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 چكيده

رقم و ژنوتيپ انگور در باغ تحقيقاتی دانکگاه میير و کلکسيون انگور ش رسنتان میينر وابسنته بنه مرکنز تحقيقنات        32تنوع ینوتيپی 

ر ات نظنر شصوصنيات موریولنوژيکی و    هنای برتن   منظور گنزين  مقندماتی ارقنام و ژنوتينپ     همدان بهاستان ککاورتی و منابع طايعی 

صفت مربوط به  41صفت ینولوژيکی و رويکی تاک،  5صفت شامل  61نژادی، با استفاده ات  های به استفاده در برنامه برایپومولوژيکی 

 1392ن  1390هنای   طنی سنال  ، بخ  مختلف گيناه  15ول در رسرطانی رسورات ضد ۀچه، حاه و هسته( و ميزان ماد ميوه )شوشه، شوشه

بنين صنفات    ۀضنرايب هماسنتگی سناد    بندی و مقايسه شد. ، گروههای مرتاط براساس توصيفگرهای ج انی انگور و روش بررسی شد. 

 دار وجنود دارد. برشنی   امعن و شوشه، حاه و هسته هماستگی مثات يا منفی نظير رويکی ۀشد گيری صفات انداته نکان داد که بين برشی

  گوشت ميوه، طول دم شوشه، وتن دم حاه، وتن و طول هسته و مقدار سيس و ترانس رسوراترول در چه، رن هوتن شوش مثلصفات 

عامنل اصنلی کناه  داد کنه      10را به  شده ارتيابی ها صفات ند. تجزيه به عاملداشتضريب تغييرات بااليی  غوره و انگور رسيده  هست

گنروه اصنلی    7هنا را بنه    اقليدسی ارقام و ژنوتينپ  5  ای در یاصل شوشه  دند. تجزيکردرصد واريانس کل را توجيه  22/74مجموع  در

ژنوتينپ  ’و  ‘عسنگری ’، ‘سنفيد و قرمنز    دانن  ککمکی بی’، ‘شست عروس’، ‘احمد مواليی’، ‘کيوهو’های  ارقام و ژنوتيپ تقسيم کرد.

سنرطانی   ضند  ۀن پنروتئين و مقندار مناد   شنوری، مينزا   دهی، درصند قنند و اناارمنانی، تناته     ترتيب ات نظر عادت ديرگل به ‘1-1 ۀشمار

 ها بودند. رسوراترول برتر ات ساير ارقام و ژنوتيپ

 .ای، ر وراترول، صفات مورفوقوژیک، ضریب همبستگی خوشه ۀتجزی ،انگور ها: واژه كلید
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 مقدمه

پراکن   معتدل و گرمسير در مناطقانگور  های وحکی گونه

 ۀات شننانواد (.Vitis Vinifera L) (. انگننور17و  9) دارد

جننس   14يکنی ات   ،Vitisو به جنس  Vitaceaانگورسانان 

 اسنت  گوننه  32شامل  Vitisتعلق دارد. جنس  ،اين شانواده

گروه اصلی آسيايی، اروپنايی و آمريکنايی تقسنيم     3که به 

است که بني    Vitis viniferaشود. گروه اروپايی شامل  می

ات اينن گوننه   درصد ارقام انگورهای تجناری ج نان    90ات 

 800. در اينران بني  ات   استصورت شالص يا دورگه(  )به

که عمدتاً متعلق به  است ژنوتيپ انگور بومی شناسايی شده

هستند. انگور گيناهی اسنت کنه     V. viniferaگروه اروپايی 

ای رونده دارد و دارای پيچک در مقابنل بعضنی    حالت بوته

 ۀميو شود. قسيم میدانه ت دار و بی به دو نوع دانه .هاست برگ

هنای ثانوينه و تننوع مصنرف      علت داشتن متابولينت  انگور به

شوری، کنسرو و شککاار( جايگاه شاصنی در تجنارت    )تاته

  ل سنابق ين دل ران بهيککور ادر حال حاضر  .(17ج انی دارد )

هنزار   252  ات يبنا داشنتن بن    ،اد ککت و پرورش انگوريت

ون تنن انگنور   ين ليم 5/2 یايد تقريزان توليهکتار تاکستان و م

، 5، 4رود ) یانگور بنه شنمار من    ن مراکز تنوعيتر جمله م م ات

 یشکم ککور  هکتار و رتا 20600 (. استان همدان17و  10

د انگور را در ينخست تول  د رتايزان تولياما ات نظر م ،را دارد

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

  ات عملکرد يتن( ب 15استان ) یور آبعملکرد در هکتار انگ

  ات يتنن( بن   17ر )ين تن( و در ش رستان می 11کل ککور )

متوسط عملکرد کل ککنور و اسنتان همندان اسنت. غالنب      

، ‘شناهانی ’، ‘بابا ري ’های استان همدان شامل  انگور تاکستان

دانه  انگور سفيد بی’، ‘صاحای’، ‘یخری’، ‘عسگری’، ‘ياقوتی’

 (.  10) است ‘ليلیش’و  ‘(ی)ککمک

 دارد تينادی اهميت  تعيين تنوع ژنتيکی در مواد گياهی

و گام اوليه و اساسنی بنرای شناسنايی، حفنظ و نگ نداری      

 هنای  پنژوه  اساسنی بنرای     کنه پاين   استر توارثی يذشا

های اصیحی است. برای اصنیح و توليند    ژنتيکی و برنامه

 گياهنان  ارقام جديد نيات به داشتن قدرت انتخاب دقيق بين

که اين شود بنه شناسنايی ارقنام و تننوع موجنود در      است 

ها دارد. بررسنی تننوع، منا را در شنناشت تنوان       بستگی آن

حيح ، انتخناب صن  گيناهی  ۀموجنود در تنود    ژنتيکی ن فتن 

د نن يناری شواه  ارقنام برتنر   توليد و معرییدر  صفات مؤثر

تنننوع ینننوتيپی و ژنننوتيپی بننرای    د. همچنننين مطالعننکننر

منظور ارتينابی و اسنتفاده ات    های مکابه به ژنوتيپ شناسايی

م نم اسنت. شناسنايی و      ها بسيار و حفظ آن ذشاير ژنتيکی

تننوع    مطالعن هنا ات همنديگر و همچننين     تفکيک ژنوتينپ 

شنده قانل ات شنروع     پیسم وحکی، بنومی ينا اصنیح    ژرم

منظنور رعاينت حقنو  معننوی      بنه  های اصنیحی و  برنامه

(. شناسننايی 15و  12، 6ميننت دارد )ران بسننيار اهحگاصننی

نگناری   های انگور معموالً براساس مکخصات تناک  ژنوتيپ

تمثير شرايط محيط قنرار   گيرد که تحت گياه بالغ صورت می

صفت موریولوژيکی  130دارد. ارقام انگور معموالً براساس 

در مراحل ینولوژيکی شاص  1نگاری و معيارهای سنتی تاک

هننای  بی و بننا اسننتفاده ات روش در گياهننان بننالغ، ارتيننا  

، 13، 11، 9، 6شوند ) بندی می شناسايی و گروه ،نگاری تاک

 (. 18و  17، 14

های بومی انگور در  آوری ارقام و ژنوتيپ در ايران جمع

آذربايجان غربی و شنرقی،  های  استانويژه  ها به استان برشی

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

های بارت و تيادی ات نظنر مکخصنات    شده تفاوت اسايیشن

دهنی، رسنيدن    گل ۀدهی، طول دور ميوه و شوشه، تمان گل

رسيدن مينوه، صنفات رويکنی و ديگنر     دورۀ  ميوه و طول

صنفت   45  بنا مطالعن  پژوهکنگران  صفات وجود داشنت.  

