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 9چكيده

رقم انگور در  15بررسی تنوع ژنتیکی  مورفولوژیک و خصوصیاتمطالعه  منظوراین پژوهش به

محل کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، در قالب طرح کامال تصادفی 

دامنه وسیعی از تغییرات در  دهنده، نشانپژوهشدست آمده از این هه اجرا درآمد. نتایج بتکرار ب 4با 

 در برخی صفات کلیدی دستورالعمل .بودگیری شده بین ارقام مورد بررسی از نظر صفات اندازه

های اصلی در های خوابیده بین رگبرگتراکم کرک از جمله ،های تمایز، یکنواختی و پایداریآزمون

تاولی  ،های اصلی در سطح زیرین پهنکهای ایستاده روی رگبرگسطح زیرین پهنک، تراکم کرک

تراکم  های اصلی در سطح رویی پهنک،شدن سطح رویی پهنک در برگ بالغ، رنگ آنتوسیانین رگبرگ

که ضرایب تغییرات  و رنگ سطح رویی پهنک در برگ جوان های خوابیده نوک در شاخه جوانکرک

دارای تنوع بیشتری در بین ارقام انگور بودند. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی  نشان دادند، باالتری

وجود دارد.  در تفکیک و تمایز ارقام داری بین برخی صفات مهمنشان داد که همبستگی مثبت و معنی

در  گیری شده به روش وارد صورت گرفت، که در نهایتای بر اساس کلیه صفات اندازهتجزیه خوشه

جداگانه قرار  در گروه کشمشی بیدانه قوچان رقم بندی نمود.گروه تقسیم چهار، ارقام را به 5فاصله 

وجود داشت.  درصد( 01)بیش از  ها نیز تشابه نسبتا باالییو در بین برخی ارقام در سایر گروه گرفت

                                                             
 oosazadeh@yahoo.comrmمسئول مکاتبه: *
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، یکنواختی و پایداریلحاظ صفات کلیدی دستورالعمل دارای تنوع باالیی بوده و به نتایج نشان داد که 

بررسی این ارقام در شرایط  کهبا توجه به اینباشند. بنابراین خوبی قادر به تفکیک و تمایز ارقام میبه

 صورت گیرد.  مطالعهصفات مورد برای تواند گزینش ، میانجام گرفته است کامال یکسان

 

 ضریب همبستگییکی، ، تنوع ژنتایارقام انگور، تجزیه خوشه :يکلید هايواژه

 

 مقدمه

شود که عموما جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی در موجودات مختلف از نشانگرها استفاده می

. در بسیاری از موارد ارقامی وجود (1333)کومار،  هستند هاآن انواع یکی ازنشانگرهای مورفولوژیکی 

اوت بوده اما از لحاظ مشخصات دارند که از لحاظ صفات زراعی و فیزیولوژیکی کامال از یکدیگر متف

همچنین ممکن (. 2111و همکاران،  علیپور) ( شباهت فراوانی به یکدیگر دارندظاهری )مورفولوژیکی

نتایج این  اماهای مختلفی باشد. است یک رقم معین با توجه به مناطق مختلف کشت دارای نام

نگاری مشخص شده ن قابل استفاده است که ارقام از لحاظ تاکگرامطالعات هنگامی برای پژوهش

باشند، عمدتا توسط یک ژن کنترل صفات مورفولوژیکی که در ظاهر افراد قابل تشخیص می .باشند

(. 2111و همکاران،  علیپورعنوان نشانگرهای ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرند )توانند بهشوند و میمی

هایی نیز دارند که حال مزیتباشند اما در عینهایی میاین نوع نشانگرها دارای معایب و محدودیت

کننده صفات فنوتیپی اشاره کرد. همچنین جزء های کنترلتوان به مواردی از جمله دامنه وسیع ژنمی

ای دارند که این مسئله سادهآیند. از طرفی هزینه کمی داشته و کاربرد شمار میها بهنخستین نشانگر

