
 بلوچستانمنطقه برتر کُنار در  رقم شش رشد رویشیبررسی 

 *ابراهیم سابکی

 

 
 (esaboki@gmail.comمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایرانشهر ) استادیار،نویسنده مسئول:  *

 

 12/12/1394تاریخ پذیرش:                                     10/01/1393تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

درختان میوه بومی هند است که در منااق  ررمسایر ن نیماه ررمسایر  و      نیتر یمیقدکُنار یکی از درخت 

خشک می روید. کشت ارقام مرغوب و تجار  کُنار در بسیار  از کشورها رایج است. برخی از این ارقام تجاار   

 با وجود ایانن  .شوند ها  خیلی پیش در جنوب بلوچستان کشت کار می و پاکستانی دارند از سالکه منشاء هند  

. بناابراینن انجاام پاژوهش    باود ها در دساتر    میوه آن  ها یژریواقالعات بسیار کمی در خصوص سازرار  و 

برتار موجاود در   رشد رویشی شش رقم کُناار   ن(1390تا  1385)اول این پژوهش مرحله . در داشت تحاضر ضرور

چابهار مورد  تصادفی با چهار تکرار و سه درخت در هر تکرار درکامل   ها بلوکبلوچستان در قالب قرح منطقه 

بررسی قرار ررفت. این ارقام شامل بهزاد ن فرزاد ن حنیفین سوپین سیبی سفید و سیبی سیاه بودند. نتایج نشاان  

رشد رویشی باین ارقاام     ها شاخصاز نظر و  ندبرخوردارمنطقه در  خوبی رشد رویشیاز م ارقا این همهداد که 

شاخه اصلی در یاک فصال رویشای از م ال     قولی . بیشترین رشد مشاهده رردید  دار یمعنمورد مطالعه تفاوت 

در  (متار  میلای  1/38)و در باال  م ل پیوناد   (متر میلی 8/38)قطر تنه در پایین م ل پیوند  ن(متر سانتی 200)پیوند 

درختان هنوز به سن باردهی اقتصاد  نرسیده بودند اماا از نظار برخای صافات      ارر چهحنیفی ثبت رردید.  رقم

باین ارقاام     دار یمعنا میوه شامل وزنن قولن قطر و شکل میوهن وزن هسته و درصد روشت میوه تفاوت خیلای  

 مشاهده رردید.

 

 .کُنارخصوصیات میوهن رشد رویشین بلوچستانن  :ها کلید واژه

 

 مقدمه
از خاااانواد   Ziziphus کُناااار متعلااان بااا   ااان   

Rhamnaceae  ان  باا    50است. این خانواد  دارای 

هااا  گوناا  اساات کاا  از میااان ایاان گوناا      600باایا از 

Ziziphus jujube Mill     ،)کُناار یاا خرماای چینای( 

Ziziphus Mauritiana Lamk  کُناار هنا(ی( و( ، 

Spina-christi L. Ziziphus و و محلی )کُنار خودر

 نیتاار تیاااهمدر ایااران( از ن اار پااراکنا و ا تاااادی بااا 

گونا  درختای یاا     100ح(ود  این  ن  از بین یها گون 

ای هستن( ک  در مناطن  کنن(  درختچ  همیش  سبز یا خزان

 انا(  گرمسیری، نیم  گرمسیری و خشا   هاان پراکنا(    

(Pareek, 2001).   باا  رااورت واا ت و  کنااارمیااو

است. ایان   ها نیتامیوسروار از  ن(ها و  بود  و دار گووت

 یها سالاز  کنار یها گون ک  است باعث و(   ها یژگیو

عنوان درختان میاو  باا اهمیتای ماورد تو ا   ارار        پیا ب 

 و   Z. Jujube مختلف دو گون  یها گون گیرن(. از بین 

 mauritiana.Z  وناخت  در کشورهای چین و هن( بهتر

سا   هاا در مقای  بر روی آن یا ترد گسو تحقیقات  ان( و( 

عنوان  ک  ب  Z. jujube با سایر کشورها انجام و(  است

در  ،وااود یمااواناخت    2و یاا خرمااای چیناای  1کُناار چیناای 

هااایی از  نااوق واار   کشااورهای چااین، کاار  و  ساامت

 .(Lin and Cheng, 1995) وود یمآفریقا کشت 

                                                 
1- Chinese jujube 

2- Chinese date 
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 Z. mauritianaاسات کا     1مشهور ب  کُنار هن(ی