آوری و شناسنايی   مختلف رويکی و تايکی، مویق به جمع

ور در اسنتان آذربايجنان غربنی    رقم محلی انگ 47مقدماتی 

                                                           
1  . Amplogrphy 



       ف       ش  گ        س ف  ه     .Vitis Vinifera L    گ                                 ع        

 

 1393پاییز و زمستان   2 شماره  2دوره 
243 

بودنند و   Vitis vinifera  که همگی متعلنق بنه گونن    ندشد

شليلنی  ’ ،‘قنزل اوتوم ’ ،‘قرمنز   دان لعل بی’ ،‘ساچاخ’ارقام 

 تنر ات منادگی   پرچم کوتاه  ‘یيگزندا’و  ‘سياه  گندم’ ،‘قرمز

 نند  های اصیحی مفيد ند که در برنامهداشت)پرچم واژگون( 

آوری و ارتيابی ارقام  منظور جمع به ها، وه در ديگر پژ. (4)

های مختلف نظير کيفيت مينوه،   های انگور ات جناه و ژنوتيپ

هنا، درشنتی و کيفينت     ها، تنراکم شوشنه   باتارپسندی شوشه

مختلنف   هنای  ترين ارقام انگنور بناغ   ها و معریی مناسب حاه

. (6) دکنر مدت دو سال بررسی و مطالعنه   استان قزوين را به

رقم و ژنوتيپ مختلف بنا تننوع وسنيع ات نظنر      19ت درن اي

هنا   شده، شناسنايی شندند کنه در بنين آن     گيری صفات انداته

داننه، عملکنرد    دار و بی های تودرس تا ديررس، دانه ژنوتيپ

کامیً کوچک تا بسيار درشت، تودشکویا تا  ۀکم تا تياد، ميو

ديرشکویا، قند کم تا تياد، شصوصنيات متفناوت رويکنی و    

   رت رشد ضعيف تا قوی مکاهده شدند.قد

  ژنوتيپ موجود در کلکسيون ايستگاه تحقيقات مؤسسن  199

ککاورتی جونديا در برتيل ات نظر شصوصنيات اگروننوميکی و   

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

اسنتاندارد   منزل  ساوپائلو به  ترين رقم روميزی در منطق م م

رويکی ات هرس تا برداشت و براساس   چرش  برای مقايس

توجه به تنوع موجنود در   د. باشروت معریی ن  روت و درجه

 بنرای هنا   آوری و ارتيابی آن ارقام انگور استان همدان جمع

احداث کلکسيون، مقايسه و شناسايی ارقام برتر و مناسنب  

 هنای  برای مصارف مختلف، تاادل مواد ژنتيکی، اصیح باغ

و صننايع   هنا  اود مديريت و رانندمان بناغ  قديم و جديد، ب 

هنای اصنیحی آيننده ضنروری      تاديلی و استفاده در برنامه

طعم شنوب   ارقام بومی . ات طرف ديگر، اگرچه برشیاست

ند، ولنی عملکنرد پنايين، حساسنيت     دارو کيفيت مطلوب 

های محيطی، موجب  ها و ساير تن  ها به آیات و بيماری آن

در  بننابراين د، شنو  ده در توليد میش های تمام ایزاي  هزينه

جديند ات اينن ارقنام     هنای  باغداری مدرن برای احداث باغ

شود. به همين دليل، صننعت انگنور اينران     کمتر استفاده می

نياتمند ساتماندهی تحقيقات بر روی نياتهای توليدکنندگان 

و بستگی کامل به اصیح انگنور و   استکنندگان  و مصرف

هننای هدیمننند  ينند ات طريننق برنامننهدسننتيابی بننه ارقننام جد

 اصیحی دارد.

ر ژنتيکی ارقام يهدف ات پژوه  حاضر، آگاهی ات ذشا

هنای   های بومی انگور، شناسايی ارقام و ژنوتينپ  و ژنوتيپ

برتننر انگننور موجننود در اسننتان همنندان، بررسننی صننفات  

هنای برتنر انگنور موجنود،      موریولوژيکی ارقام و ژنوتينپ 

ها در  بر عملکرد و استفاده ات آنشناسايی صفات م م مؤثر 

نژادی و شناسايی صفات م م مؤثر بر تفکينک   های به برنامه

 بود. شده بررسی های و تمايز ارقام و ژنوتيپ

 

 ها مواد و روش

  گيری صفات مواد گياهی و اندازه

رقم و ژنوتينپ انگنور    32، تنوع ژنتيکی پژوه  حاضردر 

ی دانکگاه میير و داشلی و شارجی موجود در باغ تحقيقات

کلکسيون انگور ش رستان میير وابسته به مرکنز تحقيقنات   

 61همندان بنا اسنتفاده ات    اسنتان  ککاورتی و منابع طايعی 

 1392ن  1390 هنای   طنی سنال  ، شصوصيت موریولنوژيکی 

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

احنل مختلنف   آوری اطیعنات ات مر  جمع منظور بهژنوتيپ 

دهننی، بننرگ و ميننوه و  رشنند رويکننی، ینولننوژيکی، گننل 

هنای   ی و کيفی برای صفات به روشگيری صفات کمت انداته

. همچننين کنددهی   شند استفاده  متفاوت و مناسب هر يک 

و  1OIV ،2IPGRIبرشی صفات براساس توصنيفگر انگنور   
3UPOV (.2 صورت گریت )جدول 

                                                           
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) 
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  شیآزما نیا دری پیفنوت تنوعی بررس برای انگوری ها پیژنوت و ارقامی اسام .1 جدول

 ممنک رقم رديف ممنک رقم رديف

 رانيا (ريمی دانکگاه) 2 فيرد 2 پيژنوت 17 رانيا (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) یشاهان 1

 رانيا (ريمی دانکگاه) 3 فيرد 3 پيژنوت 18 ايتاليا (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) یروب 2

 رانيا (ريمی دانکگاه) 4 فيرد 4 پيژنوت 19 کايآمر (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) پرلت 3

 رانيا (ريمی دانکگاه) 5 فيرد 5 پيژنوت 20 رانيا (ريمی دانکگاه) قرمز ککم  4

 رانيا (ريمی دانکگاه) 6 فيرد 6 پيژنوت 21 رانيا (ريمی دانکگاه) ديسف ککم  5

 رانيا (ريمی دانکگاه) 7 فيرد 1 پيتژنو 22 کايآمر (ريمی قاتيتحق مرکز) استا یی 6

 رانيا (ريمی دانکگاه) 7 فيرد 2 پيژنوت 23 رانيا (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) عروس شست 7

 رانيا (ريمی دانکگاه) 8 فيرد 3 پيژنوت 24 کايآمر (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) تامپسون 8

