد حجم و وزن تر ميوه 

ن اندازه نهايي ميوه، زمان رسيدن و عملکرد تواند در تعيي مي
محصول، طول دوره رشد و نمو ميوه، مرحله بحراني رشد 

پژوهش ). ۱۴، ۱۳، ۱(ميوه و مديريت صحيح باغ بکار رود 
و حاضر با هدف بررسي تغييرات فصلي رشد و نمو ميوه 

 ژنوتيپ ٤ميوه رياضي بين قطر با حجم و وزن برازش مدل 
در شرايط آب و هوايي تهران  گالبي آسياييرس و ديررس  ميان

گالبي آسيايي از شرق آسيا منشا گرفته است و گروه . انجام شد
ارقام گالبي ). ۵(شود  بزرگي از درختان ميوه را شامل مي

همانند (آسيايي غالبا گرد و داراي بافتي ترد، آبدار و شيرين 
يب باشند وليکن بافت محکم وجه تمايز آنها با س مي) سيب
 از برداشت هاي برخي از آنها تا چندين ماه پس ميوه. باشد مي

  .)۴(درانبار قابليت نگهداري دارند 
                                                                                 
5. Sundrop 
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  هامواد و روش
اين پژوهش در باغ تحقيقاتي گروه علوم باغباني 
دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس واقع در پيکان 

بر روي درختان ) ۱جدول ( کيلومتری غرب تهران، ۲۰شهر، 
و دو ) KS14و   KS13(رس  ژنوتيپ مياندو  ساله چهار

گالبي آسيايي انجام شد ) KS12  وKS8(ژنوتيپ ديررس 
  ).۱شکل (

 
   شرايط اقليمی منطقه مورد آزمايش‐۱جدول 

   دقيقه شمالی۴۳ درجه و ۳۵  عرض جغرافيايی
   دقيقه شرقی۸ درجه و ۵۱  طول جغرافيايی
   متر۱۲۱۵  ارتفاع از سطح دريا

   درجه سانتيگراد۴/۳۹رجه حرارت ثبت شدهحداکثر د
   درجه سانتيگراد‐۲/۷ حداقل درجه حرارت ثبت شده

   درصد۳۶  ميانگين رطوبت
  نيمه خشک  رژيم آب و هوايی

  ۷/۲۴۲  ميانگين بارندگی ساليانه
  
  
  

 در غالب طرح ملي وارد و ۱۳۷۷اين درختان در سال 
  اييپس از پيوند بر روي پايه دانهالي گالبي اروپ

 )Pyrus communis L (کشت شدند )برخي از ).۳ 
هاي مورد آزمايش قبال گزارش شده  خصوصيات ژنوتيپ

و بررسي در زمينه سازگاري آنها با شرايط آب و ) ٥(است 
هوايي ايران در چند نقطه آب و هوايي كشور شروع شده و 

  . ادامه دارد
در . گيري انجام گرديد بدين منظور دو نوع نمونه

 انتخاب  KS8 ،KS13 از دو ژنوتيپ ميوه ۲۴ايش اول آزم
.  تا زمان برداشت بر روي درخت باقي ماندندشد كه
 ۴ ميوه از قسمت وسط تاج ۶ به تعداد ١هاي ثابت نمونه

درخت انتخاب و بر اساس ژنوتيپ، شماره درخت و تکرار با 
ها  اندازه گيري  روز يکبار۱۵ و  هر گرديداتيکت مشخص 

  . انجام گرفت
و  KS8، KS12 ، KS13 ژنوتيپ ۴از ، در آزمايش دوم

KS14  روز يكبار  ١٥هر  ميوه بطور تصادفي ۳ ‐۵به تعداد
دار بطور مجزا به آزمايشگاه  هاي برچسب  و در کيسهبرداشت

  .ها بر روي آنها صورت پذيرفت گيري منتقل و بالفاصله اندازه
                                                                                 
1. Non- destructive 

    