عنااوان یاا  میااو  مهاام در نااواحی گرمساایری، نیماا     باا 

. واود  یما گرمسیری و خش  دنیا کشت و پارورش داد   

در ایااران  .mauritiana Zدرختااان ار ااام کُنااار گوناا  

تحت نام کُناار پیونا(ی، کُناار هنا(ی و کُناار پاکساتانی       

های محلی ک  در بیشتر ناواحی   معروف هستن( ک  با کُنار

و  نگلی و یاا کشات وا(      طور خودرو  نوبی کشور ب 

از لحاظ گون  فر  دارن(. بیشتر کُنارهای محلای   (یرو یم

 هساتن( کا  عا و      Z. Spina-christiمربوط ب  گون  

باار ایااران در واامال و واار  آفریقااا، عربسااتان، فلسااطین، 

  سوری ، لبنان، عرا ، افغانستان و پاکساتان پراکنا(  اسات   

(Singh, 1995.) 

 1389-1390ر ساال زراعای   سطح زیر کشت کُناار د 

  881هکتاااار درختاااان باااارد  و  545  معااااً ،در کشاااور

 سااطح زیاار کشاات و  بیشااترینهکتااار نهااال بااود  اساات. 

 وااود و پاا  از  تولیاا( مربااوط باا   نااوق بلوچسااتان ماای

ترتیب خوزستان، هرمزگان، بووهر،  نوق کرماان   آن ب 

 بعاا(ی  اارار دارناا(. میاازان تولیاا(    یهااا رد و فااارد در 

 اساات تاان گاازارش واا(     3915ان  کُنااار کشااور  سااالی

(Ministry of Jahad-e-Agriculture, 2011). 

میو  درختان کُناار هنا(ی بارخ ف میاو  درختاان کُناار       

محلی ک  عم(تاً کوچ  و دارای هست  بزرگ و گووت 

کمااای هساااتن(، دروااات و از دررااا( گووااات باااا یی 

ویژ    بمختل ی امروز  ار ام ار ح و(   .برخوردار است

کشورهای هن( و پاکستان ب  دیگار کشاورها از  ملا     از 

 یهاا   یپابر روی  یزیآم تیموفقطور   ایران برد  و(  و ب

در . انا(  گرفتا   ارار   یباردار  بهر بومی پیون( و(  و مورد 

ار ام مختل ی از کُنار هن(ی وارد کشور گذوت ،  یها سال

ویژ    و ببووهر، هرمزگان  یها استانو(  و در مناطقی از 

ساارباز، چابهااار،   یهااا وهرسااتاندر  نااوق بلوچسااتان  

نیکشهر، کُنارک و ایرانشهر کاوت  وا(  اسات. پاراکنا    

این گون  در هن(، پاکساتان، چاین، افغانساتان، اساترالیا و     

 (.Torahi, 2007ومال آفریقاست )

                                                 
1- Indian ber or Indian jujube 

کُنار درختی اسات مقااوم با  خشاکی و ساازگار با        

واور   یهاا  خااک در  آن را توان یمورایط گرماست ک  

 ,.Meena et al) مناطن خشا  و گارم کشات کارد    

اواخر بهار و اوایل تابستان  گرم یها ما در طول (. 2009

درخت کُنار ریزش نمود  و درخت با  حالات    یها برگ

میازان تبخیار و نیااز     باعث کاها این ک  رود یمخواق 

در اراضای ناامربوق و    . درخت کُناار وود می آن ب  آق

درختان میو  دارای عملکارد   یها گون ک  سایر  یا  یحاو

بسیار ضعی ی هستن( ب  خوبی  ابل کشت و پرورش است. 

ار ام مختلاف و مرباوق درختاان کُناار هنا(ی بار روی       

کا    Ziziphus Spina-christiهای محلای گونا    پای 

سازگاری بهتری نسابت با  وارایط آق و هاوایی منطقا       

باال  بااولی را تولیاا( تااا محاااول  ا زنناا( ماایدارد، پیوناا( 

کُناار میاو  آن اسات کا       درخات  محاول ارلی نماین(.