 رانيا (ريمی گاهدانک) 8 فيرد 8 پيژنوت 25 رانيا (ريمی دانکگاه) یعسگر 9

 رانيا (ريمی دانکگاه) یليشل 26 رانيا (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) بابا  ير 10

 ژاپن (ريمی دانکگاه) وهويک 27 ایغانستان (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) لعل 11

 یرانسه (ريمی دانکگاه) ناليکارد 28 رانيا (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) یاقوتي 12

 کايآمر (ريمی دانکگاه) نيدوو 29 رانيا (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) ییخر 13

 کايآمر (ريمی دانکگاه) وريسوپر 30 رانيا (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) يیموال احمد 14

 کايآمر (ريمی دانکگاه) دلسيس ميیل 31 رانيا (ريمی قاتيتحق ستگاهيا) یصاحا 15

 کايآمر (ريمی دانکگاه) دلسيس بلک 32 رانيا (ريمی دانکگاه) 1 فيرد 1 رقم 16

 

  UPOV (2008) و OIV، IPGRI ۀنام فیتوص براساس شده یبررس انگوری ها نمونه در ها آنی ریگ اندازه ۀنحو و شده یابیارز  صفات. 2 جدول

 شماره صفت واحد گيری روش انداته

=  6 ؛ط= متوس 5 ؛= تود تا متوسط 4 ؛= تود 3 ؛تود = شيلی 2 ؛= بي  ات حد تود 1

 = بي  ات حد دير 9دير و  = شيلی 8 ؛= دير 7 ؛متوسط تا دير
 1 یده گل تمان کد

 2 یده برگ کد = دير 5 و = متوسط 3 ؛= تود 1

 3 رشد قدرت کد = قوی 7 و = متوسط 5 ؛ = ضعيف 3

 4 شوشه ۀاندات کد بزرگ = شيلی 9= بزرگ و  7 ؛= متوسط 5= کوچک،  3

 5 شوشه تراکم کد یکرده = شيلی 9= یکرده و  7 ؛= متوسط 5 ؛= بات 3

 6 شوشه در حاه تراکم کد = یکرده 7= متوسط و  5 ؛= بات 3

 7 وهيم دنيرس تمان کد دير = شيلی 9= دير و  7 ؛= متوسط 5 ؛= تود 3 ؛تود = شيلی 1
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 ... براساس شده یبررس انگوری ها نمونه در ها آنی ریگ اندازه ۀنحو و شده یابیارز  صفات. 2 جدولادامه 

 شماره صفت واحد گيری روش انداته

 8 چکيپ تراکم کد = تياد 7= متوسط و  5 ؛= کم 3

 9 گل دم ات شدن جدا کد آسان = شيلی 3= نساتاً آسان و  2 ؛= سخت 1 

 10 برگ ۀاندات کد بزرگ = شيلی 9= بزرگ و  7 ؛= متوسط 5 ؛= کوچک 3 ؛کوچک = شيلی 1

 11 گوشت نيانيآنتوس رن  کد تياد = شيلی 9= تياد و  7 ؛= متوسط 5 ؛= کم 3 ؛کم = ندارد يا شيلی 1

 12 پوست ضخامت کد = ضخيم 7= متوسط و  5 ؛= ناتک 3

 13 بودن آبدار کد آبدار = شيلی 3= کمی آبدار و  2 ؛آب = کم 1

 14 حاه رن  دک ای = سرمه 6 و = بنف  5 ؛= شاکستری 4 ؛= قرمز 3 ؛= سرخ 2 ؛تردن  = ساز 1

 15 حاه یسفت کد = سفت 3 و = کمی سفت 2 ؛= نرم 1

؛ مرغنی  = تخم 6؛ = تخت 5 ؛= گرد 4؛ = بيضی پ ن 3 ؛= بيضی 2 ؛= مستطيل 1

 = مخروطی 9مرغی و  = واژ تخم 8 ؛مرغی بات = تخم 7
 16 حاه شکل کد

 17 حاه ۀاندات کد بزرگ = شيلی 9= بزرگ و  7 ؛= متوسط 5 ؛= کوچک 3 ؛کوچک = شيلی 1

 18 بذر وجود کد = رشد کامل 3= رشد ناقص و  2 ؛= ندارد 1

 19 قند مقدار (%Brix) دستگاه ریراکتومتر

 20 دياس زانيم (meq) *(1)  با استفاده ات رابط

 21 قند به دياس نسات )%( نسات اسيد به قند  محاسا

 22 نيپروتئ مقدار )%( (1976روش برادیورد )

 23 شوشه وتن (gr) جيتالتراتوی دي

 24 چه شوشه وتن (gr) تراتوی ديجيتال

 وتن به شوشه وتن نسات (gr) تراتوی ديجيتال

 چه شوشه

25 

 26 شوشه چوب وتن (gr) تراتوی ديجيتال

 27 چه شوشه چوب وتن (gr) تراتوی ديجيتال

 به شوشه چوب وتن نسات (gr) تراتوی ديجيتال

 چه شوشه چوب وتن
28 

 29 شوشه طول (mm) س ديجيتالکولي

 30 شوشه عرض (mm) کوليس ديجيتال

*(1 ۀ)رابط  A = S.N.F.E/C× 100  

(A  = میزان ا ید میوهgr/100ml؛ S  مودار =NaoH ؛شده مصرف N  نرماقیته =NaoH؛ F =  فاکتورNaoH؛ C = و میوه ۀمودار عصار E اکی = )واالن ا ید مورد نظر 
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 ... براساس شده یبررس انگوری ها نمونه در ها آنی ریگ اندازه ۀنحو و شده یابیارز  صفات. 2 جدولادامه 

 شماره صفت واحد گيری روش انداته

 31 شوشه عرض به شوشه طول نسات (mm) کوليس ديجيتال
 32 شوشه دم طول (mm) کوليس ديجيتال

 33 حاه وتن (gr) تراتوی ديجيتال

 34 حاه طول (mm) کوليس ديجيتال

 35 حاه عرض (mm) کوليس ديجيتال

 36 حاه عرض به حاه طول نسات (mm) کوليس ديجيتال

 37 حاه قطر (mm) کوليس ديجيتال

 38 حاه دم طول (mm) کوليس ديجيتال

 39 حاه دم وتن (gr) تراتوی ديجيتال

 40 هسته وتن (gr) تراتوی ديجيتال

 41 هسته طول (gr) تراتوی ديجيتال

 42 برگ در رسوراترول ترانس مقدار (mg/Kg) *(2)  ات رابطبا استفاده 

 43 (غوره) هسته در رسوراترول سيس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 44 (غوره) گوشت در رسوراترول سيس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 45 (غوره) پوست در رسوراترول سيس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 46 (غوره) هسته در رسوراترول ترانس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 47 (غوره) گوشت در رسوراترول ترانس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 48 (غوره) پوست در رسوراترول ترانس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 49 چکيپ در رسوراترول سيس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 50 برگ دردم رسوراترول سيس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 51 گل دم در رسوراترول سيس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 52 چکيپ در رسوراترول ترانس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 53 برگ دم در رسوراترول ترانس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 54 گل دم در رسوراترول ترانس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 55 برگ در رسوراترول سيس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 56 (دهيرس) انگور پوست در رسوراترول سيس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 57 (دهيرس) انگور پوست در رسوراترول ترانس مقدار (mg/Kg) (2)  ا استفاده ات رابطب