 ریخت شناسیبررسی خصوصیات  ها باشند.ترین نشانگرباعث شده که این نشانگرها جزو متداول

 (.2111)بادنز و همکاران،  باشدهای یک مجموعه میبندی ژنوتیپاولین قدم برای توصیف و طبقه

زینش منوط به وجود تنوع ژنتیکی های اصالحی بوده و انجام گتنوع ژنتیکی رکن اصلی بیشتر برنامه

(. بررسی 1331، پناهیو صانعی شریعت امیریباشد )حاجیمطلوب از حیث صفت مورد بررسی می

بندی و های اصالحی، بررسی روند تکامل گونه، ردهپالسم، تهیه برنامهتنوع ژنتیکی جهت مطالعه ژرم

جهت  از این دسته مطالعات انجام شده (.2111بسیاری مسائل دیگر اهمیت دارد )نقوی و همکاران، 
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و  مقدم)فتاحی فندق، (1332 ،گارسیا)دیسنتا و  توان به انگورمی ها و ارقامبررسی تنوع ژنتیکی گونه

 .اشاره کرد( 2111باچر، )یو و مهلنبادام ( و 2114همکاران، 

نظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام بادام با مای به( مطالعه2111و همکاران ) قهفرخیموسوی

( خصوصیات 2111و همکاران ) چاالکصفت کمی و کیفی میوه انجام دادند. همچنین  23استفاده از 

صفت کمی و کیفی که عمدتا خصوصیات میوه و مغز  21رقم بادام را با استفاده از  33 شناختیریخت

تنوع زیادی بین ارقام وجود داشت.  هاپژوهشدست آمده از این هی کردند. براساس نتایج ببودند، بررس

رقم انگور زودرس داخلی و  21ای جهت بررسی تنوع ژنتیکی العهط( م2111هاشمزهی و همکاران )

انجام دادند و تنوع باالیی را بین ارقام از جهت صفات مورد  شناختیریختخارجی بر اساس صفات 

ی شناسایی ( برا2113زاده و همکاران )در بررسی انجام شده توسط موسی .نمودند گزارشسی برر

های میوه و بذر با استفاده از دستورالعمل آزمون شناختیریختبرخی ارقام انگور بر اساس صفات 

ی از نظر ها و یا ارقام مورد بررستمایز، یکنواختی و پایداری، دامنه وسیعی از تغییرات در بین ژنوتیپ

شناسی ( خصوصیات گیاه2112اوسته و همکاران ) گیری شده مشاهده گردید.صفات اندازه

مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاصل از آمپلوگرافی وجود  های انگور وحشی را در اسپانیاجمعیت

های مهتنوع ژنتیکی باالیی را نشان داد که کلیدی برای جلوگیری از فرسایش ژنتیکی و شروع برنا

رو بررسی تنوع ژنتیکی و تفکیک ارقام مختلف انگور با استفاده از صفات از این نژادی بود.به

نژادی یاری رساند. های بهتواند ما را در جهت حفظ ذخایر ژنتیکی و پیشبرد برنامهمی شناختیریخت

زار و دستمایه اولیه عنوان دست افها، بههای وحشی خویشاوند آنتنوع ژنتیکی ارقام بومی و گونه

ها و باشد، بنابراین شناخت ویژگینژادی میویژه برنامه بههای پژوهشی کشاورزی بهبسیاری از برنامه

های پژوهشی ها در برنامهبرداری از آنمنظور بهرهآوری شده بههای این منابع ارزنده جمعپتانسیل

نژادی استفاده نمایند و های بها در جهت برنامههنژادی انگور از آننماید تا متخصصین بهضروری می

سازگاری این ارقام در مناطق مهم پرورش انگور کشور،  هایبا انجام آزمایش زراعیمتخصصین به

و تعیین  های ترویج استفاده از این ارقام را فراهم نمایند. با این رویکرد به بررسی تنوع ژنتیکیزمینه

کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و  ازآوری شده قام انگور جمعبرخی ار همبستگی بین صفات در

 پرداخته شده است. شناختیریختاساس صفات منابع طبیعی خراسان رضوی، بر
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 هامواد و روش

در محل رقم انگور  15و بررسی تنوع ژنتیکی  شناختیریختمنظور مطالعه صفات به پژوهشاین 

 1303-1331های و منابع طبیعی خراسان رضوی طی سال کلکسیون انگور مرکز تحقیقات کشاورزی

در . گردیدبوته انگور کشت  11در کلکسیون انگور مورد مطالعه، برای هر رقم  به مرحله اجرا درآمد.