کُناار در  درخات  و تجااری باا یی دارد.    یا  یتغذارزش 

نتیجاا  تولیاا( پایاا(ار آن حتاای در اراضاای پساات و بیاار   

حارلخیز ب  دلیل مقاومت ب  خشاکی، خاکهاای واور و    

نقا مهمی در امنیت بذایی داوت  باو(.  توان( یم لیایی، 

واحی  هاااان میاااو  کُناااار در ماااروز  در بسااایاری از ناااا

. میو  کُناار مغاذی و   وود یممحلی فروخت   یها فرووگا 

 مقااادیر نساابتاً خااوبی از  دارای و  Cسروااار از ویتااامین  

تااوی کلساایم، فساا ر و آهاان اساات. و مح B ،Eویتااامین 

رسی(  درخت کُناار نسابت با  سایب از مقاادیر       یها و یم

  و ویتاامین  A، کلسایم، ویتاامین   با تری پاروتیین، فسا ر  

C  برخااوردار اساات (Bal and Mann, 1978؛ 

 Bal, 1992) . گااارم یلااایم 165تاااا  70میاااو  کُناااار 

گرم گووت دارد ک  این  100آسکوربی  اسی( ب  ازای 

مو اود در   Cمیزان دو تاا چهاار برابار بیشاتر از ویتاامین      

 ،وود یمرورت تاز  مارف   . میو  کُنار بمرکبات است

دارد و گووات میاو     و اثر ملین گردد یمراحتی هضم   ب

میو  آن ویرین و خوومز  است. ع و  بر تاز  خوری، از 

 در تهی  تروی، مربا، ژل ، آبمیو ، اسکواش، ویرینی،کُنار 

 درخات کُناار    .واود  یما ویر  و پاودر میاو  هام اسات اد      

 ک  ممکن اسات  است  )یا پررو(( رو(الی  گون  سریع 
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ان سااال اول پاا  از پیوناا(، تولیاا( میااو  نمایاا( و   از هماا

. ابا( ی یما هاا افازایا    سن آنبا  رفتن کرد درختان با عمل

 عملکاارد درختااان کُنااار بااا تو اا  باا  ر اام و واارایط آق 

اما در ورایط مطلوق عملکارد   باو( یمو هوایی مت اوت 

 کیلااو گاارم باارای هاار درخاات اساات 200تااا  80آن بااین 

(Pareek, 2001.) ُهاااای دی و  در ماااا ناااار میاااو  ک 

. واود  یما و تا اواخر اسا ن( عرضا     (یآ یمبهمن ب  بازار 

 نساابت باا  سااایر  تاار ارزانکُنااار در ایاان فااال بااا  یمتاای  

در . در دسترد بود  و تقاضا برای آن زیااد اسات   ها و یم

رورت تجاری مح(ود   کشت کُنار ار ح و(  ب ،ایران

و  ان( و( ل کشت بود  و میو  آن از درختانی ک  در مناز

و در  یآور  ماع یا ب  رورت خودرو و  نگلای هساتن(   

ع و  بار میاو  درخات     .وود یمبازارهای محلی فروخت  

 ها برگ. از وود یمآن نیز است اد   یها ان(امکُنار، از سایر 

 آن باارای تغذیاا  احشااام، از چااوق آن   یهااا سرواااخ و 

ایع برای تهی  الوار و سااخت ابازارآ ت کشااورزی، ران    

خااردار بارای ایجااد حااار      یهاا  ازواخ دستی، زبال و 

بارگ، ریشا  و    ،چناین  . هموود یماطراف مزارع است اد  

 پوساات درخاات کُنااار دارای ماااارف دارو اای هسااتن(   

(Bose and Mitra, 1990.)  

بررسی سازگاری و خاوریات ار ام مختلاف کُناار   

در کشورهای مختل ی انجاام گرفتا  اسات کا  منجار با        

؛ Singh et al., 2006) فی ار ام برتر گردی(  استمعر

Ecevit et al., 2008 ؛Obeed et al., 2008 ؛

Meena et al., 2009.) 

اگرچ  از لحااظ پتانسایل، تولیا( کُناار در     ار ام کُنار 

ویژ  در مناطن  نوق بلوچساتان مشاهود      نوق کشور ب

م محلاای، اساات امااا باا  دلیاال اناا(از  کوچاا  میااو  ار ااا

های حارلخیز، ته(ی(  ت آق در دسترد، خاکمح(ودی

، عا(م و اود   هاا  یماریبو حساسیت آن ب  برخی آفات و 

ژرم پ سم ار ح و(  و اط عات مح(ود در خااو   

م(یریت درخت، کشت آن مح(ود مان(  است. باا تو ا    

ب  سیاست دولت در خاو  توساع  کشات درختاان باا     

ال بابا(اران،  مقاومت باا  ماننا( کُناار در منطقا  و اساتقب     

و مطالع  ار ام کُنار ارا ح وا(  کا  توساط      یآور  مع

مااردم وارد کشااور واا(  و باا  رااورت پراکناا(  مو ااود 

 ها(ف از انجاام ایان پاژوها    هستن(، ضروری است. لذا 

بررسی سازگاری، تعیین میزان عملکرد و خوا  کمای  "

