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ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپهای انگور ( )Vitis Vinifera L.با استفاده
از نشانگرهای مورفولوژیکی
3

موسی رسولی ،*1بهروز محمدپرست 2و مهین عینی

 .1استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
 .2استادیار گروه زیستشناسی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
 .3کارشناسی ارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله1393/02/01 :

تاریخ وصول مقاله1392/06/01 :

چكيده
تنوع ینوتيپی  32رقم و ژنوتيپ انگور در باغ تحقيقاتی دانکگاه میير و کلکسيون انگور ش رسنتان میينر وابسنته بنه مرکنز تحقيقنات
ککاورتی و منابع طايعی استان همدان بهمنظور گنزين

مقندماتی ارقنام و ژنوتينپهنای برتنر ات نظنر شصوصنيات موریولنوژيکی و

پومولوژيکی برای استفاده در برنامههای بهنژادی ،با استفاده ات  61صفت شامل  5صفت ینولوژيکی و رويکی تاک 41 ،صفت مربوط به
ميوه (شوشه ،شوشهچه ،حاه و هسته) و ميزان مادۀ ضد سرطانی رسوراترول در  15بخ

مختلف گيناه ،طنی سنالهنای 1390ن 1392

بررسی شد .براساس توصيفگرهای ج انی انگور و روشهای مرتاط ،گروهبندی و مقايسه شد .ضنرايب هماسنتگی سنادۀ بنين صنفات
نکان داد که بين برشی صفات انداتهگيریشدۀ رويکی نظير شوشه ،حاه و هسته هماستگی مثات يا منفی و معنادار وجنود دارد .برشنی
صفات مثل وتن شوشهچه ،رن

گوشت ميوه ،طول دم شوشه ،وتن دم حاه ،وتن و طول هسته و مقدار سيس و ترانس رسوراترول در

هست غوره و انگور رسيده ضريب تغييرات بااليی داشتند .تجزيه به عاملها صفات ارتيابیشده را به  10عامنل اصنلی کناه

داد کنه

درمجموع  74/22درصد واريانس کل را توجيه کردند .تجزي شوشهای در یاصل  5اقليدسی ارقام و ژنوتينپهنا را بنه  7گنروه اصنلی
تقسيم کرد .ارقام و ژنوتيپهای ’کيوهو‘’ ،احمد مواليی‘’ ،شست عروس‘’ ،ککمکی بیدانن سنفيد و قرمنز‘’ ،عسنگری‘ و ’ژنوتينپ
شمارۀ  ‘1-1بهترتيب ات نظر عادت ديرگلدهی ،درصند قنند و اناارمنانی ،تناتهشنوری ،مينزان پنروتئين و مقندار منادۀ ضند سنرطانی
رسوراترول برتر ات ساير ارقام و ژنوتيپها بودند.
كلیدواژهها :انگور ،تجزیۀ خوشهای ،ر وراترول ،صفات مورفوقوژیک ،ضریب همبستگی.

* نويسنده مسئول

Email: m.rasouli@malayeru.ac.ir

موسی رسولی و همکاران

مقدمه

ژنتيکی و برنامههای اصیحی است .برای اصنیح و توليند

گونههای وحکی انگور در مناطق معتدل و گرمسير پراکن

ارقام جديد نيات به داشتن قدرت انتخاب دقيق بين گياهنان

دارد ( 9و  .)17انگننور ( )Vitis Vinifera L.ات شننانوادۀ

است که اين شود بنه شناسنايی ارقنام و تننوع موجنود در

انگورسانان  Vitaceaو به جنس  ،Vitisيکنی ات  14جننس

بستگی آنها دارد .بررسنی تننوع ،منا را در شنناشت تنوان

اين شانواده ،تعلق دارد .جنس  Vitisشامل  32گوننه اسنت

ژنتيکی ن فتن موجنود در تنودۀ گيناهی ،انتخناب صنحيح

که به  3گروه اصلی آسيايی ،اروپنايی و آمريکنايی تقسنيم

صفات مؤثر در توليد و معریی ارقنام برتنر يناری شواهنند

میشود .گروه اروپايی شامل  Vitis viniferaاست که بني

کننرد .همچنننين مطالع ن تنننوع ینننوتيپی و ژنننوتيپی بننرای

ات  90درصد ارقام انگورهای تجناری ج نان ات اينن گوننه

شناسايی ژنوتيپهای مکابه بهمنظور ارتينابی و اسنتفاده ات

ات 800

ذشاير ژنتيکی و حفظ آنها بسيار م نم اسنت .شناسنايی و

ژنوتيپ انگور بومی شناسايی شده است که عمدتاً متعلق به

تفکيک ژنوتينپهنا ات همنديگر و همچننين مطالعن تننوع

گروه اروپايی  V. viniferaهستند .انگور گيناهی اسنت کنه

ژرمپیسم وحکی ،بنومی ينا اصنیحشنده قانل ات شنروع

حالت بوتهای رونده دارد و دارای پيچک در مقابنل بعضنی

برنامههای اصنیحی و بنهمنظنور رعاينت حقنو معننوی

برگهاست .به دو نوع دانهدار و بیدانه تقسيم میشود .ميوۀ

اصننیحگران بسننيار اهميننت دارد ( 12 ،6و  .)15شناسننايی

انگور بهعلت داشتن متابولينتهنای ثانوينه و تننوع مصنرف

ژنوتيپهای انگور معموالً براساس مکخصات تناکنگناری

(تاتهشوری ،کنسرو و شککاار) جايگاه شاصنی در تجنارت

گياه بالغ صورت میگيرد که تحتتمثير شرايط محيط قنرار

ج انی دارد ( .)17در حال حاضر ککور ايران بهدلينل سنابق

دارد .ارقام انگور معموالً براساس  130صفت موریولوژيکی

(بهصورت شالص يا دورگه) است .در اينران بني

ات  252هنزار

و معيارهای سنتی تاکنگاری 1در مراحل ینولوژيکی شاص

هکتار تاکستان و ميزان توليد تقريای  2/5ميلينون تنن انگنور

در گياهننان بننالغ ،ارتيننابی و بننا اسننتفاده ات روشهننای

اتجمله م مترين مراکز تنوع انگور بنه شنمار منیرود (،5 ،4

تاکنگاری ،شناسايی و گروهبندی میشوند (،13 ،11 ،9 ،6

 10و  .)17استان همدان  20600هکتار و رتا شکم ککوری

 17 ،14و .)18

تياد ککت و پرورش انگور ،بنا داشنتن بني

را دارد ،اما ات نظر ميزان توليد رتا نخست توليد انگور را در

در ايران جمعآوری ارقام و ژنوتيپهای بومی انگور در

ککور با  350هزار تن به شود اشتصاص داده است .متوسنط

برشی استانها بهويژه استانهای آذربايجان غربی و شنرقی،

ات عملکرد

کرمانکاه ،مرکزی و قزوين انجام شده است .در بنين ارقنام

ات

شناسايیشده تفاوتهای بارت و تيادی ات نظنر مکخصنات

متوسط عملکرد کل ککنور و اسنتان همندان اسنت .غالنب

ميوه و شوشه ،تمان گلدهی ،طول دورۀ گلدهنی ،رسنيدن

انگور تاکستانهای استان همدان شامل ’ري بابا‘’ ،شناهانی‘،

ميوه و طول دورۀ رسيدن مينوه ،صنفات رويکنی و ديگنر

’ياقوتی‘’ ،عسگری‘’ ،یخری‘’ ،صاحای‘’ ،انگور سفيد بیدانه

صفات وجود داشنت .پژوهکنگران بنا مطالعن  45صنفت

(ککمکی)‘ و ’شليلی‘ است (.)10

مختلف رويکی و تايکی ،مویق به جمعآوری و شناسنايی

عملکرد در هکتار انگور آبی استان ( 15تن) بي

کل ککور ( 11تن) و در ش رستان میينر ( 17تنن) بني

مقدماتی  47رقم محلی انگور در اسنتان آذربايجنان غربنی

تعيين تنوع ژنتيکی در مواد گياهی اهميت تينادی دارد
و گام اوليه و اساسنی بنرای شناسنايی ،حفنظ و نگ نداری