تکرار  4نمونه از هر رقم در  11طور متوسط هو در مجموع ب انتخاب شدبوته از هر رقم  4 این پژوهش

همچنین تجزیه آماری صفات، تعیین ضریب  .ورد مطالعه قرار گرفتمدر قالب طرح کامال تصادفی 

انجام  1/3نسخه  SPSSافزار توسط نرم به روش وارد همبستگی ساده بین صفات و تجزیه کالستر

 .شد

های تمایز، صفات بر اساس دستورالعمل آزمون و گذاری شدشماره 15تا  1بررسی از ارقام مورد 

المللی محافظت از ارقام جدید ( که با استفاده از دستورالعمل اتحادیه بینDUS(1ختی و پایداری ایکنو

. مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند هادر مراحل مختلف رشد بوته، بود( تهیه شده UPOV)2 گیاهی

صفت برگ(  13صفت شاخه و  11) شناختیریختصفت  43لعمل شامل اصفات بر اساس دستور

حالت تظاهر  برای ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری، از صفات وعمل طبق دستورال .انجام گرفت

مانند  داشتند. صفاتی که تغییرات پیوسته گرفتدهی صورت این اساس امتیازکه بر  ها استفاده شدآن

و صفاتی که تغییرات ناپیوسته  3تا  1دهی با شماره فرد ها و یا زمان شکفتن جوانه، امتیازتراکم کرک

دهی با استفاده از اعداد متوالی انجام های جنسی گل و نظایر آن، امتیازاز قبیل وضعیت اندام دداشتن

نظر اسمی هستند و کددهی صرفا جهت تعیین وضعیت صفت صورت طور کلی صفات موردهگردید. ب

اند از جمله خصوصیاتی دار مشخص شدهصورت ستارههب 3OIV صفاتی که در کد گرفته است.

المللی اهمیت داشته و صفات کلیدی محسوب ند که برای یکنواختی صفات در سطح بینباشمی

گیرند و در های تمایز، یکنواختی و پایداری مورد استفاده قرار میشوند که همیشه برای آزمونمی

پذیر که بروز صفت توسط صفت قبلی یا شرایط محیطی امکانشوند، مگر اینشناسنامه ارقام لحاظ می

 شد.نبا

                                                             
1- National Guideline for the Conduct of Tests for Distinctness Uniformity and Stability  

2- International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

3- International Office of the Vine and Wine 
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  نتايج و بحث

نتایج آمده است.  1و میزان ضریب تنوع برای هر صفت در جدول  مورد مطالعهمشخصات صفات 

های خوابیده صفت شامل تراکم کرک 2 ،مربوط به شاخه شناختیریختصفت  11 ازکه  نشان داد

ع در این . میزان شاخص تنودارندنوک و رنگ اصلی شاخه چوبی تنوع بیشتری نسبت به سایر صفات 

. صفات عادت رشد شاخه سال که مؤید این مطلب است بوددرصد  22/43و  20/34ترتیب صفات به

جاری، رنگ قسمت پشتی و رنگ قسمت شکمی میانگره از تنوع متوسطی برخوردار بودند و در 

صفات میزان بازشدگی نوک شاخه جوان و طول پیچک تنوع کمتری مشاهده شد و مابقی صفات 

 نتایج بیانگر میزان ضریب تنوعهمچنین (. 1)جدول  مشاهده نشدان بوده و هیچ تنوعی شاخه یکس