ک  بود  "بلوچستان  ژنوتیپ برتر کُنار در منطق 6و کی ی 

 تحقیان ایان  فااز رویشای   ضر مرباوط با  ا ارای    حانتایج 

 .باو( یم

 ها روشمواد و 
  کامال تااادفی   یها بلوک الب طرح در تحقین این 

 Ziziphusر اام کُنااار وااناخت  واا(  از گوناا  )   6بااا 

mauritianaبهازادی، فارزادی، حنی ای،     ( وامل ار ام

تکرار برای  4تیمار( و  6)سوپی، سیبی س ی( و سیبی سیا  

گرمساایری  یهااا و یاامر ایسااتگا  تحقیقااات  هاار ر اام د 

 از هاار ر اام انجااام واا(. هاار تکاارار   چابهااار باااهوک ت

متار کشات    6×6درخت باود کا  با  فارال       3آن وامل 

ها در محاسابات ماورد اسات اد   ارار      و(ن( و میانگین آن

از یا  تا     بذور مورد نیاز برای پرورش پایا ،  گرفت.

 Z. spina-christi درخت کُنار محلی متعلن با  گونا   

در گلاا(ان  1385آوری گردیاا(. بااذور در زمسااتان   مااع

در اسا ن(   ،پ  از دو ساال نگها(اری   وپ ستیکی کشت 

 هاا  نهالب  زمین ارلی منتقل و(ن(. پ  از استقرار  1387

در زمین ارلی و رو( کافی، مطابن نقش  عملیاات پیونا(   

در وهریور  Tب  روش پیون( وکمی ار ام کُنار مورد ن ر 

باا ی   یمتار  یسانتح(ود پنج از انجام گرفت. پای   1390

روز واروع   10محل پیون(  طع گردی( و پیون(ک پ  از 

پیونا(ی اداما  یافات و در     یها نهالب  رو( نمودن(. رو( 

همان سال اول همزمان با اداما  روا( رویشای پیونا(ک،     

. رو( رویشای و تولیا(   رورت پذیرفتتولی( گل و میو  

خت تا پایاان بهمان اداما  یافات. در ایان      میو  بر روی در

روا( رویشای درختاان واامل طاول       یریا گ ان(از  ،مرحل 

از محال پیونا( تاا     متر )با متر بر حسب سانتی واخ  ارلی

متار در پاایین     طر تن  درخت پانج ساانتی  و ( انتهای واخ 

)با کاولی   متر با ی محل پیون(  محل پیون( و پنج سانتی

 ایان فال رو( و تولیا( محااول   در پمتر(  بر حسب میلی
 



 بررسی رو( رویشی وا ر م برتر کُنار در منطق  بلوچستانسابکی: 

 

98 

گرفاات. پاا  از برداواات  در اساا ن( همااان سااال انجااام  

رورت تاادفی انتخاق   ع(د ب 30هر درخت،  یها و یم

وااامل وزن میااو ، وزن هساات  )باار میااو   کماایو راا ات 

گارم(،   001/0حسب گرم با ترازوی دیجیتالی و با د ات  

خص متر با کولی (، واا  طول و  طر میو  )بر حسب میلی

طول ب   طر میاو  و دررا( گووات     نسبتوکل میو  از 

 ،مورد بررسی و ارزیابی  رار گرفات. در اسا ن( ماا     میو 

هاا،   من ور فارم دهای با  آن    ب  انهوایی درخت های  سمت

تاا  درخات با     بعا(  هرد و(ن( ک  در دو تاا سا  ساال    

میازان محااول و    فاز زایشی ورورت کامل وکل گیرد 

باا اسات اد  از    ها داد . وون(بررسی  میو  یها یژگیوسایر 

باا   هاا  نیانگیمتجزی  واریان  و  MSTAT-Cنرم افزار 

دانکان بااا یکا(یگر مقایساا     یا دامناا روش آزماون چنا(   

 و(ن(.

 و ب ث نتایج

اثر ر م نشان داد ک   (1) (ول  نتایج تجزی  واریان 

 طار  و  ر ات رویشی طول واخ  ارلی از محل پیون(در 

% و در 5در ساطح احتماال   سامت پاایین   تن  درخات در   

و هما  را ات   با ی محل پیونا(  مورد ر ت  طر تن  در 

نشان از تنوع بین ار اام  دار بود ک   % معنی1میو  در سطح 

 باو(. می

 قول شاخه اصلی از م ل پیوند

طول واخ  ارلی در م(ت وا ما  رو( پ  از زمان 

مختلاف  در ار اام   متار  یساانت  3/200تاا   4/136پیون( باین  

مت اوت بود. ر م فرزادی کمترین روا( را داوات کا  باا     

ار ام حنی ی و سیبی سیا  دارای اخت ف معنای دار اسات.   