1. Amplogrphy

ذشاير توارثی است کنه پاين اساسنی بنرای پنژوه هنای
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شدند که همگی متعلنق بنه گونن  Vitis viniferaبودنند و

نياتمند ساتماندهی تحقيقات بر روی نياتهای توليدکنندگان

ارقام ’ساچاخ‘’ ،لعل بیدان قرمنز‘’ ،قنزل اوتوم‘’ ،شليلنی

و مصرفکنندگان است و بستگی کامل به اصیح انگنور و

قرمز‘’ ،گندم سياه‘ و ’گزندايی‘ پرچم کوتاهتنر ات منادگی

دسننتيابی بننه ارقننام جدينند ات طريننق برنامننههننای هدیمننند

(پرچم واژگون) داشتند که در برنامههای اصیحی مفيدنند

اصیحی دارد.
هدف ات پژوه

( .)4در ديگر پژوه ها ،بهمنظور جمعآوری و ارتيابی ارقام

حاضر ،آگاهی ات ذشاير ژنتيکی ارقام

و ژنوتيپهای انگور ات جناههای مختلف نظير کيفيت مينوه،

و ژنوتيپهای بومی انگور ،شناسايی ارقام و ژنوتينپهنای

باتارپسندی شوشهها ،تنراکم شوشنههنا ،درشنتی و کيفينت

برتننر انگننور موجننود در اسننتان همنندان ،بررسننی صننفات

حاهها و معریی مناسبترين ارقام انگنور بناغهنای مختلنف

موریولوژيکی ارقام و ژنوتينپهنای برتنر انگنور موجنود،

استان قزوين را بهمدت دو سال بررسی و مطالعنه کنرد (.)6

شناسايی صفات م م مؤثر بر عملکرد و استفاده ات آنها در

درن ايت  19رقم و ژنوتيپ مختلف بنا تننوع وسنيع ات نظنر

برنامههای بهنژادی و شناسايی صفات م م مؤثر بر تفکينک

صفات انداتهگيریشده ،شناسنايی شندند کنه در بنين آنهنا

و تمايز ارقام و ژنوتيپهای بررسیشده بود.

ژنوتيپهای تودرس تا ديررس ،دانهدار و بیداننه ،عملکنرد
کم تا تياد ،ميوۀ کامیً کوچک تا بسيار درشت ،تودشکویا تا

مواد و روشها

ديرشکویا ،قند کم تا تياد ،شصوصنيات متفناوت رويکنی و

مواد گياهی و اندازهگيری صفات
در پژوه

قدرت رشد ضعيف تا قوی مکاهده شدند.
 199ژنوتيپ موجود در کلکسيون ايستگاه تحقيقات مؤسسن

حاضر ،تنوع ژنتيکی  32رقم و ژنوتينپ انگنور

داشلی و شارجی موجود در باغ تحقيقاتی دانکگاه میير و

ککاورتی جونديا در برتيل ات نظر شصوصنيات اگروننوميکی و

کلکسيون انگور ش رستان میير وابسته به مرکنز تحقيقنات

ینولننوژيکی ارتيننابی شنند ( .)16رقننم ’‘Niagara Rosado

ککاورتی و منابع طايعی اسنتان همندان بنا اسنتفاده ات 61

م مترين رقم روميزی در منطق ساوپائلو بهمنزل اسنتاندارد

شصوصيت موریولنوژيکی ،طنی سنالهنای  1390ن 1392

برای مقايس چرش رويکی ات هرس تا برداشت و براساس

ارتيابی شد (جدول .)1تعداد  3درشت بالغ برای هر رقم و

روت و درجهن روت معریی شد .با توجه به تنوع موجنود در

ژنوتيپ بهمنظور جمعآوری اطیعنات ات مراحنل مختلنف

ارقام انگور استان همدان جمعآوری و ارتيابی آنهنا بنرای

رشنند رويکننی ،ینولننوژيکی ،گننلدهننی ،بننرگ و ميننوه و

احداث کلکسيون ،مقايسه و شناسايی ارقام برتر و مناسنب

انداتهگيری صفات کمتی و کيفی برای صفات به روشهنای

برای مصارف مختلف ،تاادل مواد ژنتيکی ،اصیح باغ هنای

متفاوت و مناسب هر يک استفاده شند .همچننين کنددهی

قديم و جديد ،ب اود مديريت و رانندمان بناغهنا و صننايع

برشی صفات براساس توصنيفگر انگنور  2IPGRI ،1OIVو

تاديلی و استفاده در برنامههنای اصنیحی آيننده ضنروری

3

 UPOVصورت گریت (جدول.)2

است .ات طرف ديگر ،اگرچه برشی ارقام بومی طعم شنوب
و کيفيت مطلوب دارند ،ولنی عملکنرد پنايين ،حساسنيت
آنها به آیات و بيماریها و ساير تن های محيطی ،موجب
ایزاي

)1. International Office of the Vine and Wine (www.oiv.int
2. International Plant Genetic Resources Institute
)(www.bioversityinternational.org
3. International Union for the Protection of New Varieties
)of Plants (www.upov.int

هزينههای تمامشده در توليد می شنود ،بننابراين در

باغداری مدرن برای احداث باغهنای جديند ات اينن ارقنام
کمتر استفاده میشود .به همين دليل ،صننعت انگنور اينران
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جدول .1اسامی ارقام و ژنوتیپهای انگور برای بررسی تنوع فنوتیپی در این آزمایش
رديف

رقم

منکم

رديف

رقم

منکم

1

شاهانی (ايستگاه تحقيقات میير)

ايران

17

ژنوتيپ  2رديف ( 2دانکگاه میير)

ايران

2

روبی (ايستگاه تحقيقات میير)

ايتاليا

18

ژنوتيپ  3رديف ( 3دانکگاه میير)

ايران

3

پرلت (ايستگاه تحقيقات میير)

آمريکا

19

ژنوتيپ  4رديف ( 4دانکگاه میير)

ايران

4

ککم

قرمز (دانکگاه میير)

ايران

20

ژنوتيپ  5رديف ( 5دانکگاه میير)

ايران

5

ککم

سفيد (دانکگاه میير)

ايران

21

ژنوتيپ  6رديف ( 6دانکگاه میير)

ايران

6

یی استا (مرکز تحقيقات میير)

آمريکا

22

ژنوتيپ  1رديف ( 7دانکگاه میير)

ايران

7

شست عروس (ايستگاه تحقيقات میير)

ايران

23

ژنوتيپ  2رديف ( 7دانکگاه میير)

ايران

8

تامپسون (ايستگاه تحقيقات میير)

آمريکا

24

ژنوتيپ  3رديف ( 8دانکگاه میير)

ايران

9

عسگری (دانکگاه میير)

ايران

25

ژنوتيپ  8رديف ( 8دانکگاه میير)

ايران

10

ري بابا (ايستگاه تحقيقات میير)

ايران

26

شليلی (دانکگاه میير)

ايران

11

لعل (ايستگاه تحقيقات میير)

ایغانستان

27

کيوهو (دانکگاه میير)

ژاپن

12

ياقوتی (ايستگاه تحقيقات میير)

ايران

28

کاردينال (دانکگاه میير)

یرانسه

13

یخری (ايستگاه تحقيقات میير)

ايران

29

دووين (دانکگاه میير)

آمريکا

14

احمد مواليی (ايستگاه تحقيقات میير)

ايران

30

سوپريور (دانکگاه میير)

آمريکا

15

صاحای (ايستگاه تحقيقات میير)

ايران

31

یليم سيدلس (دانکگاه میير)

آمريکا

16

رقم  1رديف ( 1دانکگاه میير)

ايران

32

بلک سيدلس (دانکگاه میير)