 58 (دهيرس) انگور گوشت در رسوراترول سيس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 59 (دهيرس) انگور گوشت در رسوراترول ترانس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 60 (دهيرس) انگور  هست در رسوراترول سيس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

 61 (دهيرس) انگور  هست در رسوراترول ترانس مقدار (mg/Kg) (2)  با استفاده ات رابط

(2  ) رابط  E1cm
1٪  = )A × 100/M × 100( × )100/100 – H (  

 (M  ،جرم نمونه برحسب گرم =H  ميزان جذب و =A )ميزان رطوبت 
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ی مينزان قنند مينوه بنا اسنتفاده ات دسنتگاه       گيری کمت اتهاند

 MASTER-3M ریراکتومتر چکمی دسنتی آننالوگ )مندل   

 بننرایژاپننن( صننورت گریننت.   آتنناگو شننرکت سنناشت

 :دشاستفاده  1  گيری ميزان اسيد ميوه ات رابط انداته

(1) A = S.N.F.E/C × 100  

ر مقندا  S ؛gr/100mlمينزان اسنيد مينوه     Aدر اين رابطنه،   

NaoH ؛شده مصرف N نرماليت  NaoH؛ F  یاکتورNaoH؛ C 

 .استواالن اسيد موردنظر  اکی Eميوه و  ۀمقدار عصار

گينری مينزان پنروتئين بنا اسنتفاده ات روش برادینورد        انداته

( صننورت گریننت. بننرای اسننتخراج رسننوراترول ات  1976)

های سوليس و همکاران  شده، تلفيقی ات روش های ت يه نمونه

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

های هر يک  ها و برگ گرم ات حاه 5/2کار گریته شد. ميزان  به

داشنل   تن ايی ات ارقام انگور جداگانه توتين شد و هر يک به

دست آمد.  غليظی به ۀکه عصار طوری د، بهشهاون کامیً شرد 

يتنر متنانول   ل ميلنی  15بنا   50داشل ارلن ماير يادشده  ۀعصار

دقيقنه روی همنزن مغناطيسنی     30مدت  شالص مخلوط و به

دقيقنه بنا چرشکنی     2مدت  قرار داده شد. محلول حاصل به

موجنود   ۀد و عصارشوژ يدور در دقيقه سانتريفهزار   4معادل 

ای کنه بنا    آتماي  تخليه و در ظنروف شيکنه    در باالی لول

 -4يخچال ) داشل سپس  ،م پوشانده شده بودندوآلوميني  ورق

د تنننا ات آن بنننرای شنننگنننراد( نگ نننداری  سنننانتی  درجننن

ذکر است به علنت   شايانی استفاده شود. های کمت گيری انداته

  جلوگيری ات تجزين  برایبودن رسوراترول به نور و  حساس

 هننای هننا و بننرگ گيننری ات ميننوه عمليننات عصنناره  آن، کلينن

در محيط بسيار کم نور صورت گرینت. سنپس    شده آتماي 

های  استفاده ات اسپکترویتومتری ميزان جذب در طول موج با

گيننری شنند و پننس ات آن عنندد   نننانومتر انننداته 304و  280

قنرار داده شند و مقندار سنيس و      2  آمنده در رابطن   دست به

 :دست آمد ترانس رسوراترول به

E1cm1% = )A × 100/M × 100( × )100/100 - H (     (2)   

 Mينزان رطوبنت و   م Hميزان جذب،  Aدر اين رابطه، 

 .استجرم نمونه )گرم( 

 

 ها محاسبات آماری داده

یراوانی صفات، آمار توصيفی، هماستگی ساده بين صنفات  

)نسخ   SPSSآماری  ایزار کیستر با استفاده ات نرم  و تجزي

د. با استفاده ات ضريب پيرسنون هماسنتگی   شانجام ( 0/21

و  1اهن  ات طريق تکنيک چنرش  عامنل   و بين صفات انجام

هنا انجنام و در هنر     ، تفکيک عامل2حداکثر واريانسروش 

دار  ابنه بناال معنن    4/0عامل اصلی و مستقل ضرايب عناملی  

ها  بندی ارقام و ژنوتيپ ای و گروه شوشه  تجزيد. شمنظور 

ماننای   و يا حداقل وارينانس و بنر   3با استفاده ات روش وارد

یواصنننل بعننند ات   و محاسنننا 4اقليدسنننی  مربنننع یاصنننل

 ها انجام گریت. کردن داده ستانداردا

 

 نتایج و بحث

 مار توصيفی صفاتآ

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

شده در ارقنام و   گيری صفت م م انداته 61ضريب تغييرات 

شده است.  گفته 3انگور در جدول شدۀ بررسی های  ژنوتيپ

دهنی،   منان بنرگ  ت نظينر آمده صفاتی  دست هبراساس نتايج ب

چنه،   وتن و عرض شوشنه، طنول دم شوشنه، وتن شوشنه    

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

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

انگور نرسيده و   مقدار سيس و ترانس رسوراترول در هست

 د ونکنان دادنن   ها تننوع بنااليی   بين ارقام و ژنوتيپ رسيده

                                                           
1  . Factor rotation 

2  . Varimax 

3  . Ward Method 

4  . Squared Euclidean distance 
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توجه به وجود  (. با3 ند )جدولداشتضريب تغييرات بااليی 

امکنان انتخناب بنرای مقنادير      شنده  بررسی تنوع در صفات

تجزينه   برای(. همچنين 12مختلف يک صفت وجود دارد )

توان ات صفات دارای تنوع بناال   تر می و بررسی آماری دقيق

 (.12د )کرها استفاده  منظور ارتيابی ارقام و ژنوتيپ به

 

  انگوری ها پیژنوت و ارقام در شده یریگ اندازه صفات راتییتغ بیضر درصد و انسیوار ار،یمع انحراف ن،یانگیم حداكثر، حداقل، .3 جدول

انحراف  ميانگين حداکثر حداقل صفت شماره
 ضريب تغييرات واريانس معيار

(%) 
1938/406/2 24/408/47 یده گل تمان 1
538/256/144/271/65 1 یده برگ 2
713/534/179/111/26 3 رشد قدرت 3
3794/439/193/115/28 شوشه ۀاندات 4
719/538/190/157/26 3 شوشه تراکم 5