ر م حنی ی بیشترین رو( رویشای را داواتن( کا  باا ار اام      

دار در  سیبی سیا ، بهزادی و سیبی س ی( ب(ون ت اوت معنی

ی  گرو  آماری  ارار دارنا(. میازان طاول وااخ  ارالی       

ای ار ام سیبی سیا ، بهازادی، سایبی سا ی( و ساوپی با       بر

بااود  متاار یسااانت 3/147و  8/163، 3/171،  4/183ترتیااب 

طور ک  مشااه(  گردیا( ر ام     همان (.1و وکل  2 ) (ول

ویژ  نسبت ب  ار اام ساوپی و    حنی ی نسبت ب  سایر ار ام ب 

باو(. با تو    فرزادی از رو( رویشی بهتری برخوردار می

ک  رو( رویشی ایان ار اام فقاط بارای یا  فاال        نب  ای

رویشی مورد بررسی  رار گرفت،  زم است برای بررسای  

 ک  مطالع  تکمیلی )فاز زایشی( انجام پذیرد. تر نید 

 قطر تنه درخت در زیر و باال  م ل پیوند

 طر تن  در زیر محل پیون( برای ار ام حنی ای، سایبی   

فارزادی با  ترتیاب     سیا ، بهزادی، سیبی سا ی(، ساوپی و  

بااود.  متاار یلاایم 6/26و  8/26، 2/28، 2/32، 6/36، 8/38

 طار در  سامت زیار محال پیونا( را       بیشترینر م حنی ی 

دار باا ار اام سایبی سایا  و      داوت ک  ب(ون ت اوت معنای 

بهزادی در ی  گارو  آمااری  ارار دارنا(.  طار تنا  در       

از  با ی محل پیون(  (ری کمتر از پاایین محال پیونا( و   

متر در ار ام مختلف متغیر بود ) (ول  میلی 1/38تا  5/19

(. ر م حنی ی بیشترین  طر تن  در با ی محال پیونا( را   2

داری اسات.   دارد ک  با ساایر ار اام دارای ت ااوت معنای    

کمترین  طر تن  در  سمت با ی محل پیونا( مرباوط با     

ار ام فرزادی و ساوپی باود کا  باا ار اام سایبی سا ی( و        

 زادی در ی  گرو   رار دارن(.به

 وزن میوه

 از ن ااار وزن میاااو  باااین ار اااام مختلاااف کُناااار   

 بیشاترین (. 1مشاه(  گردی( ) ا(ول   یدار یاخت ف معن

 گاارم( و پاا  از  3/35وزن میااو  را ر اام ساایبی ساا ی( ) 

 گااارم دارنااا( کااا  از   8/30آن ر ااام فااارزادی باااا وزن  

گر باا یکا(ی   دار ی% اخت ف معنا 1لحاظ آماری در سطح 

 گاارم(  7/8ن(ارناا(. کمتاارین وزن میااو  را ر اام بهاازادی )

 دارد و وزن میو  در سایر ار ام وامل سایبی سایا ، ساوپی    

 گااارم باااود   3/15و  6/20، 2/28ترتیاااب  و حنی ااای بااا  

(.از ن ر مورفولوژی میو ، وا ر م کُنار ماورد  3) (ول 

 باواان(  بررساای دارای خاوراایات منحااار باا  فاارد ماای 

 و گوناگونی زیادی از لحااظ واکل، وزن و انا(از  میاو      

 (.2در بین ار ام مورد مطالع  و ود دارد )وکل 



 تجزیه واریانس رشد رویشی و برخی صفات میوه در ارقام مختلف کُنار -1جدول 
Table 1. Variance analysis of vegetative growth and some fruit characteristics at different Ber cultivars 

 منابع تغییرات
S.O.V. 