آمريکا

جدول .2صفات ارزیابیشده و نحوۀ اندازهگیری آنها در نمونههای انگور بررسیشده براساس توصیفنامۀ  IPGRI ،OIVو )2008( UPOV
واحد

شماره صفت

روش انداتهگيری
 = 1بي

ات حد تود؛  = 2شيلیتود؛  = 3تود؛  = 4تود تا متوسط؛  = 5متوسط؛ = 6

1

تمان گلدهی

کد

2

برگدهی

کد

 = 1تود؛  = 3متوسط و  = 5دير

3

قدرت رشد

کد

 = 3ضعيف؛  = 5متوسط و  = 7قوی

4

انداتۀ شوشه

کد

 = 3کوچک = 5 ،متوسط؛  = 7بزرگ و  = 9شيلیبزرگ

5

تراکم شوشه

کد

 = 3بات؛  = 5متوسط؛  = 7یکرده و  = 9شيلییکرده

6

تراکم حاه در شوشه

کد

 = 3بات؛  = 5متوسط و  = 7یکرده

7

تمان رسيدن ميوه

کد

 = 1شيلیتود؛  = 3تود؛  = 5متوسط؛  = 7دير و  = 9شيلیدير

متوسط تا دير؛  = 7دير؛  = 8شيلیدير و  = 9بي
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ادامه جدول .2صفات ارزیابیشده و نحوۀ اندازهگیری آنها در نمونههای انگور بررسیشده براساس ...
شماره صفت

روش انداتهگيری

واحد

8

تراکم پيچک

کد

 = 3کم؛  = 5متوسط و  = 7تياد

9

جداشدن ات دمگل

کد

 = 1سخت؛  = 2نساتاً آسان و  = 3شيلیآسان

10

انداتۀ برگ

کد

 = 1شيلیکوچک؛  = 3کوچک؛  = 5متوسط؛  = 7بزرگ و  = 9شيلیبزرگ

آنتوسيانين گوشت

کد

 = 1ندارد يا شيلیکم؛  = 3کم؛  = 5متوسط؛  = 7تياد و  = 9شيلیتياد

12

ضخامت پوست

کد

 = 3ناتک؛  = 5متوسط و  = 7ضخيم

13

آبداربودن

کد

 = 1کمآب؛  = 2کمی آبدار و  = 3شيلیآبدار

14

رن

حاه

کد

 = 1سازن ترد؛  = 2سرخ؛  = 3قرمز؛  = 4شاکستری؛  = 5بنف

15

سفتی حاه

کد

 = 1نرم؛  = 2کمی سفت و  = 3سفت

16

شکل حاه

کد

17

انداتۀ حاه

کد

 = 1شيلیکوچک؛  = 3کوچک؛  = 5متوسط؛  = 7بزرگ و  = 9شيلیبزرگ

18

وجود بذر

کد

 = 1ندارد؛  = 2رشد ناقص و  = 3رشد کامل

19

مقدار قند

20

ميزان اسيد

()meq

21

نسات اسيد به قند

()%

محاسا نسات اسيد به قند

22

مقدار پروتئين

()%

روش برادیورد ()1976

23

وتن شوشه

)(gr

تراتوی ديجيتال

24

وتن شوشهچه

)(gr

تراتوی ديجيتال

25

نسات وتن شوشه به وتن

)(gr

تراتوی ديجيتال

11

رن

و  = 6سرمهای

 = 1مستطيل؛  = 2بيضی؛  = 3بيضی پ ن؛  = 4گرد؛  = 5تخت؛  = 6تخممرغنی؛
 = 7تخممرغی بات؛  = 8واژ تخممرغی و  = 9مخروطی

( )%Brixدستگاه ریراکتومتر
با استفاده ات رابط ()1

*

شوشهچه
26

وتن چوب شوشه

)(gr

تراتوی ديجيتال

27

وتن چوب شوشهچه

)(gr

تراتوی ديجيتال

نسات وتن چوب شوشه به

)(gr

تراتوی ديجيتال

28

وتن چوب شوشهچه

29

طول شوشه

)(mm

کوليس ديجيتال

30

عرض شوشه

)(mm

کوليس ديجيتال
*

( A = S.N.F.E/C× 100رابطۀ )1
( = Aمیزان ا ید میوه gr/100ml؛  = Sمودار  NaoHمصرفشده؛  = Nنرماقیته NaoH؛  = Fفاکتور NaoH؛  = Cمودار عصارۀ میوه و  = Eاکیواالن ا ید مورد نظر)
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موسی رسولی و همکاران

ادامه جدول .2صفات ارزیابیشده و نحوۀ اندازهگیری آنها در نمونههای انگور بررسیشده براساس ...
واحد

روش انداتهگيری

صفت

شماره
31

نسات طول شوشه به عرض شوشه

)(mm

کوليس ديجيتال

32

طول دم شوشه

)(mm

کوليس ديجيتال

33

وتن حاه

)(gr

تراتوی ديجيتال

34

طول حاه

)(mm

کوليس ديجيتال

35

عرض حاه

)(mm

کوليس ديجيتال

36

نسات طول حاه به عرض حاه

)(mm

کوليس ديجيتال

37

قطر حاه

)(mm

کوليس ديجيتال

38

طول دم حاه

)(mm

کوليس ديجيتال

39

وتن دم حاه

)(gr

تراتوی ديجيتال

40

وتن هسته

)(gr

تراتوی ديجيتال

41

طول هسته

)(gr

تراتوی ديجيتال

42

مقدار ترانس رسوراترول در برگ

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

43

مقدار سيس رسوراترول در هسته (غوره)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

44

مقدار سيس رسوراترول در گوشت (غوره)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

45

مقدار سيس رسوراترول در پوست (غوره)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

46

مقدار ترانس رسوراترول در هسته (غوره)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

47

مقدار ترانس رسوراترول در گوشت (غوره)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

48

مقدار ترانس رسوراترول در پوست (غوره)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

49

مقدار سيس رسوراترول در پيچک

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

50

مقدار سيس رسوراترول دردمبرگ

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

51

مقدار سيس رسوراترول در دمگل

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

52

مقدار ترانس رسوراترول در پيچک

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

53

مقدار ترانس رسوراترول در دمبرگ

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

54

مقدار ترانس رسوراترول در دمگل

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

55

مقدار سيس رسوراترول در برگ

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

56

مقدار سيس رسوراترول در پوست انگور (رسيده)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

57

مقدار ترانس رسوراترول در پوست انگور (رسيده)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

58

مقدار سيس رسوراترول در گوشت انگور (رسيده)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

59

مقدار ترانس رسوراترول در گوشت انگور (رسيده)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

60

مقدار سيس رسوراترول در هست انگور (رسيده)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

61

مقدار ترانس رسوراترول در هست انگور (رسيده)

)(mg/Kg

با استفاده ات رابط ()2

(

= )A × 100/M × 100( × )100/100 – H

( = Mجرم نمونه برحسب گرم = H ،ميزان جذب و  Aميزان رطوبت)
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 ( E1cmرابط )2

گ
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()2

انداتهگيری کمتی مينزان قنند مينوه بنا اسنتفاده ات دسنتگاه
ریراکتومتر چکمی دسنتی آننالوگ (مندل MASTER-3M

سف ه

ش گ

ف

( E1cm1% = )A × 100/M × 100( × )100/100 - H
در اين رابطه A ،ميزان جذب H ،مينزان رطوبنت و M

جرم نمونه (گرم) است.

سنناشت شننرکت آتنناگو ژاپننن) صننورت گریننت .بننرای
انداتهگيری ميزان اسيد ميوه ات رابط  1استفاده شد:
()1

محاسبات آماری دادهها

A = S.N.F.E/C × 100

یراوانی صفات ،آمار توصيفی ،هماستگی ساده بين صنفات

در اين رابطنه A ،مينزان اسنيد مينوه gr/100ml؛  Sمقندار

و تجزي کیستر با استفاده ات نرمایزار آماری ( SPSSنسخ

 NaoHمصرفشده؛  Nنرماليت NaoH؛  Fیاکتور NaoH؛ C

 )21/0انجام شد .با استفاده ات ضريب پيرسنون هماسنتگی

مقدار عصارۀ ميوه و  Eاکیواالن اسيد موردنظر است.