    
   بترتيب)  روز پس از تمام گل٧٥(  تصاوير چهار ژنوتيپ گالبی آسيايی مورد مطالعه‐۱شکل 

)۱( )۲( 

)۳( )۴( 



  ۱۳۸۶ ، ۴، شماره ۳۸ دورهمجله علوم کشاورزي ايران،   ۶۲۶

۱ (KS8 ٢( KS12 ۳ (KS13 ۴ (KS14  
هاي مورد نظر شامل قطر، حجم، وزن تر و وزن  شاخص

 mm و طول ميوه با کوليس با دقتقطر. خشک ميوه بود
وزن تر ميوه با استفاده از ترازوي .  اندازه گيري شد۰۱/۰

سپس جهت تعيين .  گرم توزين شد۰۱/۰روميزي با دقت 
هاي کاغذي به  وزن خشک به قطعاتي تقسيم و در پاکت

با .  درجه سانتيگراد انتقال يافت۶۰ ‐۷۰داخل آون با دماي 
ها در  مدت زمان نگهداري نمونه رشد ميوه هتوجه به مرحل
 ساعت تا ۴۸ تا زمان برداشت بين ي آزمايشآون از ابتدا
ها از آون خارج و مجددا  سپس نمونه. متغيير بوديک هفته 

حجم ميوه با استفاده . جهت تعيين وزن خشک توزين شدند
  ).۱۴، ۲( تعيين گرديد ١از روش جايگزيني آب

ا حجم و وزن تر جهت برازش معادالت مربوط به قطر ب
ده شد و براي هر يک از ا استف٢ميوه از نرم افزار ميني تب

آنگاه جهت . گرديدارقام بطور جداگانه ضرايب معادله برآورد 
تعيين اعتبار معادالت، حجم ميوه از روي قطر ميوه 

گيري شده در آزمايش اول با استفاده از معادالت  اندازه
هاي  رفت و دادهبرآورد گرديد و محاسباتي صورت پذي

ها در فواصل  هاي بدست آمده از اندازه گيري حاصله با داده
خاص مقايسه و با برقراري رگرسيون بين آنها اعتبار معادله 

ميوه  از آنجا که بين قطر با حجم يا وزن تر. آزمون گرديد
   تبديل لگاريتمي طبيعي، ابتدايک رابطه مکعب وجود دارد

)Ln (از طرفي چون لگاريتم . ام شد انجي خامها روي داده
باشد در برخي موارد  طبيعي اعداد کمتر از يک منفي مي

 اضافه و سپس از آنها لگاريتم ابتدا يک واحد به کليه اعداد
محاسبه خطاي ). ۲ ([Ln (x + 1)]طبيعي گرفته شد 

اي   و آزمون چند دامنهSPSSاستاندارد با استفاده از نرم افزار 
سپس آزمون . ها صورت پذيرفت يانگيندانکن جهت مقايسه م

                                                                                 
1. Water displacement technique 
2. Minitab 

بين معادالت )  هاßيکنواختي (ها  يکنواختي ضرايب رگرسيون
ي وجود نداشت، دار معنيكه اختالف  در موارديانجام شد و 

  .معادالت کل تعيين گرديد، ها هاي ژنوتيپ براساس کل داده
ها  در همه ژنوتيپگيري شده  اندازهبراساس داده هاي 

 کل مربوط به قطر با حجم و وزن تر ميوه ضرايب معادالت
سپس معادالت کل در هر ژنوتيپ بطور مجزا . برآورد شد

 و بين حجم و بكار رفتجهت برآورد حجم و وزن تر ميوه 
وزن تر برآورد شده با حجم و وزن تر اندازه گيري شده 
  رابطه رگرسيون برقرار و اعتبار معادالت کل تعيين گرديد 

)۱ ،۲.(  
 

با )  X(مربوط به قطر ) Y= a + bX( ضرايب معادالت ‐۲جدول 
   مورد مطالعهگالبي آسيايي ژنوتيپ چهار در) Y(حجم 
  a b RMSE F R2  ژنوتيپ