دیده( نسبت به رنگ قسمت شکمی میانگره  در صفت رنگ قسمت پشتی میانگره )قسمت نور بیشتر

. در (2مشاهده گردید )جدول کامال سبز، سبز با نوار قرمز تا کامال قرمز از رنگ  تنوع طوری کههب بود

ی که در صفت رنگ قسمت شکمی میانگره از رنگ سبز با نوار قرمز تا کامال قرمز مشاهده شد. حال

های آزموندستورالعمل ( روی درخت گالبی بر اساس 2111و همکاران ) حقتهذیبیهای بررسی

تاب شاخه نسبت به پشت به نشان داد که رنگ غالب در قسمت رو به آف ختی و پایداریاتمایز، یکنو

بانه و همکاران دست آمده با مطالعات دولتیههمچنین نتایج ب باشد.باالتری برخوردار می آفتاب از تنوع

های انگور وحشی مناطق سردشت و پیرانشهر برخی ژنوتیپ شناختیریخت( در بررسی 2113)

های خوابیده نوک در شاخه اکم کرکصفت شامل تر 3های انجام شده با توجه به بررسی مطابقت دارد.

(، تاولی شدن سطح درصد 22/53(، رنگ سطح رویی پهنک در برگ جوان )درصد 20/34جوان )

 35/43های اصلی در سطح رویی پهنک )(، رنگ آنتوسیانین رگبرگدرصد 14/13) رویی پهنک

(، تراکم درصد 1/11های اصلی در سطح زیرین پهنک )خوابیده بین رگبرگ های(، تراکم کرکدرصد

( در برگ بالغ نسبت به درصد 5/34های اصلی در سطح زیرین پهنک )های ایستاده روی رگبرگکرک

(. این در حالی است که تمام 1باشند )جدول سایر صفات مورد مطالعه دارای بیشترین درصد تنوع می

محسوب  DUSجز تاولی شدن سطح رویی پهنک، جزو صفات کلیدی دستورالعمل هاین صفات ب

 51( در شناسایی و ارزیابی صفات مختلف 2111بانه و همکاران )مطالعات سه ساله دولتی شوند.می

تنوع بسیار باالیی  ،IBPGR دستورالعملرقم انگور محلی موجود در استان آذربایجان غربی بر اساس 

ارقام مشاهده  برگ و میزان رشد رویشی بین شناختیریخت شناسی نظیر خصوصیاتدر صفات گیاه

نجاتیان  (،2113با نتایج ارزیابی صفات برگ در تحقیقات کرمی ) پژوهش حاضر، نتایج همچنین شد.
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روی ارقام انگور کردستان، قزوین  IBPGR( که با استفاده از دستورالعمل 1331( و مختاریان )2113)

 .بودو کاشمر در استان خراسان رضوی صورت گرفته است، منطبق 

صفت )رنگ  3جز ههمبستگی بین کلیه صفات مورد بررسی ب تجزیه نتایج: یستگضرایب همب

های متوالی، صافی های ایستاده در میانگره، تعداد پیچکهای خوابیده نوک، تراکم کرکآنتوسیانین کرک

های اصلی( که در تمام ارقام یکسان بودند، در سطح، مقطع عرضی، بریدگی ختم شده به رگبرگ

دهد تا از طریق بین برخی از این صفات اجازه می باالی شده است. میزان همبستگیه ارائ 2جدول 

گیری یک صفت گیری هر کدام به تغییرات صفت همبسته پی ببریم، لذا در برخی موارد که اندازهاندازه

ور طهتواند ببر و مشکل است، به این طریق با صرف زمان و هزینه کمتر میپیچیده، زمانهزینه، پر

طور کلی اگر همبستگی مثبتی بین دو ه(. ب1315، فوردگیری یک صفت انجام گیرد )مستقیم اندازهغیر

رنگ نتایج نشان داد  .گیردتر صورت میداشته باشد برنامه اصالحی برای یک گیاه راحت صفت وجود