713/534/179/111/26 3 شوشه در حاه تراکم 6
506/244/106/260/69 1 وهيم دنيرس تمان 7
788/360/156/233/41 1 چکيپ تراکم 8
319/269/048/067/31 1 گل دم ات شدن جدا 9
994/493/174/316/39 1 برگ ۀاندات 10
988/296/276/8 94/102 1 گوشت نيانيآنتوس رن  11
700/561/158/213/32 3 پوست ضخامت 12
363/261/037/020/23 1 بودن آبدار 13
 1506/268/183/263/81 حاه رن  14
3750/514/129/165/20 حاه یسفت 15
1984/369/185/289/43 حاه شکل 16
3756/516/135/189/20 حاه ۀاندات 17
1388/194/089/023/50 بذر وجود 18
1101/101/001/024/0 قند مقدار 19
11/0139/024/006/034/62 دياس زانيم 20
99/039/0 24/006/020/62 11/0 دقن به دياس نسات 21
50/040/224/149/024/027/39 نيپروتئ مقدار 22
 40/2684/163 46/8567/3787/1418 08/44 شوشه وتن 23
53/334/2500/1396/20272061/1 چه شوشه وتن 24
33/367/2509/10 74/448/2201/47 چه هشوش وتن به شوشه وتن نسات 25
58/085/657/236/184/177/52 شوشه چوب تنو 26
08/093/039/026/0 07/059/65 چه شوشه چوب وتن 27
  وتن به شوشه چوب وتن نسات 28

 چه شوشه چوب

62/227/2811/942/619/4147/70

73/3200/25237/14076/5199/267887/36 شوشه طول 29
87/3105/21309/6816/3067/90930/44 شوشه عرض 30
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  انگوری ها پیژنوت و ارقام در شده یریگ اندازه صفات راتییتغ بیضر درصد و انسیوار ار،یمع انحراف ن،یانگیم حداكثر، حداقل، .3 جدولادامه 

 ميانگين حداکثر حداقل صفت شماره
 انحراف
 معيار

 واريانس
 تغييرات ضريب
(%) 

09/119/177/48 24/2 17/6 01/1 شوشه عرض به شوشه طول نسات 31
82/18148/3276/2940/88561/91 71/1 شوشه دم طول 32
65/470/1 09/1 18/194/63 67/0 حاه وتن 33
85/518/2384/1367/344/1349/26 حاه طول 34
74/442/18 16/1267/211/793/21 حاه عرض 35
81/060/114/116/0 03/027/14 حاه عرض به حاه طول نسات 36
60/403/1873/1168/216/782/22 حاه قطر 37
324/886/420/145/175/24 حاه دم طول 38
 01/090/0 05/016/002/032/301 حاه دم وتن 39

01/016/003/004/001/051/159 هسته وتن 40
 01/054/752/233/306/1185/131 هسته طول 41

15/030/016/004/001/0 15/23 برگ در لرسوراترو ترانس مقدار 42
01/033/005/008/001/0 41/166 (غوره) هسته در رسوراترول سيس مقدار 43
03/029/008/006/000/048/81 (غوره) گوشت در رسوراترول سيس مقدار 44
05/067/010/014/002/039/135 (غوره) پوست در رسوراترول سيس مقدار 45
01/075/011/017/003/073/164 (غوره) هسته در رسوراترول ترانس مقدار 46
04/048/013/011/0 01/079 (غوره) گوشت در رسوراترول ترانس مقدار 47
15/01 19/018/003/098/91 (غوره) پوست در رسوراترول ترانس مقدار 48
03/060/0 21/017/003/085/83 چکيپ در رسوراترول سيس مقدار 49
12/0 80/0 37/016/003/009/44 برگ دم در رسوراترول سيس مقدار 50
05/077/034/019/003/026/54 گل دم در رسوراترول سيس مقدار 51
06/004/135/023/005/059/66 چکيپ در رسوراترول ترانس مقدار 52
25/080/176/0 42/018/091/54 برگ دم در رسوراترول ترانس مقدار 53
22/095/1 77/051/026/063/66 گل دم در رسوراترول ترانس مقدار 54
02/021/0 09/005/001/043/49 برگ در رسوراترول سيس مقدار 55
01/017/006/004/001/091/76 (دهيرس) انگور پوست در رسوراترول سيس مقدار 56
 01/035/009/007/001/055/77 (دهيرس) انگور ستپو در رسوراترول ترانس مقدار 57

01/004/107/0 18/003/0 91/254 (دهيرس) انگور گوشت در رسوراترول سيس مقدار 58
01/017/0 05/0 04/001/043/88 (دهيرس) انگور گوشت در رسوراترول ترانس مقدار 59
01/017/0 02/0 04/001/008/164 (دهيرس) انگور  هست در رسوراترول سيس مقدار 60
 01/035/022/0 88/077/0 37/392 (دهيرس) انگور  هست در رسوراترول ترانس مقدار 61



 موسی رسولی و همکاران

 

 1393پاییز و زمستان   2 شماره  2دوره 
250 

 توزیع فراوانی صفات

ينک توتينع    طور نسای صفات به ها در برشی ارقام و ژنوتيپ

دهنی،   دهی، تمان گنل  ند. درصد یراوانی تمان برگداشتنرمال 

 ۀشوشه، تراکم شوشه در بوته و اندات ۀاندات تمان رسيدن ميوه،

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

ده در شنرايط   ارقام تود تا متوسط بنرگ  بيکتردهی  تمان برگ

ده  داشتند. هرچند ارقام متوسط تا ديربنرگ  شده مطالعه رشدی

 (.1 نيز وجود داشتند )شکل ‘کيوهو’ نظير

دهی بيکتر ارقنام متوسنط و متوسنط تنا      ن گلات نظر تما

 هرچننند ارقننام تودگننل نيننز در بننين ارقننام  ،ديرگننل بودننند

ترين رقم  وجود داشت. ديرگل ‘شليلی’رقم  نظير شده مطالعه

ترين شوشه  (. طويل2 بود )شکل ‘احمد مواليی’داشلی، رقم 

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

 

 

 
رقم و ژنوتیپ  32دهی در  دار فراوانی زمان برگنمو .1 شکل

  شده بررسی انگور

 .5 و ده متوسط برگ .3 ؛ده زودبرگ .1براساس توصیفگر انگور. )

 ده( دیربرگ

 

 

 
های  دهی در ارقام و ژنوتیپ نمودار فراوانی زمان گل .2 شکل

 ؛زود .3 ؛زود خیلی .2 ؛بیش از حد زود .1) شده بررسی انگور

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

 بیش از حد دیر(. .9 و دیر خیلی

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

  شده بررسی انگور

 دیر. 7؛ متوسط .5؛ زود .3 ؛زود خیلی .1) براساس توصیفگر انگور

 .خیلی دیررس( .9 و

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

 انگور مورد بررسی

 ۀ= خوش 5كوچک،  ۀ= خوش 3براساس توصیفگر انگور )

 بزرگ(. ۀ= خوش 7و  متوسط
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 وررقم و ژنوتیپ انگ 32نمودار فراوانی تراكم خوشه در  .5 شکل

  شده بررسی

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

 
 رقم و ژنوتیپ انگور 32حبه در  ۀنمودار فراوانی انداز .6 شکل

  شده بررسی

 .5؛ كوچک .3 ؛كوچک خیلی .1) براساس توصیفگر انگور

 (.خیلی بزرگخیلی  .9 و بزرگ. 7؛ متوسط
 

ن ميزان پروتئين ميوه و یرم سنيس رسنوراترول   بيکتري

 ‘1-1 ۀژنوتينپ شنمار  ’رسنيده   ۀگنل و مينو   در قسمت دم

وجود داشت. همچنين بنرای صنفات مختلنف مربنوط بنه      

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

هنای   بااليی در بنين ارقنام و ژنوتينپ    رن  حاه تنوع نساتاً

م نم و مينانگين    هنای  ويژگی مختلف وجود داشت. برشی

ذکنر شنده اسنت.     4شنده در جندول   صفات م نم ارتينابی  

که تنوع وسنيع   ديگر پژوهکگرانبا نتايج  حاصل های يایته

ات نظر صفات مختلنف مربنوط بنه     شده مطالعه بين ارقام را

های رويکی و ميوه گنزارش کنرده بودنند، مطابقنت      بخ 

 .(7و  4، 2) داشت

 