KS8 ۰۸۸۳۳/۷‐  ۸۵۴۹۶/۲  ۵۵۱۸/۵۱  **۳۷/۶۳۳۷ ۹۹۴/۰  

KS12 ۹۷۲۲۹/۶‐  ۸۳۷۷۵/۲  ۰۴۹۱/۷۸  **۱۱/۳۶۷۲ ۹۸۵/۰  

KS13 ۹۰۰۳۶/۷‐  ۰۴۷۰۶/۳  ۱۷۴۹/۵۰  **۸۳/۲۲۷۲ ۹۷۸/۰  

KS14 ۷۵۲۶۶/۷‐  ۰۲۹۲۶/۳  ۸۸۷۵/۴۳  **۵/۲۱۷۶  ۹۷۷/۰  
  ۹۸۴/۰ ۴۸/۸۸۲۵**  ۵۰۶/۱۶۲  ۹۳۱۶۸/۲  ‐۴۴۰۶۱/۷کل ژنوتيپ ها

  دار در سطح يك درصد اختالف معني. **
  

با )  X(مربوط به قطر ) Y= a + bX( ضرايب معادالت ‐۳جدول 
   مورد مطالعهگالبي آسيايي ژنوتيپ چهار در) Y(وزن تر 

  a b RMSE F R2  ژنوتيپ

KS8 ۹۶۶۰۵/۶‐  ۸۳۸/۲  ۹۴۱۱/۵۰  **۹/۱۵۱۸۷ ۹۹۷/۰  

KS12 ۴۵۹۶۲/۵‐  ۰۴۹۳۱/۲  ۳۰۲۹/۳۹  **۵/۱۶۱۱۵ ۹۹۸/۰  

KS13 ۱۷۵۷۱/۷‐  ۸۸۸۳۴/۲  ۰۸۳۸/۴۵  **۴/۲۰۳۷۷ ۹۹۸/۰  

KS14 ۷۵۰۷/۶‐  ۷۸۳۸۶/۲  ۰۶۴۸/۳۷  **۷۲/۸۳۹۸ ۹۹۴/۰  

  ۹۹۶/۰ ۳/۴۶۷۱۲**  ۶۷۵/۲۲۶  ۸۱۲۲۶/۲  ‐۸۷۰۴۲/۶کل ژنوتيپ ها

  دار در سطح يك درصد ختالف معنيا. **
  

 )۱۳۸۲سال (در شرايط آب و هوايي تهران) .Pyrus serotina Rehd( مشخصات ظاهري ميوه در چهار ژنوتيپ گالبي آسيايي ‐۴جدول 
 ژنوتيپ  )mm(قطر  )mm(طول  )cm3(حجم  )gr(وزن تر  )gr(وزن خشک

۸۳/۱ ± ۲۸/۳۵ b ۹۰/۱۴ ± ۶۵/۲۹۹ b ۸/۱۴ ± ۲۸۰ b ۶۴/۲ ± ۲۳/۷۸ a ۰۳/۳ ± ۲۱/۸۶ a KS8 
۷۸/۱ ± ۴۵/۵۴ a ۳۰/۱۴ ± ۰۵/۴۲۴a ۸۰/۱۳ ± ۴۰۴a ۵۲/۲ ± ۷۵/۹۲ a ۷۰/۲± ۱۱/۹۴ a KS12 
۱۵/۱ ± ۶۷/۲۳  bc ۰۵/۶± ۲۹/۱۳۱ c ۵۶/۵ ± ۱۳۶ c ۴۵/۱ ± ۶۲/۵۴ b ۹۰/۱ ± ۰۵/۶۵ b KS13 
۵۵/۰ ± ۷۷/۱۴  c ۳۶/۳ ± ۱۳/۸۶  c ۱۹/۳ ± ۵/۷۸ c ۱۹/۱ ± ۳۳/۴۶ b ۵۱/۱ ± ۱۹/۵۷ b KS14 

  .معني دار نيستند% ۵ميانگين هايي که در هر ستون در يک حرف مشترک مي باشند از نظر آزمون دانکن در سطح 
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  نتايج و بحث
هاي رشد در  با توجه به نتايج حاصله از منحني

 شكل ( و دو ژنوتيپ ديررس)٢شكل(رس  هاي ميان ژنوتيپ
د ميوه در توان بيان داشت که بطور کلي الگوي رش  مي)٣