مبستگی میان رنگ اصلی شاخه چوبی با این ( و ه =31/1rقسمت پشتی و شکمی میانگره با یکدیگر )

گر وجود همبستگی متوسط تا زیاد در سطح بیانکه  دست آمدهب 43/1و  31/1دو صفت که به ترتیب 

های خوابیده بین صفت تراکم کرک در مورد همچنین (.2باشد )جدول درصد می 5و  1احتمال 

های اصلی در سطح ایستاده روی رگبرگهای های اصلی در سطح زیرین پهنک با تراکم کرکرگبرگ

درصد مشاهده شد و از  1( در سطح احتمال  =10/1rداری )زیرین پهنک یک همبستگی مثبت و معنی

های جانبی باالیی در برگ بالغ و تعداد لوب و همچنین بین طول دندانه سوی دیگر بین عمق بریدگی

، هامتغییردهد افزایش هر یک از این نشان میو اندازه پهنک برگ یک همبستگی زیادی وجود دارد که 

 .دنبال خواهد داشتافزایش دیگری را به
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 رقم انگور. 23دامنه تغییرات و ضریب تنوع صفات مورد بررسی در  -1 جدول
 درصد تنوع انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل واحد گیری شدهصفات اندازه شماره

 33/11 5/1 4/4 5 4 کد خه جوانشا نوک یشدگباز زانیم* 1
 20/34 1/2 2/4 3 1 " نوک دهیخواب یهاکرک تراکم* 2
 1 1 1 1 1 " نوک دهیخواب یهاکرک نیانیآنتوس رنگ* 3
 11/24 02/1 4/3 5 3 " عادت رشد شاخه سال جاری 4
 34/23 53/1 13/2 3 1 " انگرهیم یپشت قسمت رنگ 5
 33/21 43/1 41/2 3 2 " انگرهیم یشکم قسمت رنگ* 3
 1 1 1 1 1 " انگرهیم در ستادهیا یهاکرک تراکم 1
 1 1 1 1 1 " یمتوال یهاچکیپ تعداد 0
 cm 5/11 0/15 13 3/1 11 چکیپ طول 3
 22/43 23/1 53/2 4 1 کد یچوب شاخه یاصل رنگ 11
 1 1 3 3 3 کد حسط یصاف 11
 22/53 33/1 03/1 5 1 کد رنگ سطح رویی پهنک در برگ جوان* 12

13 
 یهارگبرگ نیب دهیخواب یهاکرک تراکم

 پهنک نیریز سطح در یاصل
 0/12 13/1 25/1 3 1 کد

14 
 یهارگبرگ یرو ستادهیا یهاکرک تراکم

 پهنک نیریز سطح در یاصل
 10/14 23/1 13/2 3 1 کد

 2cm 43 03 10/33 13/11 23/11 برگ بالغ پهنک اندازه* 15
 13/31 00/1 33/2 5 1 کد پهنک شکل* 13
 1 1 1 1 1 کد یعرض قطعم 11
 14/13 21/2 00/2 3 1 کد پهنک ییرو سطح شدن یتاول 10
 01/31 4/1 4/4 5 1 تعداد لب تعداد* 13
 mm 2 13 12 33/3 25/33 ییباال یجانب یهایدگیبر عمق 21
 30 13/1 2 3 1 کد پهنک یهابخش نیب ییباال یدگیبر شیآرا 21
 32 14/1 25/3 5 1 کد دمبرگ مجاور در پهنک یدگیرب شیآرا* 22
 1 1 1 1 1 کد یاصل یهارگبرگ به شده ختم یدگیبر 23
 mm 4/2 3/5 04/3 33/1 13/11 دندانه طول* 24
 53/11 10/1 33/1 03/1 51/1 - دندانه عرض به طول نسبت* 25
 11/41 14/1 53/2 5 1 کد دندانه شکل* 23