 درجه آزاد 
df 

 میانگین مربعات
 Mean squares 

 قول شاخه اصلی

Length of main 

branch 

 قطر تنه در زیر م ل پیوند
Trunk diameter at 

lower part of budding  

 م ل پیوند باال قطر تنه در 
Trunk diameter at 

upper part of budding  

 میوهوزن 
Fruit weight 

 قول میوه
Fruit length 

 قطر میوه
Fruit diameter 

 شاخص شکل میوه

Fruit shape index 

 وزن هسته

Seed weigth 

 روشت میوه
Fruit pulp 

 تکرار

Replication  
3 1539.23

ns 25.45
ns 9.61

ns 14.28
ns

 6.50
ns

 7.31
ns

 0.004
ns

 0.065
ns

 1.13
ns

 

 ر م

Cultivar 
5 2414.71* 109.69* 188.95** 407.71** 113.57** 181.88** 0.454** 0.537** 15.59** 

 خطا

Error 
15 793.89 33.42 24.04 6.82 3.96 2.45 0.005 0.031 0.51 

 ضریب تغییرات
C.V. 

 21.42 22.21 18.51 11.28 4.88 4.95 5.23 12.71 0.77 

  ns  ،*  دهن(. % را نشان می 1و  5دار در سطوح احتمال  دار، معنی ب  ترتیب ع(م و ود اخت ف معنی **و                                                    ns, * and ** show no significant differences, significant at the 5 and 1 % respectively. 

 
 مقایسه میانگین صفات رویشی ارقام مختلف کُنار -2جدول 

Table 2. Comparison of the mean of vegetative chractristics in different Ber cultivars 

 قطر تنه درخت در باال  م ل پیوند
Trunk diameter at upper part of budding (mm) 

 قطر تنه درخت در پایین م ل پیوند
Trunk diameter at lower part of budding (mm) 

 قول شاخه اصلی
Length of main branch (mm) 

 رقم
Cultivar 

26.6
bc

 32.3
abc

 171.3
abc

 Behzadi بهزادی 

19.5
c
 26.6

c
 136.4

c
 Farzadi فرزادی 

38.1
a
 38.8

a 200.3
a Hanifi حنی ی 

20.7
c
 26.8

c
 147.3

bc
 Soopi سوپی 

24.9
bc

 28.2
bc

 163.8
abc

 Sibi Sefid )سیبی س ی 

30.7
b
 36.6

ab
 183.4

ab
 Sibi Seyah  سیبی سیا 

 ای دانکن( )آزمون چن( دامن  .ن(ارن( ٪ 5داری در سطح  های با حروف مشاب  در هر ستون اخت ف معنی گینمیان *

Means with similar letters in each column are not significantly different at 5% level (Dancan's multiple range test) 

ی(،  ل( 
ت گیاهی )مجل  علمی کشاورز

تولی(ا
39 

ومار  
2 ،

تابستان
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 فرزادی

Farzadi 
 

 
 حنی ی

Hanifi 

 
 سیبی سیا 

Sibi Seyah 

 
 سیبی س ی(

Sibi Sefid 
 

 میزان رشد رویشی و باردهی ارقام مختلف کُنار شش ماه پس از پیوند -1شکل 
Fig. 1. Vegetative growth and bearing of different ber cultivars six months after budding 

 
دست آما(  از ن ار تناوع را ات مختلاف        تایج بن

میو  این ار ام، با اکثر نتایج تحقیقات انجام و(  در سایر 

؛ Jawanda et al., 1981مشاابهت دارد ) کشاورها  

Chovatia et al., 1993؛Obeed et al., 2008 .) 

وزن میو  در پنج ر م کُناار ماورد مطالعا  در عربساتان از     

 2در ر اام پیااان 7/32تااا  1سااا م-گاارم باارای ر اام اُم 3/14

گزارش و(  است ک  با وزن میو  در تحقین حاضر نیز ب  

گارم باود مطابقات     7/8استثناء ر م بهازادی کا  وزن آن   

 دارد. ر اام سااوپی از ن اار وزن و وااکل میااو ، باا  ر اام    
 

                                                 
1- Um-suaem 

2- Peyuan 

 (.Obeed et al., 2008بسیار نزدی  است ) 3کامتری

 میوهو قطر قول 

از  متار  یلا یم 1/50طول میو  را ر م سوپی باا   ینبیشتر

نشاان   یدار یمعنا خود نشان داد ک  با سایر ار اام ت ااوت   

متار   میلای  8/42فرزادی باا طاول    ر م. پ  از آن ده( یم

ر م سیبی س ی( در ی  ک د است اما با با  ک دارد  رار 

. ار اام  دها(  یمنشان  یدار یمعنسایر ار ام اخت ف خیلی 

، 3/38با طول میو   ، حنی ی و بهزادی ب  ترتیب سیبی سیا

(یگر اخات ف  کا  باا یکا    رار دارن( متر  میلی 36و  6/37

 طر  بیشترین .(2و وکل 3 (ول )شان ن(ادن(ن یدار یمعن

                                                 
3- Komethry 
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متر( در ر م سیبی س ی( مشااه(  گردیا(    میلی 7/39میو  )