اين چهار ژنوتيپ يکسان و از نوع سيگموئيد ساده و کامل 
 ناشي از مدت زمان هر فاز هانآتفاوت موجود بين بوده و 

هاي ديررس فاز رکود رشدي  بطوريکه در ژنوتيپ. باشد مي
  هاي   و در ژنوتيپتمام گلاز  روز پس ۲۰۰ تا ۱۵۰در فواصل 

  

 . اتفاق افتادتمام گلاز  روز پس ۱۸۰ تا ۱۲۰رس در فواصل  ميان
نتايج، روابط مثبت و قوي بين قطر و طول ميوه با حجم، 

رس و ديررس  وزن تر و وزن خشک ميوه در ژنوتيپ ميان
  =R2 تا 0.946(گالبي آسيايي تحت آزمون را نشان داد 

در طول فصل رشد روند تغييرات ). ۳ و ۲جدول ) (0.998
تغييرات قطر و حجم، وزن تر و وزن خشک همانند روند 

بطوريکه با افزايش در قطر و طول ميوه . طول ميوه بود
  .تر و وزن خشک ميوه نيز افزايش يافت مقدار حجم، وزن
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  رس گالبي آسيايي براساس حجم و قطر ميوه هاي ميان  الگوي رشد ميوه ژنوتيپ‐۲شکل 
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  )مرحله تمام گل= روز صفر(روز بعد از مرحله تمام گل 

  گالبي آسيايي براساس حجم و قطر ميوه  هاي ديررس  الگوي رشد ميوه ژنوتيپ‐۳کل ش
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هاي مختلف  نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ژنوتيپ
براساس قطر، طول، حجم، وزن تر و وزن خشک ميوه در 

هاي مورد مطالعه با روش آزمون چند دامنه دانکن  ژنوتيپ
مشاهده مي شود همانطور که .  ارائه شده است۴در جدول 
 از لحاظ قطر و طول در يک گروه KS12  وKS8هاي  ژنوتيپ

از لحاظ حجم، وزن تر و وزن خشک در دو و طبقه بندي 
 KS13 رس نتايج دو ژنوتيپ ميانولي . سطح متفاوت قرار دارند

  . قرار گرفتند در تمام موارد در يک سطح تقسيم بندي KA14 و
 اندازه گيري در مقايسه حجم، وزن تر و وزن خشک

شده و داده هاي محاسبه شده از روي قطر ميوه تفاوت 
 كه حاكي از مطلوبيت معادالت معني داري مشاهده نشد

برازش شده براي برآورد وزن و حجم ميوه از روي قطر 
 آزمون يکنواختي ضرايب رگرسيون ها تفاوت معني .باشد مي

 هاي مختلف آمده در ژنوتيپ بين معادالت بدست داري 
 ها، ي همه ژنوتيپها در نتيجه با ترکيب داده. نشان نداد

تعيين  براي برآورد حجم و  وزن بر اساس قطر معادالت کل 
اين وضعيت مي تواند بيانگر سهولت  ). ٥ و ٤شکل (گرديد 

برآورد وزن تر و حجم ميوه از طريق اندازه گيري قطر ميوه 
 مقدار طي فصل رشد باشد که با توجه به معني دار بودن

"F " اندازه گيري نهايي ميوه در ،در معادالت% ۱در سطح 
اين معادالت کلي مي . ارقام مختلف امکان پذير مي باشد

تواند با افزايش کاربرد اندازه گيري غير تخريبي مشکالت 
موجود در مطالعات رشد ميوه را حداقل نموده و با تعيين 

خت را از ميزان رشد ميوه، نيازهاي زراعي و عملکرد در
 .ابتداي فصل رشد مشخص نمايد

با توجه به نتايج حاصله از بررسي الگوي رشد و نمو 
سيگموئيدي ساده توان منحني رشد  ميوه گالبي آسيايي مي

اين يافته با نتايج تحقيقات . را براي اين ميوه پيشنهاد نمود
از آنجايي که ). ۱۲، ۱۰، ۸، ۷(ساير محققين مطابقت دارد 

يي برخالف گالبي هاي اروپايي تا زمان برداشت بر گالبي آسيا
مانند منحني سيگموئيدي کاملي را بوجود  روي درخت باقي مي