21 
 در یاصل یهابرگرگ نیانیآنتوس رنگ*

 35/43 43/1 00/2 5 1 کد پهنک ییرو سطح

20 
 یهارگبرگ نیب دهیخواب یهاکرک تراکم*

 1/11 13/2 3/2 1 1 کد پهنک نیریز سطح در یاصل

23 
 رگبرگ یرو ستادهیا یهاکرک راکمت*

 5/34 02/2 4 3 1 کد پهنک نیریز سطح در یاصل

 14/14 10/1 51/1 14/1 45/1 - اصلی رگبرگنسبت به  دمبرگ طول 31
 باشد.دهنده صفات کلیدی دستورالعمل ملی آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری مینشان *
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 .گیري شدهضرایب همبستگی بین کلیه صفات اندازه -3جدول 
شماره 

 صفت
1 2 3 4 5 3 1 0 3 11 11 12 

1 -            

2 10/1- -           

3 10/1 20/1- -          

4 11/1- *44/1 13/1 -         

5 10/1- 12/1 1/1 **31/1 -        

3 32/1- *33/1 12/1 *41/1 31/1 -       

1 1/1 15/1 25/1 *31/1 **43/1 *31/1 -      

0 15/1- 23/1 24/1 **45/1 *43/1 25/1 15/1 -     

3 15/1- 23/1 14/1- 25/1 21/1 13/1 10/1- *33/1 -    

11 11/1 11/1 15/1 13/1- 14/1 11/1- 1/1 13/1- 13/1 -   

11 15/1- 11/1 15/1 20/1 15/1 13/1 22/1- 115/1 13/1- 15/1- -  

12 22/1- 21/1 15/1- 13/1 15/1- 23/1 11/1- 11/1 110/1 10/1- 24/1 - 

13 15/1 10/1 21/1- 22/1- 11/1- 11/1- 13/1- 3/1- 15/1- 23/1 13/1 21/1- 

14 13/1- 15/1 111/1 21/1 11/1 *31/1 11/1- 13/1 13/1 11/1- 21/1 **11/1 

15 111/1- **54/1 31/1- 15/1 13/1- 23/1 22/1- 113/1- 114/1- 13/1 33/1 **52/1 

13 10/1 1/1- 13/1- 11/1 10/1- 15/1- 13/1- 13/1- 23/1- 1/1- 11/1 15/1- 

11 21/1- 12/1 2/1- 12/1 14/1 13/1 11/1 23/1- 21/1- 13/1 23/1 15/1 

10 15/1- 32/1 12/1- 23/1 25/1 111/1- 13/1 13/1 13/1 12/1- **53/1 15/1 

13 11/1- 1/1 11/1- 13/1 21/1 13/1- 12/1 25/1 20/1 23/1- 13/1 12/1- 

21 21/1 25/1- **51/1 13/1- 113/1 13/1- 1/1 *35/1 13/1- 11/1- 11/1 14/1- 

21 1/1- 112/1- 12/1- 14/1- 11/1- 11/1 25/1 12/1- 11/1 25/1- 23/1- 10/1- 

22 23/1- 11/1 14/1- 3/1 13/1 12/1 12/1- *33/1 *43/1 15/1 12/1- 23/1 

23 21/1- 13/1 11/1- 23/1 25/1 14/1 11/1 31/1 13/1 3/1 1/1- 11/1 

24 **40/1 21/1 13/1 21/1 11/1 12/1- 11/1- 21/1 31/1 13/1- 11/1- 23/1 

 انگرهیم یپشت قسمت رنگ -4( عادت رشد )قبل از بستن -3 نوک دهیخواب یهاکرک تراکم -2 نوک یشدگ باز زانیم -1

رنگ سطح رویی  -0ی موم و دیسف هیال بدون ،یاصل رنگ -1 چکیپ طول -3 انگرهیم یشکم قسمت رنگ -5( دهید نور)

 یرو ستادهیا یهاکرک تراکم -11 پهنک نیریز سطح در یاصل یهارگبرگ نیب دهیخواب یهاکرک تراکم -3پهنک 