بين صفات انجام و ات طريق تکنيک چنرش

انداتهگينری مينزان پنروتئين بنا اسنتفاده ات روش برادینورد

عامنلهنا 1و

روش حداکثر واريانس ،2تفکيک عاملهنا انجنام و در هنر

( )1976صننورت گریننت .بننرای اسننتخراج رسننوراترول ات

عامل اصلی و مستقل ضرايب عناملی  0/4بنه بناال معننادار

نمونههای ت يهشده ،تلفيقی ات روشهای سوليس و همکاران

منظور شد .تجزي شوشهای و گروهبندی ارقام و ژنوتيپها

( )1995و باواراسکو و همکاران ( )1997بنا کمنی تغيينرات

با استفاده ات روش وارد 3و يا حداقل وارينانس و بنرماننای

بهکار گریته شد .ميزان  2/5گرم ات حاهها و برگهای هر يک

مربنننع یاصنننل اقليدسنننی 4و محاسنننا یواصنننل بعننند ات

ات ارقام انگور جداگانه توتين شد و هر يک بهتن ايی داشنل

استانداردکردن دادهها انجام گریت.

هاون کامیً شرد شد ،بهطوریکه عصارۀ غليظی بهدست آمد.
عصارۀ يادشده داشل ارلن ماير  50بنا  15ميلنیليتنر متنانول

نتایج و بحث

شالص مخلوط و بهمدت  30دقيقنه روی همنزن مغناطيسنی

آمار توصيفی صفات

قرار داده شد .محلول حاصل بهمدت  2دقيقنه بنا چرشکنی

حداقل ،حداکثر ،ميانگين ،انحراف معيار ،واريانس و درصد

معادل  4هزار دور در دقيقه سانتريفيوژ شد و عصارۀ موجنود

ضريب تغييرات  61صفت م م انداتهگيریشده در ارقنام و

تخليه و در ظنروف شيکنهای کنه بنا

ژنوتيپهای بررسیشدۀ انگور در جدول 3گفته شده است.

ورق آلومينيوم پوشانده شده بودند ،سپس داشل يخچال (-4

براساس نتايج بهدستآمده صفاتی نظينر تمنان بنرگدهنی،

درجنن سنننانتیگنننراد) نگ نننداری شنند تنننا ات آن بنننرای

وتن و عرض شوشنه ،طنول دم شوشنه ،وتن شوشنهچنه،

انداتهگيریهای کمتی استفاده شود .شايان ذکر است به علنت

وتن ،رن

و شکل حاه ،وتن دم حاه ،ميزان قنند و نسنات

حساسبودن رسوراترول به نور و برای جلوگيری ات تجزين

قند به اسيد حاه ،وجود بذر يا هسته ،وتن و طول هسنته و

آن ،کلي ن عمليننات عصننارهگيننری ات ميننوههننا و بننرگهننای

مقدار سيس و ترانس رسوراترول در هست انگور نرسيده و

آتماي شده در محيط بسيار کم نور صورت گرینت .سنپس

رسيده بين ارقام و ژنوتيپها تننوع بنااليی نکنان دادنند و

در باالی لول آتماي

با استفاده ات اسپکترویتومتری ميزان جذب در طول موجهای
 280و  304نننانومتر انننداتهگيننری شنند و پننس ات آن عنندد

Factor rotation
Varimax
Ward Method
Squared Euclidean distance

بهدستآمنده در رابطن  2قنرار داده شند و مقندار سنيس و
ترانس رسوراترول بهدست آمد:
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1.
2.
3.
4.

موسی رسولی و همکاران

ضريب تغييرات بااليی داشتند (جدول .)3با توجه به وجود

و بررسی آماری دقيقتر میتوان ات صفات دارای تنوع بناال

تنوع در صفات بررسیشنده امکنان انتخناب بنرای مقنادير

بهمنظور ارتيابی ارقام و ژنوتيپها استفاده کرد (.)12

مختلف يک صفت وجود دارد ( .)12همچنين برای تجزينه
جدول .3حداقل ،حداكثر ،میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و درصد ضریب تغییرات صفات اندازهگیریشده در ارقام و ژنوتیپهای انگور
صفت

شماره

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف
معيار

واريانس

ضريب تغييرات
() %

1
2
3

تمان گلدهی
برگدهی
قدرت رشد

1
1
3

9
5
7

 4/38
 2/38
 5/13

2/06
 1/56
 1/34

 4/24
 2/44
 1/79

 47/08
 65/71
 26/11

4

انداتۀ شوشه

3

7

 4/94

 1/39

 1/93

 28/15

5

تراکم شوشه

3

7

 5/19

 1/38

 1/90

 26/57

6

تراکم حاه در شوشه

3

7

 5/13

 1/34

 1/79

 26/11

7
8

تمان رسيدن ميوه
تراکم پيچک

1
1

5
7

 2/06
 3/88

 1/44
 1/60

 2/06
 2/56

 69/60
 41/33

9
10

جداشدن ات دمگل
انداتۀ برگ

1
1

11
12

رن آنتوسيانين گوشت
ضخامت پوست

1
3

13

آبداربودن

1

14
15

رن حاه
سفتی حاه

16

شکل حاه

17
18

انداتۀ حاه
وجود بذر

19
20

مقدار قند
ميزان اسيد

1
 0/11

21

نسات اسيد به قند

0/11

22
23

مقدار پروتئين
وتن شوشه

24
25

وتن شوشهچه
نسات وتن شوشه به وتن شوشهچه

 3/53
 3/33

26
27
28

وتن چوب شوشه
وتن چوب شوشهچه
نسات وتن چوب شوشه به وتن
چوب شوشهچه
طول شوشه
عرض شوشه

 140/37  252/00  32/73
 68/09  213/05  31/87

29
30

3
9
9
7
3
5
7

1
3

9

1

7
3

3
1

1
1

 0/99

 2/40  0/50
163/84  26/40

 0/58
 0/08
 2/62

 25/34
 25/67
 6/85
 0/93
 28/27

 2/19
 4/94
 2/88
 5/00
 2/63
 2/06
 5/50
 3/84
 5/56
 1/88
 1/01
 0/39
0/39

 1/24
 85/46
 13/00
10/09
 2/57
 0/39
 9/11
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 0/69
 1/93
 2/96
 1/61
 0/61
 1/68
 1/14
 1/69
 1/16
 0/94
 0/01
 0/24
 0/24

 0/49
 37/67
 20/96
 4/74
 1/36
0/26
 6/42

 51/76
 30/16

 0/48
 3/74
8/76
 2/58
 0/37
 2/83
 1/29
 2/85
 1/35
 0/89
 0/01
 0/06
 0/06

 0/24
1418/87

 2027
 22/48
 1/84
 0/07
 41/19

 2678/99
 909/67

 31/67
 39/16

 102/94
 32/13
 23/20
81/63
 20/65
 43/89
 20/89
 50/23
 0/24
 62/34
 62/20
 39/27
44/08
 1/61
 47/01
 52/77
 65/59
 70/47
 36/87
 44/30

گ

ع

Vitis Vinifera L.