 صفات ۀضرایب همبستگی ساد

بين متغيرهای مربوط به رشد رويکنی و   دار  امعن هماستگی

صنفت تمنان    ،مثنال  ه عننوان صفات ميوه وجود داشت. بن 

حانه   ۀ( و انندات r = +58/0دهی با تمان رسنيدن مينوه )   گل

(38/0+ = rرابطنن )  دار داشننت. بننين تمننان  امعنننو  مثاننت

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

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

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

چننه، عننرض حاننه، وتن هسننته، مقنندار تننرانس     شوشننه

دار  امعنن  و مثات  رسوراترول در گوشت انگور رسيده رابط

 (. r = -53/0داشت )

برگ با نسات اسيد به قند مينوه و نسنات طنول     ۀاندات

 دار داشننت  امعننن و منفننی  ه رابطننحاننه بننه عننرض حانن  

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

(. همچنننين r = +45/0دار نکننان داد ) امعنننو  مثاننت  رابطنن

(، تنراکم  r = +70/0شوشنه )  ۀقدرت رشند بوتنه بنا انندات    

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

 داد. دار نکان امعن و مثات  رابط

 و مثانت   حانه رابطن   ۀصفت تمان رسيدن ميوه با اندات

شوشننه بننا تننراکم  ۀ(. انننداتr = +48/0دار نکننان داد ) امعننن

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

( r = +50/0حانه )  ۀ( و انندات r = +58/0بنودن حانه )   آبدار

انه  دار داشت. در بين صفات مربوط به ح امعنو  مثات  رابط

بودن، وجود بذر و وتن  صفت ضخامت پوست حاه با آبدار

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

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

(73/0+ = rهماستگی مثات و معن )دار وجود داشت. ا 
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حاه، قطر حانه   ۀبودن حاه با صفات اندات همچنين آبدار

(، عرض حانه و مينزان اسنيد    r = +58/0ر پروتئين )و مقدا

(63/0+ = rهماستگی مثات و معن )اما با  ،دار وجود داشت ا

(. r = -56/0دار نکنان داد )  امنفی معن  طول دم شوشه رابط

 همچنننين صننفت سننفتی حاننه بننا صننفات وجننود بننذر     

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

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

 دار نکان داد. امعن

 و منفنی   وجود بذر در حانه بنا مقندار پنروتئين رابطن      

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

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

دار وجود داشت. همچنين وتن حاه با صنفات   امثات و معن

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

(61/0+ = rرابط )  دار داشتند. ات صفات ديگر  امعن و مثات

با صفات  پژوه که در اين  استمربوط به حاه طول حاه 

دار نکنان داد   امعنن  و عرض و قطر حانه هماسنتگی مثانت   

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

استگی بين صفات مختلف رويکی و بر وجود ارتااط و هم

 . (11) انگور با يکديگر، مطابقت داشت ۀميو

 

 ها  تجزیه به عامل

هر  ۀشد کردن تغييرات توجيه ها با هدف مکخص عامل  تجزي

شنده   ن ايت واريانس عمومی )توجينه  صفت با هر عامل و در

مانننده( انجننام شنند  هننا( و اشتصاصننی )بنناقی توسننط عامننل

ميننزان واريننانس نسننای هننر عامننل  (. 6 و 5 هننای )جنندول

اهميننت آن عامننل در واريننانس کننل صننفات   ۀدهننند نکننان

صورت درصند بينان شنده اسنت. در      است و به شده بررسی

عامنل اصنلی و مسنتقل کنه      10 ها، مجموعناً  تجزيه به عامل

درصند   22/74بودند، توانسنتند   1ها بيکتر ات  آن ۀمقادير ويژ

. نتنايج تجزينه بنه    (5  نند )جندول  کنواريانس کل را توجينه  

گننریتن برشننی صننفات م ننم  قننرار ۀهننا بيننانگر نحننو عامننل

های مختلف با ضرايب عناملی مثانت و    در عامل شده بررسی 

ها تن ا صفات م م با  دليل حجم باالی داده )بهست ها منفی آن

 . با( 6 )جدول اند( دار در جدول ذکر شده اضرايب عاملی معن

ها ات نظر صنفاتی   ژنوتيپارقام و  6و  5های  توجه به جدول

شوشه، تراکم شوشه، ضنخامت پوسنت، شنکل،     ۀمانند اندات

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

( قنرار گریتنند   1PCرسوراترول و طول هسته در عامل اول )

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

 عامل حاه ناميد.عنوان  بهتوان اين عامل را  می ،بنابراين

  فاكتور اول 10مقادیر ویژه، درصد واریانس و واریانس تجمعی  .5 جدول

 ها عامل مقادير ويژه مقادير ويژه به درصد واريانس درصد تجمعی واريانس

74/20 74/20 86/12 1 

54/32 79/11 31/7 2 

26/41 71/8 40/5 3 

64/47 38/6 95/3 4 

81/53 16/6 82/3 5 

65/58 84/4 00/3 6 

22/63 57/4 83/2 7 

17/67 94/3 44/2 8 

92/70 75/3 32/2 9 

22/74 29/3 04/2 10 
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مقدار اسيد ميوه، عرض  نظيرارقام ات نظر برشی صفات 

شوشننه، طننول دم شوشننه، ميننزان تننرانس رسننوراترول در 

گل در  رسيده و ميزان ترانس رسوراترول در دم ۀپوست ميو

درصند ات سن م    79/11گریتنند کنه   ( قرار 2PCعامل دوم )

 ۀتوان عامنل انندات   واريانس را شامل شدند. اين عامل را می

( کنه  2PC( و دو )1PCشوشه ناميد. دو گروه عاملی ينک ) 

شصوصنيات مربنوط بنه مينوه در آن قنرار گریتنند،        بيکتر

هنا ات يکنديگر    بيکترين نق  را در تفکيک ارقام و ژنوتيپ

درصد ات س م کنل   54/32 عاًداشتند که اين دو عامل مجمو

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

ميوه   بودن ميوه، ميزان سيس رسوراترول در هست آبدار نظير

 ۀمينو   )غوره( و ميزان ترانس رسنوراترول در هسنت   نارس

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

وتن چنوب شوشنه    مانندواريانس را شامل بودند و صفتی 

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

(. عامل پننجم شنامل صنفت طنول     5 )جدول دکررا توجيه 

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

 84/4دهی و تراکم حاه در شوشه با  تاريخ گل ،عامل شکم

درصد واريانس قرار گریتند. در عامنل هفنتم، رنن  حانه،     

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

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

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

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

بنا صنفت    د. عامل دهنم کردرصد س م واريانس را توجيه 

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

 واريانس را شامل شد. 