 یدار یمعنا متار( ت ااوت    میلای  4/36ک  با ر ام فارزادی )  

باا تر   یدار یمعنا سبت ب  سایر ار اام با  طاور    ن(ارد اما ن

متار(   میلای  8/21است. کمترین  طر میو  را ر م بهازادی ) 

. دها(  یما نشان  یدار یمعنداوت ک  با سایر ار ام ت اوت 

ترتیاب   ار ام سیبی سیا ، حنی ای و ساوپی با      طر میو  در

نتااایج  (.3متاار بااود ) اا(ول    میلاای 7/27و  2/28، 7/35

ان(از  میو  از این آزمایا در خاو   دست آم(  در  ب

 هاای  پژوها حاضر با گزارش لحاظ طول و  طر میو  در

Pareek and Sharma (1991و ) Ghosh and 

Mathew (2002.مطابقت دارد ) 

 شکل میوه

از لحاظ واخص وکل میو  کا  از نسابت طاول با      

 طر میو  محاسب  گردی(، ار ام کُنار مورد مطالعا  در سا    

ر گرفتن(. در گرو  اول ار ام سیبی س ی( و سیبی گرو   را

سیا   رار دارن( کا  از کمتارین نسابت طاول با   طار با         

برخوردارن(. براین اسااد ایان ار اام     07/1و 98/0ترتیب 

دارای وکل تقریبااً گارد و ما(ور هساتن(. در گارو  دوم      

ار ام فرزادی و حنی ی  رار دارن( ک  این نسبت ب  ترتیب 

اساات و دارای وااکل کاام باایا گاارد تااا    34/1و  18/1

مربی هستن(. در گرو  سوم ار اام بهازادی و ساوپی     تخم

نسبت طول ب   طر میاو  را دارنا(.    بیشترین رار دارن( ک  

  84/1و برای ر م سوپی 65/1این ع(د برای ر م بهزادی 
 

است ک  کام ً دارای میو  مخروطی کشی(  و بلن( هستن( 

حاظ واخص وکل میاو ، ایان   از ل (.2و وکل  3) (ول 

در ار ام کُنار این تحقین متغیار باود    84/1 تا 98/0ع(د از 

 ک  با ار ام کُنار مطالع  وا(  در بانگ دش مطابقات دارد   

(Ghose et al., 2007      ،باا تو ا  با  ایان وااخص .)

تر، وکل میاو  مخروطای    و بیا 7/1با واخص  یها و یم

، با   2/1تاا  9/0با وااخص   یها و یبلن( و کشی(  است و م

 رورت کم بیا گرد و کروی وکل هستن(.

 وزن هسته

وزن هست  برای ار ام فارزادی، سایبی سا ی( و سایبی     

گاارم بااود کاا  اخاات ف  6/1و  6/1، 8/1ساایا  باا  ترتیااب 

طاور   با هم ن(ارن( اما نسبت ب  س  ر ام دیگار با     دار یمعن

تری هستن(. وزن هسات  بارای    دارای وزن بیا یدار یمعن

گرم باود کا  از    1/1و  2/1ترتیب  سوپی و حنی ی ب  ار ام

داری بااا یکاا(یگر ن(ارناا(.  لحاااظ آماااری اخاات ف معناای

گارم( کا     9/0کمترین وزن میو  را ر م بهزادی داوت )

 داری معنیبا سایر ار ام ب   ز ر م حنی ی دارای اخت ف 

 (.3است ) (ول 

 وزن هساات  در ار ااام مختلااف کُنااار مااورد مطالعاا  از 

 3/10تاا   6/4گارم باود کا  از ن ار دررا(ی       8/1تا  9/0

ک  با ساایر ار اام    ده( یدرر( وزن کل میو  را تشکیل م

 ؛Ghose et al., 2007تجاری کناار همااهنگی دارد )  

Obeed et al., 2008.) 