اين در حالي است که گالبي هاي ديررس اروپايي در . آورند مي
باشد برداشت و در دماي اتاق  مرحله اي که ميوه سبز رنگ مي

وئيد  جهت در اين نوع گالبي منحني سيگمبدين. رسند مي
گردد و در صورتي که ميوه ها تا پايان  ناقص ترسيم مي

مرحله رشدي بر روي درخت باقي بماند و به مرحله 
  ).۱۴(شود  رسيدگي برسند منحني کامل مي

  

  
 ،KS8هاي    رابطه کل بين قطر با وزن تر ميوه ژنوتيپ‐۴شکل 

KS12 ، KS13 و KS14 
)Fd = ،قطر ميوهFw = وزن تر وLn =بيعيلگاريتم ط(  

 

  
 ،KS8هاي    رابطه کل بين قطر با حجم ميوه ژنوتيپ‐۵شکل

KS12 ، KS13 و KS14 
)Fd = ،قطر ميوهFv = حجم وLn =لگاريتم طبيعي(  

 
براساس نتايج مي توان بيان داشت معادالت کل نمونه 
گيري غير تخريبي و تبديل داده قطر ميوه به حجم ميوه 

هي براحتي و با صرف بدون نياز به اندازه گيري آزمايشگا
هزينه و وقت کمتر جهت بررسي رشد و نمو ميوه در طول 

البته بايستي اين مطالعه در . فصل رشد مد نظر قرار گيرد
شرايط آب و هوايي مختلف مورد بررسي قرار گيرد تا طول 
هر فاز رشدي با توجه به شرايط آب و هوايي و مناطق مورد 
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ز نکات حائز اهميت همچنين ا. کشت و پرورش تعيين شود
مطالعه رشد زايشي همراه با رشد رويشي در گياهان مي 
باشد تا با انطباق مراحل مختلف در هر دو نوع رشد بتوان 

رسم الگوي رشدي مي تواند . نيازهاي درخت شناسايي گردد
در ضمن . در تعيين طول فصل رشد مورد نياز استفاده گردد

تواند اختالفات بررسي رشد در طول فازهاي مختلف مي 
هاي مختلف در يک درخت را  بين فازها در ارقام و ژنوتيپ

تعيين طول هر فاز مي تواند از لحاظ زمان . مشخص نمايد
از طرف ديگر با . اعمال عمليات باغي قابل توجه باشد

پيشرفت تکنولوژي و اهميت کاربرد کامپيوتر در دنياي 
ن تعيين امروز مي توان با مدل سازي از شکل ميوه ضم

الگوي رشد، عملکرد محصول و راههاي دستيابي به کيفيت 
  بدين منظور از . مناسب محصول را شناسايي نمود

سيستم هاي اطالعات جغرافيايي و سيستم با ديدگاه جهاني 
. جهت درک داده ها و تقاضاي بازار مي توان استفاه نمود

 و نمو بنابراين با آگاهي از روند و الگوي تغييرات فصلي رشد

ميوه در جهت بهبود بخشيدن مديريت باغ از جمله آبياري، 
کوددهي و عمليات باغداري مي توان برنامه ريزي الزم را 

  .انجام داد
 

  سپاسگزاري
مواد گياهي مورد استفاده در اين پژوهش از طرح ملي 

و ) شوراي پژوهش هاي علمي كشور( ۴۲۲۵به شماره 
صندوق حمايت از  (٨٤٠٠٦همچنين طرح ملي به شماره 

 مطالعه سازگاري چند رقم تحت عنوان) پژوهشگران كشور
 بررسي ٢فاز : گالبي آسيايي با شرايط آب و هوايي ايران
 که در دانشگاه سازگاري در چند نقطه آب و هوايي كشور

تربيت مدرس در حال اجراست تامين شده است که 
علمي و کمکهاي   همچنين از.بدينوسيله تشکر مي گردد

دانشجوي دكتري گروه علوم آقاي مهندس روزبان فني 
  .مي شودتشکر باغباني دانشگاه تربيت مدرس 
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