با استفاده ات صنفات موریولوژينک و تجزينه بنه      انگور

ها نکنان   . تجزيه و تحليل عاملی آن(7) دشسی رها بر عامل

درصد ات تغييرات  34/79عامل اول روی هم ریته  3داد که 

ها نکنان داد   ند. نتايج آنکن موجود بين صفات را توجيه می

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

شود اشتصاص داده و نقن  م منی در توجينه متغيرهنای     

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

صنفات ديگنر آن در عامنل     نيز طول حاه و برشی پژوه 

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

 97/24هنا نکنان داد کنه عامنل دوم      هنای آن  ههمچنين يایت

درصنند ات واريننانس صننفات را بننه شننود اشتصنناص داده، 

ضنرايب عناملی    عرض شوشه و وتن شوشنه  نظيرصفاتی 

همسنو  حاضر  پژوه های حاصل ات  که با يایته داردمثات 

ژنوتيپ انگور  698موریولوژيکی   برای غربالگری اوليبود. 

انتخناب پاينه ات روش   اساس تحمنل بنه شکنکی بنرای      بر

عامنل   7 ،. در اين تجزينه (2) دشها استفاده  تجزيه به عامل

توانسنتند   ،بنود  1ها بيکنتر ات   اصلی و مستقل که مقادير آن

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

آمنده ات اينن    دسنت  هها منطاق با نتايج بن  های آن موارد يایته

 بود.  پژوه 

 

 یا خوشه ۀتجزی

ای براسناس تمنام صنفات     شوشنه   ، تجزين پژوه در اين 

( صنورت گرینت   Wardگيری شنده بنه روش وارد )   انداته

 7شده ارقنام بنه    بندی انجام (. در گروه6 شکلو   2 جدول)

گروه اصلی تقسيم شدند. ات عوامنل م نم تفکينک صنفاتی     

شوشه، تنراکم حانه در شوشنه،     ۀقدرت رشدی، اندات نظير

ت ميوه، مقدار قند، ضخامت پوسنت  رن  آنتوسيانين گوش

چنه، نسنات وتن    ميوه، نسات وتن شوشه بنه وتن شوشنه  

 و چنه، طنول شوشنه    چوب شوشه به وتن چنوب شوشنه  

 .نسات طول به عرض شوشه بودند
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 رقم و ژنوتیپ انگور 32در  Wardكالستر حاصل از بررسی صفات مورفولوژیک با استفاده از فواصل اقلیدسی و روش  .7 شکل

 شده بررسی

ژنوتيننپ ’ ؛‘1-1 ۀژنوتيننپ شننمار’  : شنناملگننروه اول

 ؛‘2-2ۀ ژنوتيپ شمار’ ؛‘5-5 ۀژنوتيپ شمار’ ؛‘4-4 ۀشمار

بنود. اينن    ‘1-7 ۀژنوتينپ شنمار  ’و  ‘6-6ۀ ژنوتيپ شمار’

و در  هسنتند جغرایينايی يکسنان    مها ات نظنر منکن   ژنوتيپ

شننوند.  هننای ش رسننتان میيننر ککننت و کننار مننی تاکسننتان

ده، قدرت رشد  دهی متوسط برگ ن ات نظر تمان برگهمچني

دانه،  شوشه کوچک، تودرس، بی ۀبوته متوسط، دارای اندات

رن  و دارای شنکل گنرد بودنند.     ترد ها نساتاً آن  رن  حا

های مختلف اين ارقام  همچنين ميزان رسوراترول در بخ 

بنا   ‘1-1 ۀژنوتيپ شمار’که  طوری به ،به نسات بقيه باال بود

 ۀگل و گوشت مينو  يکترين ميزان سيس رسوراترول در دمب

اينن ارقنام ات    ،طنورکلی  رسيده در اين گروه قرار گریت. به

شصنوص صنفات    هشنده بن   گينری  نظر بيکتر صفات اننداته 

 مربوط به ميوه مکابه هم بودند. 

؛ ‘دوويننن’ ؛‘عسننگری’هننای  : شننامل رقننمگننروه دوم

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

 ؛‘تامسنون سنيدلس  ’ ؛‘3-8ۀ ژنوتيپ شمار’ ؛‘سفيد  دان بی

 ،در اينن گنروه   .بنود  ‘اقوتیين ’و  ‘قرمنز   دانن  ککمکی بی’

هنا ات   شدن آن ارقام در متمايز جغرایيايی برشی ماگرچه منک

اما اين احتمال وجنود دارد کنه    ،های ديگر نق  داشت رقم

 نظينر ايراننی  ارقنام   يکی ات والدين و قرابت ژنتيکی برشی

 و ‘اقوتیين ’؛ ‘عسنگری ’؛ ‘سنفيد و قرمنز    دان ککمکی بی’

ها در کننار ارقنام    گریتن آن دليل قرار ‘3-8ۀ ژنوتيپ شمار’

ی در اين گروه باشند. ارقنام اينن گنروه     يمريکايی و اروپاآ

ناقص بذر بنوده کنه حاصنل     ۀدانه کامل و يا دارای تائد بی

در اينن ارقنام    )استنسنپرموکارپی(  1بکرتاينی کناذب   ۀپديد

ده،  ارقام اين گروه متوسط تا ديربرگ . همچنين برشیاست

                                                           
1. Stenospermocarpy 
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رس، تراکم متوسط حاه در شوشه و سفتی حاه متوسط  ميان

بنرگ رقنم    ند. بيکترين ميزان ترانس رسوراترول در دمهست

وجود داشت که در اين گروه قنرار   ‘قرمز  دان ککمکی بی’