سف ه

ش گ

ف

ادامه جدول .3حداقل ،حداكثر ،میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و درصد ضریب تغییرات صفات اندازهگیریشده در ارقام و ژنوتیپهای انگور
حداقل

حداکثر

ميانگين

صفت

شماره
31

نسات طول شوشه به عرض شوشه

1/01

6/17

2/24

32

طول دم شوشه

1/71

33

وتن حاه

0/67

34

طول حاه

35

عرض حاه

36

نسات طول حاه به عرض حاه

 0/81

37

قطر حاه

38

طول دم حاه

3

انحراف
معيار
 1/09

واريانس
 1/19

 885/40  29/76  32/48  181/82
 4/65

ضريب تغييرات
() %
 48/77
 91/61

 1/18

 63/94

 3/67  13/84  23/18  5/85

 13/44

 26/49

 2/67  12/16

 7/11

 21/93

 0/03

 14/27

 2/68  11/73  18/03  4/60

 7/16

 22/82

 8/24

 4/86

 1/20

 1/45

 24/75

39

وتن دم حاه

 0/01

0/90

 0/05

 0/16

 0/02

301/32

40

وتن هسته

 0/01

 0/16

 0/03

 0/04

 0/01

 159/51

41

طول هسته

 0/01

 7/54

 2/52

 3/33

 11/06

131/85

42

مقدار ترانس رسوراترول در برگ

 0/15

 0/30

 0/16

 0/04

0/01

 23/15

43

مقدار سيس رسوراترول در هسته (غوره)

 0/01

 0/33

 0/05

 0/08

0/01

 166/41

44

مقدار سيس رسوراترول در گوشت (غوره)

 0/03

 0/29

 0/08

 0/06

 0/00

 81/48

45

مقدار سيس رسوراترول در پوست (غوره)

 0/05

 0/67

 0/10

 0/14

 0/02

 135/39

46

مقدار ترانس رسوراترول در هسته (غوره)

 0/01

 0/75

 0/11

 0/17

 0/03

 164/73

47

مقدار ترانس رسوراترول در گوشت (غوره)

 0/04

 0/48

 0/13

0/11

 0/01

 79

48

مقدار ترانس رسوراترول در پوست (غوره)

 0/15

1

 0/19

 0/18

 0/03

 91/98

49

مقدار سيس رسوراترول در پيچک

 0/03

0/60

 0/21

 0/17

 0/03

 83/85

50

مقدار سيس رسوراترول در دمبرگ

0/12

0/80

 0/37

 0/16

 0/03

 44/09

51

مقدار سيس رسوراترول در دمگل

 0/05

 0/77

 0/34

 0/19

 0/03

 54/26

52

مقدار ترانس رسوراترول در پيچک

 0/06

 1/04

 0/35

 0/23

 0/05

 66/59

53

مقدار ترانس رسوراترول در دمبرگ

 0/25

 1/80

0/76

 0/42

 0/18

 54/91

54

مقدار ترانس رسوراترول در دمگل

 0/22

1/95

 0/77

 0/51

 0/26

 66/63

55

مقدار سيس رسوراترول در برگ

 0/02

0/21

 0/09

 0/05

 0/01

 49/43

56

مقدار سيس رسوراترول در پوست انگور (رسيده)

 0/01

 0/17

 0/06

 0/04

 0/01

 76/91

57

مقدار ترانس رسوراترول در پوست انگور (رسيده)

 0/01

 0/35

 0/09

 0/07

 0/01

77/55

58

مقدار سيس رسوراترول در گوشت انگور (رسيده)

 0/01

 1/04

0/07

 0/18

0/03

 254/91

59

مقدار ترانس رسوراترول در گوشت انگور (رسيده)

 0/01

0/17

0/05

 0/04

 0/01

 88/43

60

مقدار سيس رسوراترول در هست انگور (رسيده)

 0/01

0/17

0/02

 0/04

 0/01

 164/08

61

مقدار ترانس رسوراترول در هست انگور (رسيده)

 0/01

 0/35

0/22

 0/88

0/77

392/37

18/42  4/74
 1/60
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توزیع فراوانی صفات

ات نظر تمان گلدهی بيکتر ارقنام متوسنط و متوسنط تنا

ارقام و ژنوتيپها در برشی صفات بهطور نسای ينک توتينع

ديرگننل بودننند ،هرچننند ارقننام تودگننل نيننز در بننين ارقننام

نرمال داشتند .درصد یراوانی تمان برگدهی ،تمان گنلدهنی،

مطالعهشده نظير رقم ’شليلی‘ وجود داشت .ديرگلترين رقم

تمان رسيدن ميوه ،انداتۀ شوشه ،تراکم شوشه در بوته و انداتۀ

داشلی ،رقم ’احمد مواليی‘ بود (شکل .)2طويلترين شوشه

حاه بهترتيب ات شکل 1تا شکل 6نکان داده شده است .ات نظر

و درصد باالی قند مربوط به رقم ’شست عروس‘ بود.

تمان برگدهی بيکتر ارقام تود تا متوسط بنرگده در شنرايط
رشدی مطالعهشده داشتند .هرچند ارقام متوسط تا ديربنرگده
نظير ’کيوهو‘ نيز وجود داشتند (شکل.)1

شکل .1نمودار فراوانی زمان برگدهی در  32رقم و ژنوتیپ

شکل .2نمودار فراوانی زمان گلدهی در ارقام و ژنوتیپهای

انگور بررسیشده

انگور بررسیشده ( .1بیش از حد زود؛  .2خیلیزود؛  .3زود؛

براساس توصیفگر انگور .1( .زودبرگده؛  .3متوسط برگده و .5

 .4زود تا متوسط؛  .5متوسط؛  .6متوسط تا دیر؛  = 7دیر؛ .8

دیربرگده)

خیلیدیر و  .9بیش از حد دیر).

شکل .3نمودار فراوانی زمان رسیدن میوه در  32رقم و ژنوتیپ

شکل .4نمودار فراوانی اندازه خوشه در  32رقم و ژنوتیپ

انگور بررسیشده

انگور مورد بررسی

براساس توصیفگر انگور ( .1خیلیزود؛  .3زود؛  .5متوسط؛  .7دیر

براساس توصیفگر انگور ( = 3خوشۀ كوچک = 5 ،خوشۀ

و  .9خیلی دیررس).

متوسط و  = 7خوشۀ بزرگ).
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شکل .5نمودار فراوانی تراكم خوشه در  32رقم و ژنوتیپ انگور

شکل .6نمودار فراوانی اندازۀ حبه در  32رقم و ژنوتیپ انگور

بررسیشده

بررسیشده

براساس توصیفگر انگور ( .3كم؛  .5متوسط و  .7زیاد).

براساس توصیفگر انگور ( .1خیلیكوچک؛  .3كوچک؛ .5
متوسط؛  .7بزرگ و  .9خیلی خیلی بزرگ).

بيکترين ميزان پروتئين ميوه و یرم سنيس رسنوراترول

شوشننهچننه ،عننرض حاننه ،وتن هسننته ،مقنندار تننرانس

در قسمت دمگنل و مينوۀ رسنيده ’ژنوتينپ شنمارۀ ‘1-1

رسوراترول در گوشت انگور رسيده رابط مثات و معننادار

وجود داشت .همچنين بنرای صنفات مختلنف مربنوط بنه

داشت (.)r = -0/53

قدرت رشد رويکی تناک و طنول ،عنرض ،وتن ،شنکل و

انداتۀ برگ با نسات اسيد به قند مينوه و نسنات طنول

حاه تنوع نساتاً بااليی در بنين ارقنام و ژنوتينپهنای

حاننه بننه عننرض حاننه رابطنن منفننی و معنننادار داشننت

مختلف وجود داشت .برشی ويژگیهنای م نم و مينانگين

( ،)r = -0/53اما با ميزان قند ميوه و همچنين عنرض حانه

صفات م نم ارتينابیشنده در جندول 4ذکنر شنده اسنت.

رابطن مثاننت و معننادار نکننان داد ( .)r = +0/45همچنننين

يایتههای حاصل با نتايج ديگر پژوهکگران که تنوع وسنيع

قدرت رشند بوتنه بنا اننداتۀ شوشنه ( ،)r = +0/70تنراکم

را بين ارقام مطالعهشده ات نظر صفات مختلنف مربنوط بنه

شوشه ( )r = +0/75و تراکم حانه در شوشنه ()r = +0/71

بخ های رويکی و ميوه گنزارش کنرده بودنند ،مطابقنت

رابط مثات و معنادار نکان داد.