 
 می میوه در ارقام مختلف کُنارمقایسه میانگین صفات ک -3جدول 

Table 3. Comparison of the mean of fruit quantitative chractristics in different Ber cultivars 

 رقم
Cultivar 

 وزن میوه
Fruit weight 

(g) 

 قول میوه
Fruit length 

(mm) 

 قطر میوه
Fruit diameter 

(mm) 

شکل میوه )نسبت 
 قول به قطر میوه(

Fruit shape  
(L/D retio) 

 وزن هسته

Seed weigth 
(g) 

 روشت میوه
Fruit pulp 

(%) 

Behzadi 8.728 بهزادی
e
 36.0

c
 21.8

d
 1.65

b
 0.9

c
 89.7

d
 

Farzadi 30.84 فرزادی
b
 42.8

b
 36.4

b
 1.18

d
 1.84

a
 94.0

b 

Hanifi 15.29 حنی ی
d
 37.6

c
 28.2

c
 1.34

c
 1.09

bc
 92.7

c
 

Soopi 20.57 سوپی
c
 50.6

a
 27.7

c
 1.84

a
 1.21

b
 94.1

b
 

Sibi Sefid 35.33 سیبی س ی(
a
 39.0

c
 39.7

a
 0.98

e
 1.65

a
 95.4

a
 

Sibi Seyah 28.23 سیبی سیا 
b
 38.3

c
 35.7

b
 1.07

de
 1.6

a
 94.4

ab
 

 ای دانکن( )آزمون چن( دامن  ن(ارن( ٪1داری در سطح  های با حروف مشاب  در هر ستون اخت ف معنی میانگین *
Means with similar letters in each column are not significantly different at 1% level (Dancan's multiple range test) 
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 اندازه میوه و هسته در ارقام مختلف کُنار -2شکل 

Fig. 2. Fruit and seed size of different ber cultivars 

 

 روشت میوه

دررا(   90درر( گووت میو  در هم  ار اام، باا ی   

% و ار ام سیبی سایا ، ساوپی و   95بود. ر م سیبی س ی( با 

مقااا(ار دررااا( گووااات  بیشاااترین% از 94ا فااارزادی بااا

 یدار یبرخوردارن( ک  از لحاظ آماری با هم اخت ف معن

ن(ارناا(. کمتاارین درراا( گوواات میااو  را ر اام بهاازادی 

 یدار یدرر(( ک  با ساایر ار اام ت ااوت معنا     90داوت )

دررا( گووات    93. ر م حنی ی نیاز دارای  ده( ینشان م

 یدار یت معنا است کا  باا ار اام فارزادی و ساوپی ت ااو      

چناین، دررا( گووات میاو  کا        هام  (.3ن(ارد ) ا(ول  

، در ار ام مورد مطالع  ده( ی سمت خوراکی را تشکیل م

درر( است کا  نسابت با  بسایاری از      4/95تا  7/89بین 

و همکااران   Obeedار ام تجاری، ع(د مطلاوبی اسات.   

( در بررسی خاوریات میو  پنج ر م کُنار، میزان 2007)

درر( گزارش کردنا( کا     2/95تا  3/91را  گووت میو 

 های این تحقین تطابن دارن(. با یافت 

  ریر جهینت
دسات آما(  از تحقیان      با تو   با  مجماوع نتاایج با    

حاضر و مشاه(ات  بلی از ار ام مختلف کُنار در منطقا ،  

اکستانی کا   پیا  توان نتیج  گرفت ک  کُنارهای هن(ی می

ز  اا(رت رواا( رویشاای و  دارای منشاااء مشاااب  هسااتن( ا 

سازگاری بسایار باا یی باا وارایط آق و هاوایی منطقا        

 ویژ  دوات بااهوک ت برخوردارنا(.      نوق بلوچستان ب

اگرچ  در تحقیان حاضار، بعضای از خاورایات کمای      

میو  در این ار ام ماورد مطالعا   ارار گرفات اماا تورای        

 طعی در ماورد هار یا  از ار اام بررسای وا(  در ایان        

تنها با ا رای مرحل  دوم این پروژ  پ  از و    پژوها، 

ح(ا ل س  تا پنج سال  ک  طی آن درختان وکل و انا(از   

. در مرحلاا  دوم، گااردد یماا زم را پیاا(ا کنناا(، میساار   

باار روی عملکاارد،   تاار نیااد تاار و  باایا یهااا یبررساا

خاوریات کمی و کی ی میو  و بازار پسن(ی ار ام پا   

و بررسای   دهی ا تااادی از رسی(ن درختاان با  سان باار    

هااا باا  واارایط نامساااع( ا لیماای، آفااات و   حساساایت آن

ها انجام خواه( گرفت تا ر م مناساب باا اطمیناان     بیماری

نااژادی و  هااا در باا  کاماال باارای توسااع  و اساات اد  از آن 

 برداری  رار گیرن(. کارهای ار حی معرفی و مورد بهر 
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