شوری  تاته برای ارقام اين گروه بيکترگریته است. همچنين 

 ند. شو میاستفاده  ککم   منظور ت ي و برشی به

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

دار  اين رقم دارای بنذر کامنل در حانه و جنزء ارقنام داننه      

های اين رقم هرمایروديت و ات نظنر   شود. گل محسوب می

 ۀ. انندات اسنت آن بننف     و رن  حا  تمان رسيدن ديررس

بنزرگ و همچننين    دليل بذردار بودن نسناتاً  اين رقم به  حا

تنر و   شوشه و وتن آن نيز نسات به ساير ارقام بزرگ ۀاندات

اين رقم پنايين بنود. مينزان      چ بيکتر اما وتن چوب شوشه

ارقام با شنيرينی بناال    ءو جز ستباال قند اين رقم نيز نساتاً

د. همچنننين بيکننترين ميننزان تننرانس  شننو محسننوب مننی

دست آمد. اين رقنم   هاين رقم ب ۀراترول ات پوست غوررسو

قندرت اناارمنانی    و  شود میاستفاده  شوری  تاته برایبيکتر 

 . داردبااليی نيز 

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

قندرت رشند     دارای قنرار گریتنند. اينن دو رقنم     ‘سيدلس

ات نظر تمنان   ده، رويکی متوسط تا باال، تود تا متوسط برگ

پرمحصنول،   رس، نسناتاً  دهی متوسط گل، تود تنا مينان   گل

ند. هنر دو رقنم   هسنت رن   کروی و بنف   دارای شکل حا

  شوری و همچنين ت ين  و برای تاته دارنددومنظوره  ۀاستفاد

دارنند.   و مينزان قنند متوسنطی     شنوند  منی استفاده  ککم 

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

. محدوديت ککنت و  است ‘بلک سيدلس’بودن رقم  دانه بی

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

 . استسفيدک 

احمنند ’؛ ‘2-7 ۀژنوتيننپ شننمار’گننروه پنننجم: شننامل 

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

ی ديررس، دارا ده، دارای باردهی شوب، نساتاً متوسط برگ

هننا  بننزرگ، شننکل شوشننه  حانن ۀدار، اننندات هقننند بنناال، داننن

بيضنی،    روشن، شکل حان  مخروطی، رن  ميوه قرمز نساتاً

ضخيم و دارای قابلينت اناارمنانی و نگ نداری      پوست حا

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

 کنه نظر ميزان قند و رن  حاه با ساير ارقام اين گروه بنود  

آن نيز سناز اسنت. صنفت      د و رن  حادارشيرينی پايينی 

ديگر اين رقم مقاومت شوب آن نسات به سرما در شنرايط  

شنوری و   تناته  بنرای . ارقام اينن گنروه   استاستان همدان 

 ند. شو میاستفاده  ککم    همچنين ت ي

 ؛‘کيوهننو’هننای  گننروه شکننم: شننامل ارقننام و ژنوتيننپ

 ۀژنوتينپ شنمار  ’و  ‘لعل’ ؛‘يلیشل’ ؛‘بابا ري ’ ؛‘کاردينال’

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

ها به سنرما بنود. همچننين ات نظنر      بودن آن ديرگل و مقاوم

رس تا ديررس بودنند.   بقيه ميان ‘شليلی’جز رقم  رسيدن به

جنز   ها به دار و رن  حاه در آن همچنين ارقام اين گروه دانه

ارقنام   بيکنتر رن  بودند.  ای سرمه ساتاًبنف  تا ن ‘لعل’رقم 

 بنرای ند و داشنت درصند قنند متوسنط تنا پنايين       اين گروه 

ند. ات شصوصيات شو میاستفاده  ککم    شوری و ت ي تاته

  بودن آن به سرما، حان  توان به مقاوم می ‘کيوهو’رقم ژاپنی 

دار، درشنت، پوسنت    ای حاه، داننه  شکل، رن  سرمه کروی

تنرين   ماننند آن اشناره کنرد. م نم     سضخيم حاه و طعم گن 

 بنرای وانند  ت هنای اصنیحی منی    کاربرد اين رقم در برنامنه 

 ‘کارديننال ’دست آوردن نتاج مقاوم به سرما باشند. رقنم    هب

رننن ،  ای کننروی، سننرمه ۀدارای رشنند متوسننط بوتننه، ميننو

 ‘بابنا  ري ’دار و دارای عملکرد باال بود. رقم  رس، دانه ميان

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

هنای طوينل، بناردهی مناسنب،      رشد رويکی تياد و شاشه

 ‘لعنل ’هنای درات بنود. رقنم     ککنيده و حانه    شکل شوشن 

بناال بنه سنرما و     ده، ديرگل، دارای مقاومنت نسناتاً   ديربرگ

مخروطی بود. اين رقنم طانق نتنايج حاصنل ات       شکل بوت

. داشنت قلمنه نينز    دهی بسيار شوب ريکه بررسی مقدماتی

دار،  رس، داننه  تيناد، مينان   همچنين باردهی شوب و نسناتاً 
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درشنت و قابلينت    نسناتاً  ۀکروی، سناز و انندات    شکل حا

 اناارمانی متوسط داشت.

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

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

ده بنه   دهنی متوسنط بنرگ    تمان برگ و ات نظر دهد میبرگ 

و  ضننعيف  آينند. قنندرت رشنندی تنناک نسنناتاً حسنناب مننی

که در شنرايط آب و هنوای میينر     طوری به است،ده  ديرگل

 دهند و نسناتاً   ماه گنل منی   اواشر ارديا کت و اوايل شرداد

توجه بنه ديرگنل بنودن اينن      آيد. با ده به حساب می ديرگل

دسنت آوردن   هبن  بنرای ی های اصیح توان در برنامه رقم می

يکنی ات والندين اسنتفاده     منزل  ارقام مقاوم به سرما ات آن به

کرد. بيکترين ميزان ترانس رسوراترول در پيچنک در بنين   

، در اين رقم وجود داشت. همچننين  شده بررسی تمام ارقام

شنوب   ها شيلی ولی کيفيت شوشه استاين رقم پرمحصول 

  حاه ساز ماينل بنه   اين رقم بيضی، رن ۀ. شکل ميويستن

منظننور  . ات ايننن رقننم بننهاسننترس  دانننه و ميننان ترد، بننی

 شود.  ککم  بيکتر استفاده می  شوری و ت ي تاته

ثير برشی صنفات رويکنی و   مات نظر ت حاصلهای  ایتهي

هنای   کنه ارقنام اسنتان   هنايی   ديگنر پنژوه   ميوه با نتنايج  

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

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

داننه   دار بودن و يا بنی  تراکم حاه در شوشه، رن  حاه، دانه

بودن، تمان رسيدن، نوع مصرف و همچنين قرابت ژنتيکنی  

. (6و  5، 4، 3، 1) ه بودننند، مطابقننت داشننتشنندگننزارش 

توجه به شرايط جغرایينايی و   ارقام نيز با هرچند در برشی

ات نظر قدرت رويکنی بوتنه و    شده بررسی نوع شاک، ارقام

 تفاوت داشت. پژوهکگراندرصد قند حاه با نتايج اين 

 

 گيری نتيجه

 بررسنی تننوع و   ،گينری اينن صنفات    هدف اصلی ات انداته

هنا   منظور استفاده ات آن های برتر به شناسايی ارقام و ژنوتيپ

آمنده   دسنت  ههای اصیحی بود. براساس نتنايج بن   در برنامه

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

  دانن  ککمکی بی’، ‘عسگری’های داشلی  و ارقام و ژنوتيپ

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

ات نظننر  ‘2-7 ۀژنوتيننپ شننمار’و  ‘1-1 ۀژنوتيننپ شننمار’

 تاًرويکنی و مينوه نسنا    ۀگيری شد برشی صفات م م انداته

ها بودند. بيکترين ميزان ترانس  ات ساير ارقام و ژنوتيپ ب تر

وجنود   ‘قرمنز   دان ککمکی بی’برگ رقم  رسوراترول در دم

بنناالترين ميننزان سننيس   ‘1-1 ۀژنوتيننپ شننمار’ داشننت.

 رسنيده نکنان داد.   ۀگل و گوشت مينو  رسوراترول را در دم

 ۀميزان ترانس رسوراترول ات پوست غنور  بيکترينهمچنين 

 بنرای دست آمند. اينن رقنم بيکنتر      هب ‘شست عروس’رقم 

د. دارقدرت اناارمانی بااليی نينز   و است  شوری مناسب  تاته

ها بنرای کناربرد در    استفاده ات اين ارقام و ژنوتيپ بنابراين،

 کننون  مواردی کنه کمتنر تنا   ) های اصیحی و ککت برنامه

در نظنر  بنا   ( بيکنتر   پس ات مطالعالاته  اند هشدککت و کار 

 شود. ثر پيکن اد میؤگریتن ساير یاکتورهای م
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