رن

صفت تمان رسيدن ميوه با انداتۀ حانه رابطن مثانت و

داشت ( 4 ،2و .)7

معننادار نکننان داد ( .)r = +0/48انننداتۀ شوشننه بننا تننراکم
ضرایب همبستگی سادۀ صفات

شوشه ( ،)r = +0/68تراکم حانه در شوشنه (،)r = +0/62

هماستگی معنادار بين متغيرهای مربوط به رشد رويکنی و

آبداربنودن حانه ( )r = +0/58و اننداتۀ حانه ()r = +0/50

صفات ميوه وجود داشت .بنه عننوان مثنال ،صنفت تمنان

رابط مثات و معنادار داشت .در بين صفات مربوط به حانه

گلدهی با تمان رسنيدن مينوه ( )r = +0/58و اننداتۀ حانه

صفت ضخامت پوست حاه با آبداربودن ،وجود بذر و وتن

( )r = +0/38رابط ن مثاننت و معن نادار داشننت .بننين تمننان

حاه ( ،)r = +0/53مقدار قنند ،مينزان اسنيد ،طنول حانه و

برگدهی با تنراکم شوشنه ( )r = -0/48و تنراکم حانه در

عننرض حاننه ( ،)r = +0/66مقنندار پننروتئين و قطننر حاننه

شوشه ( )r = -0/45رابط منفی و معننادار وجنود داشنت.

( )r = +0/73هماستگی مثات و معنادار وجود داشت.

تراکم پيچک با ميزان اسيد ميوه ،نسات وتن شوشه به وتن
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تجزیه به عاملها

همچنين آبداربودن حاه با صفات انداتۀ حاه ،قطر حانه
و مقدار پروتئين ( ،)r = +0/58عرض حانه و مينزان اسنيد

تجزي عاملها با هدف مکخصکردن تغييرات توجيهشدۀ هر

( )r = +0/63هماستگی مثات و معنادار وجود داشت ،اما با

صفت با هر عامل و درن ايت واريانس عمومی (توجينهشنده

طول دم شوشه رابط منفی معنادار نکنان داد (.)r = -0/56

توسننط عامننلهننا) و اشتصاصننی (بنناقیمانننده) انجننام شنند

همچنننين صننفت سننفتی حاننه بننا صننفات وجننود بننذر

(جنندولهننای  5و  .)6ميننزان واريننانس نسننای هننر عامننل

( ،)r = +0/54وتن چوب شوشه ( )r = +0/57و بنا مقندار

نکنناندهننندۀ اهميننت آن عامننل در واريننانس کننل صننفات

رسننوراترول در هسننت غننوره ( )r = +0/60رابطنن مثاننت

بررسیشده است و بهصورت درصند بينان شنده اسنت .در

معنادار نکان داد.

تجزيه به عاملها ،مجموعناً  10عامنل اصنلی و مسنتقل کنه

وجود بذر در حانه بنا مقندار پنروتئين رابطن منفنی و

مقادير ويژۀ آنها بيکتر ات  1بودند ،توانسنتند  74/22درصند

معنادار نکان داد ( )r = -0/54اما با صنفات وتن و عنرض

واريانس کل را توجينه کننند (جندول  .)5نتنايج تجزينه بنه

حاننه ( )r = +0/50و وتن هسننته ( )r = +0/77هماسننتگی

عامننلهننا بيننانگر نحننوۀ قننرارگننریتن برشننی صننفات م ننم

مثات و معنادار وجود داشت .همچنين وتن حاه با صنفات

بررسیشده در عاملهای مختلف با ضرايب عناملی مثانت و

عننرض و قطننر حاننه ( ،)r = +0/74وتن و طننول هسننته

منفی آنهاست (بهدليل حجم باالی دادهها تن ا صفات م م با

( )r = +0/61رابط مثات و معنادار داشتند .ات صفات ديگر

ضرايب عاملی معنادار در جدول ذکر شدهاند) (جدول .) 6با

با صفات

توجه به جدولهای  5و  6ارقام و ژنوتيپها ات نظر صنفاتی

عرض و قطر حانه هماسنتگی مثانت و معننادار نکنان داد

مانند انداتۀ شوشه ،تراکم شوشه ،ضنخامت پوسنت ،شنکل،

( .)r = +0/84اين نتايج با يایتههای ديگر پژوهکگران مانی

انننداته ،وتن ،طننول ،عننرض و قطننر حاننه ،ميننزان سننيس

بر وجود ارتااط و هماستگی بين صفات مختلف رويکی و

رسوراترول و طول هسته در عامل اول ( )PC1قنرار گریتنند

ميوۀ انگور با يکديگر ،مطابقت داشت (.)11

که  20/74درصد ات س م واريانس را شامل شدند(جدول .)5

مربوط به حاه طول حاه است که در اين پژوه

بنابراين ،میتوان اين عامل را به عنوان عامل حاه ناميد.
جدول .5مقادیر ویژه ،درصد واریانس و واریانس تجمعی  10فاكتور اول
عاملها

مقادير ويژه

مقادير ويژه به درصد واريانس

درصد تجمعی واريانس

1

12/86

20/74

20/74

2

7/31

11/79

32/54

3

5/40

8/71

41/26

4

3/95

6/38

47/64

5

3/82

6/16

53/81

6

3/00

4/84

58/65

7

2/83

4/57

63/22

8

2/44

3/94

67/17

9

2/32

3/75

70/92

10

2/04

3/29

74/22
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ارقام ات نظر برشی صفات نظير مقدار اسيد ميوه ،عرض

موجود بين صفات را توجيه می کنند .نتايج آنها نکنان داد

شوشننه ،طننول دم شوشننه ،ميننزان تننرانس رسننوراترول در

که عامل اول  31/86درصد ات واريانس بنين صنفات را بنه

پوست ميوۀ رسيده و ميزان ترانس رسوراترول در دمگل در

شود اشتصاص داده و نقن

م منی در توجينه متغيرهنای

عامل دوم ( )PC2قرار گریتنند کنه  11/79درصند ات سن م

طول دم ميوه ،وتن  100حاه و طول حاه ايفا کرد .در اينن

واريانس را شامل شدند .اين عامل را میتوان عامنل اننداتۀ

پژوه

نيز طول حاه و برشی صنفات ديگنر آن در عامنل

شوشه ناميد .دو گروه عاملی ينک ( )PC1و دو ( )PC2کنه

اول قرار گریت که منطاق با نتايج ديگر پژوه ها بود (.)7

بيکتر شصوصنيات مربنوط بنه مينوه در آن قنرار گریتنند،

همچنين يایتههنای آنهنا نکنان داد کنه عامنل دوم 24/97

را در تفکيک ارقام و ژنوتيپهنا ات يکنديگر

درصنند ات واريننانس صننفات را بننه شننود اشتصنناص داده،

داشتند که اين دو عامل مجموعاً  32/54درصد ات س م کنل

صفاتی نظير عرض شوشه و وتن شوشنه ضنرايب عناملی

واريانس را به شود اشتصناص دادنند (جندول .)5صنفاتی

مثات دارد که با يایتههای حاصل ات پژوه

حاضر همسنو

نظير آبداربودن ميوه ،ميزان سيس رسوراترول در هست ميوه

بود .برای غربالگری اولي موریولوژيکی  698ژنوتيپ انگور

نارس (غوره) و ميزان ترانس رسنوراترول در هسنت مينوۀ

براساس تحمنل بنه شکنکی بنرای انتخناب پاينه ات روش

رسنيده در عامننل سنوم قننرار گریتنند و  8/71درصنند کننل

تجزيه به عاملها استفاده شد ( .)2در اين تجزينه 7 ،عامنل

واريانس را شامل بودند و صفتی مانند وتن چنوب شوشنه

اصلی و مستقل که مقادير آنها بيکنتر ات  1بنود ،توانسنتند

در عامل چ ارم قرار گریت و  6/38درصد سن م وارينانس

 78/96درصد ات واريانس کنل را توجينه کننند .در برشنی

را توجيه کرد (جدول .)5عامل پننجم شنامل صنفت طنول

موارد يایتههای آنها منطاق با نتايج بنهدسنتآمنده ات اينن

بيکترين نق

پژوه

شوشه بود که  6/16درصد س م واريانس را شامل شند .در

بود.

عامل شکم ،تاريخ گلدهی و تراکم حاه در شوشه با 4/84
درصد واريانس قرار گریتند .در عامنل هفنتم ،رنن

تجزیۀ خوشهای

حانه،

وتن شوشه و نسات طنول بنه عنرض حانه  4/57درصند

در اين پژوه  ،تجزين شوشنهای براسناس تمنام صنفات

واريانس را توجيه کرد .در عامل هکتم وجود بذر ينا داننه

انداتهگيری شنده بنه روش وارد ( )Wardصنورت گرینت

در حاه با  3/94درصد واريانس ات سن م کنل وارينانس را

(جدول 2و شکل  .)6در گروهبندی انجامشده ارقنام بنه 7

شامل شد .صفت تراکم پيچک در عامل ن م بنود کنه 3/75

گروه اصلی تقسيم شدند .ات عوامنل م نم تفکينک صنفاتی

درصد س م واريانس را توجيه کرد .عامل دهنم بنا صنفت

نظير قدرت رشدی ،انداتۀ شوشه ،تنراکم حانه در شوشنه،

مقدار سيس رسوراترول در دمانرگ  3/29درصند ات سن م

رن

آنتوسيانين گوشت ميوه ،مقدار قند ،ضخامت پوسنت

واريانس را شامل شد.

ميوه ،نسات وتن شوشه بنه وتن شوشنهچنه ،نسنات وتن
چوب شوشه به وتن چنوب شوشنهچنه ،طنول شوشنه و

انگور با استفاده ات صنفات موریولوژينک و تجزينه بنه

نسات طول به عرض شوشه بودند.

عاملها بررسی شد ( .)7تجزيه و تحليل عاملی آنها نکنان
داد که  3عامل اول روی هم ریته  79/34درصد ات تغييرات
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شکل .7كالستر حاصل از بررسی صفات مورفولوژیک با استفاده از فواصل اقلیدسی و روش  Wardدر  32رقم و ژنوتیپ انگور
بررسیشده

گننروه اول :شننامل ’ژنوتيننپ شننمارۀ ‘1-1؛ ’ژنوتيننپ

گننروه دوم :شننامل رقننمهننای ’عسننگری‘؛ ’دوويننن‘؛

شمارۀ ‘4-4؛ ’ژنوتيپ شمارۀ ‘5-5؛ ’ژنوتيپ شمارۀ ‘2-2؛

’سوپريور‘؛ ’پرلت‘؛ ’یلنيم سنيدلس‘؛ ’روبنی‘؛ ’ککمکنی

’ژنوتيپ شمارۀ  ‘6-6و ’ژنوتينپ شنمارۀ  ‘1-7بنود .اينن

بیدان سفيد‘؛ ’ژنوتيپ شمارۀ ‘3-8؛ ’تامسنون سنيدلس‘؛

ژنوتيپها ات نظنر منکنم جغرایينايی يکسنان هسنتند و در

’ککمکی بیدانن قرمنز‘ و ’يناقوتی‘ بنود .در اينن گنروه،

تاکسننتانهننای ش رسننتان میيننر ککننت و کننار مننیشننوند.

اگرچه منکم جغرایيايی برشی ارقام در متمايزشدن آنهنا ات

همچنين ات نظر تمان برگدهی متوسط برگده ،قدرت رشد

داشت ،اما اين احتمال وجنود دارد کنه

رقمهای ديگر نق

يکی ات والدين و قرابت ژنتيکی برشی ارقنام ايراننی نظينر

بوته متوسط ،دارای انداتۀ شوشه کوچک ،تودرس ،بیدانه،
رن

حا آنها نساتاً تردرن

’ککمکی بیدان سنفيد و قرمنز‘؛ ’عسنگری‘؛ ’يناقوتی‘ و

و دارای شنکل گنرد بودنند.

’ژنوتيپ شمارۀ  ‘3-8دليل قرارگریتن آنها در کننار ارقنام

همچنين ميزان رسوراترول در بخ های مختلف اين ارقام

آمريکايی و اروپايی در اين گروه باشند .ارقنام اينن گنروه

به نسات بقيه باال بود ،بهطوریکه ’ژنوتيپ شمارۀ  ‘1-1بنا

بیدانه کامل و يا دارای تائدۀ ناقص بذر بنوده کنه حاصنل

بيکترين ميزان سيس رسوراترول در دمگل و گوشت مينوۀ

پديدۀ بکرتاينی کناذب( 1استنسنپرموکارپی) در اينن ارقنام

رسيده در اين گروه قرار گریت .بهطنورکلی ،اينن ارقنام ات

است .همچنين برشی ارقام اين گروه متوسط تا ديربرگده،

نظر بيکتر صفات اننداتهگينریشنده بنهشصنوص صنفات
مربوط به ميوه مکابه هم بودند.

1. Stenospermocarpy
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ميانرس ،تراکم متوسط حاه در شوشه و سفتی حاه متوسط

قننند بنناال ،داننهدار ،انننداتۀ حان بننزرگ ،شننکل شوشننههننا

هستند .بيکترين ميزان ترانس رسوراترول در دمبنرگ رقنم

مخروطی ،رن

ميوه قرمز نساتاً روشن ،شکل حان بيضنی،

’ککمکی بیدان قرمز‘ وجود داشت که در اين گروه قنرار

پوست حا ضخيم و دارای قابلينت اناارمنانی و نگ نداری

گریته است .همچنين بيکتر ارقام اين گروه برای تاتهشوری

بااليی بودند .نکت قابل توجه تفاوت رقم ’احمد مواليی‘ ات

و برشی بهمنظور ت ي ککم

استفاده میشوند.

نظر ميزان قند و رن

گروه سوم :شامل رقم ’شست عروس‘ بنهتن نايی بنود.

حاه با ساير ارقام اين گروه بنود کنه

شيرينی پايينی دارد و رن

حا آن نيز سناز اسنت .صنفت

اين رقم دارای بنذر کامنل در حانه و جنزء ارقنام داننهدار

ديگر اين رقم مقاومت شوب آن نسات به سرما در شنرايط

محسوب میشود .گلهای اين رقم هرمایروديت و ات نظنر

استان همدان است .ارقام اينن گنروه بنرای تناتهشنوری و

تمان رسيدن ديررس و رن

حا آن بننف

اسنت .اننداتۀ

همچنين ت ي ککم

استفاده میشوند.

حا اين رقم بهدليل بذردار بودن نسناتاً بنزرگ و همچننين

گننروه شکننم :شننامل ارقننام و ژنوتيننپهننای ’کيوهننو‘؛

انداتۀ شوشه و وتن آن نيز نسات به ساير ارقام بزرگتنر و

’کاردينال‘؛ ’ري بابا‘؛ ’شليلی‘؛ ’لعل‘ و ’ژنوتينپ شنمارۀ

بيکتر اما وتن چوب شوشهچ اين رقم پنايين بنود .مينزان

 ‘8-8بودند .ات شصوصيات م نم بيکنتر ارقنام اينن گنروه

قند اين رقم نيز نساتاً باالست و جزء ارقام با شنيرينی بناال

ديرگل و مقاومبودن آنها به سنرما بنود .همچننين ات نظنر

محسننوب مننیشننود .همچنننين بيکننترين ميننزان تننرانس

رسيدن بهجز رقم ’شليلی‘ بقيه ميانرس تا ديررس بودنند.

رسوراترول ات پوست غورۀ اين رقم بهدست آمد .اين رقنم

همچنين ارقام اين گروه دانهدار و رن

حاه در آنها بهجنز

بيکتر برای تاتهشوری استفاده می شود و قندرت اناارمنانی

رقم ’لعل‘ بنف

تا نساتاً سرمهایرن

بودند .بيکنتر ارقنام

بااليی نيز دارد.

اين گروه درصند قنند متوسنط تنا پنايين داشنتند و بنرای
تاتهشوری و ت ي ککم

گروه چ ارم :در اين گنروه ،ارقنام ’شناهانی‘ و ’بلنک

رقم ژاپنی ’کيوهو‘ میتوان به مقاومبودن آن به سرما ،حان

سيدلس‘ قنرار گریتنند .اينن دو رقنم دارای قندرت رشند

کرویشکل ،رن

رويکی متوسط تا باال ،تود تا متوسط برگده ،ات نظر تمنان

کاربرد اين رقم در برنامنههنای اصنیحی منیتوانند بنرای

هسنتند .هنر دو رقنم

بهدست آوردن نتاج مقاوم به سرما باشند .رقنم ’کارديننال‘

استفادۀ دومنظوره دارند و برای تاتهشوری و همچنين ت ين
ککم

سرمهای حاه ،داننهدار ،درشنت ،پوسنت

ضخيم حاه و طعم گنسماننند آن اشناره کنرد .م نمتنرين

گلدهی متوسط گل ،تود تنا مينانرس ،نسناتاً پرمحصنول،
دارای شکل حا کروی و بنف رن

استفاده میشوند .ات شصوصيات

دارای رشنند متوسننط بوتننه ،ميننوۀ کننروی ،سننرمهایرنن ،

استفاده منیشنوند و مينزان قنند متوسنطی دارنند.

ميانرس ،دانهدار و دارای عملکرد باال بود .رقم ’ري

تفاوت اين دو رقم وجود بنذر در حان رقنم ’شناهانی‘ و

بابنا‘

که در تبان محلی به نام ’منقنا‘ نينز معنروف اسنت ،دارای

بیدانهبودن رقم ’بلک سيدلس‘ است .محدوديت ککنت و

رشد رويکی تياد و شاشههنای طوينل ،بناردهی مناسنب،

کار رقم ’بلک سيدلس‘ در استان همدان حساسنيت آن بنه

شکل شوشن ککنيده و حانههنای درات بنود .رقنم ’لعنل‘

سفيدک است.

ديربرگده ،ديرگل ،دارای مقاومنت نسناتاً بناال بنه سنرما و

گننروه پنننجم :شننامل ’ژنوتيننپ شننمارۀ ‘2-7؛ ’احمنند

شکل بوت مخروطی بود .اين رقنم طانق نتنايج حاصنل ات

مواليی‘؛ ’صاحای‘ و ’یخری‘ بود .ارقام اين گنروه تود تنا

بررسی مقدماتی ريکهدهی بسيار شوب قلمنه نينز داشنت.

متوسط برگده ،دارای باردهی شوب ،نساتاً ديررس ،دارای

همچنين باردهی شوب و نسناتاً تيناد ،مينانرس ،داننهدار،
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شکل حا کروی ،سناز و اننداتۀ نسناتاً درشنت و قابلينت

ارقام شارجی ’کيوهو‘’ ،پرلت‘’ ،یليم سيدلس‘ و ’یی استا‘

اناارمانی متوسط داشت.

و ارقام و ژنوتيپهای داشلی ’عسگری‘’ ،ککمکی بیدانن

گروه هفتم :اين گروه تن ا شامل ينک رقنم ’ینی اسنتا‘

سفيد و قرمز‘’ ،لعل‘’ ،شست عنروس‘’ ،احمند منواليی‘،

بود .اين رقم در شرايط استان همدان نيمن اول ارديا کنت

’ژنوتيننپ شننمارۀ  ‘1-1و ’ژنوتيننپ شننمارۀ  ‘2-7ات نظننر

برگ میدهد و ات نظر تمان برگدهنی متوسنط بنرگده بنه

برشی صفات م م انداتهگيری شدۀ رويکنی و مينوه نسناتاً

حسنناب مننیآينند .قنندرت رشنندی تنناک نسنناتاً ضننعيف و

ب تر ات ساير ارقام و ژنوتيپها بودند .بيکترين ميزان ترانس

ديرگلده است ،بهطوریکه در شنرايط آب و هنوای میينر

رسوراترول در دمبرگ رقم ’ککمکی بیدان قرمنز‘ وجنود

اواشر ارديا کت و اوايل شردادماه گنل منیدهند و نسناتاً

داشننت’ .ژنوتيننپ شننمارۀ  ‘1-1بنناالترين ميننزان سننيس

ديرگلده به حساب میآيد .با توجه بنه ديرگنل بنودن اينن

رسوراترول را در دمگل و گوشت مينوۀ رسنيده نکنان داد.

رقم میتوان در برنامههای اصیحی بنرای بنهدسنت آوردن

همچنين بيکترين ميزان ترانس رسوراترول ات پوست غنورۀ

ارقام مقاوم به سرما ات آن بهمنزل يکنی ات والندين اسنتفاده

رقم ’شست عروس‘ بهدست آمند .اينن رقنم بيکنتر بنرای

کرد .بيکترين ميزان ترانس رسوراترول در پيچنک در بنين

تاتهشوری مناسب است و قدرت اناارمانی بااليی نينز دارد.

تمام ارقام بررسیشده ،در اين رقم وجود داشت .همچننين

بنابراين ،استفاده ات اين ارقام و ژنوتيپها بنرای کناربرد در

اين رقم پرمحصول است ولی کيفيت شوشهها شيلیشنوب

برنامههای اصیحی و ککت (مواردی کنه کمتنر تنا کننون

حاه ساز ماينل بنه

ککت و کار شدهاند الاته پس ات مطالع بيکنتر) بنا در نظنر

نيست .شکل ميوۀ اين رقم بيضی ،رن

ترد ،بننیدانننه و ميننانرس اسننت .ات ايننن رقننم بننهمنظننور
تاتهشوری و ت ي ککم

گریتن ساير یاکتورهای مؤثر پيکن اد میشود.

بيکتر استفاده میشود.

يایتههای حاصل ات نظر تمثير برشی صنفات رويکنی و

منابع

ميوه با نتنايج ديگنر پنژوه هنايی کنه ارقنام اسنتانهنای

 .1حاجی اميری ا ( )1371شناسنايی ارقنام انگنور بنومی

کرمانکاه ،آذربايجان غربی ،قزوين و اصف ان ات نظر صفات

منطق کرمانکاه .پاياننام کارشناسنی ارشند ،دانکنگاه

مختلف مربوط به بخ های رويکی ،انداته و وتن شوشه،

ت ران 221 .ص.

تراکم حاه در شوشه ،رن

حاه ،دانهدار بودن و يا بنیداننه

.2

بودن ،تمان رسيدن ،نوع مصرف و همچنين قرابت ژنتيکنی

حدادینژاد م ،عاادی ع ،یتاحی مقدم م ر و نجاتيان م
ع (« )1392غربنننالگری اوليننن موریولنننوژيکی 698

گننزارش شننده بودننند ،مطابقننت داشننت ( 5 ،4 ،3 ،1و .)6

ژنوتيپ انگور براساس تحمل به شککی برای انتخاب

هرچند در برشی ارقام نيز با توجه به شرايط جغرایينايی و

پايه» .علوم باغاانی ايران.193 :)2(44 .ن 207

نوع شاک ،ارقام بررسیشده ات نظر قدرت رويکنی بوتنه و

 .3تينانلو ع ( )1372شناسايی و مطالع ارقنام انگورهنای

درصد قند حاه با نتايج اين پژوهکگران تفاوت داشت.

محلی در قزوين و تاکستان .پاياننام کارشناسی ارشد،
دانکگاه ت ران 310 .ص.
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