    پهنک شکل -12 پهنک اندازه -11 :برگ کامل ،پهنک نیریز سطح در یاصل یهارگبرگ
 درصد. 5دار در سطح احتمال * معنی

 درصد. 1دار در سطح احتمال ** معنی
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 3ادامه جدول 
شماره 
 صفت

13 14 15 13 11 10 13 21 21 22 23 24 

13 -            
14 23/1- -           
15 14/1- **50/1 -          
13 13/1- 11/1 3/1 -         
11 12/1 13/1 21/1 2/1 -        
10 *41/1 15/1 12/1 1/1 15/1 -       
13 34/1 11/1- 24/1- 15/1 13/1- **1/1 -      
21 21/1- 10/1- 22/1- 1 21/1- 15/1- 11/1- -     
21 115/1- 2/1- *33/1- 23/1- 20/1- 10/1- 113/1- 14/1 -    
22 2/1- 23/1 12/1 13/1 3/1- 12/1 23/1 14/1- 12/1- -   
23 1/1- 13/1 12/1 15/1 24/1- 12/1 21/1 15/1- 13/1- **10/1 -  
24 23/1- 10/1 11/1 12/1- 22/1- 113/1 14/1- 11/1- 11/1 10/1 11/1- - 

 نیب ییباالیدگیبر شیآرا -13یی باال یجانب یهایدگیبر عمق -15 لب تعداد -14 پهنک ییرو سطح شدن یتاول -13

 -21 دندانه عرض به طول نسبت -13 دندانه طول -10 دمبرگ مجاور در پهنک یدگیبر شیآرا -11 پهنک یهابخش

 یهارگبرگ نیب دهیابخو یهاکرک تراکم -22 پهنک ییرو سطح در یاصل یهارگبرگ نیانیآنتوس رنگ -21 دندانه شکل

 دمبرگ طول -24 پهنک نیریز سطح در یاصل یهارگبرگ یرو ستادهیا یهاکرک راکمت -23 پهنک نیریز سطح در یاصل

 اصلی رگبرگنسبت به 
 

رقم انگور با استفاده از کلیه صفات مورد بررسی به روش  15بندی در این مطالعه گروه: کالسترتجزیه 

بندی شدند و با کاهش فاصله روی کلی ارقام به دو گروه اصلی تقسیمطور هوارد صورت گرفت. ب
 (.1بندی شدند )شکل ها و ارقام به چهار گروه اصلی تقسیم، ژنوتیپ5به  25کالستر از  مقیاس

های خوابیده نوک در شاخه جوان از خیلی کم تا زیاد، در تمام ارقام این گروه تراکم کرک گروه اول:

سبز مایل به زرد تا سبز آنتوسیانینی، رنگ  شکلک در برگ جوان از دو رنگ سطح رویی پهن

 های خوابیده بین رگبرگاصلی در سطح رویی پهنک از کم تا متوسط، تراکم کرک آنتوسیانین رگبرگ

های اصلی در سطح زیرین پهنک در برگ های ایستاده روی رگبرگخیلی کم تا کم و کرک اصلی از
ی رضائیه قرابت بسیار یمتوسط متغیر بود. در این گروه رقم مایامیر رضائیه با یزندابالغ از خیلی کم تا 

 درصد( با هم داشتند و کنار هم قرار گرفتند. 01نزدیکی )بیش از 

این رقم با خصوصیاتی از  ر گرفت.گروه قرا یکدر  به تنهایی : رقم کشمشی بیدانه قوچانگروه دوم

در شاخه جوان متوسط، رنگ سطح رویی پهنک در برگ جوان  های خوابیده نوکجمله تراکم کرک
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های خوابیده های اصلی در سطح رویی پهنک، تراکم کرکسبز مایل به زرد، رنگ آنتوسیانین رگبرگ
های اصلی در سطح زیرین پهنک در برگ بالغ های ایستاده روی رگبرگهای اصلی و کرکبین رگبرگ

 .تمایز شداز سایر ارقام مخیلی کم،  صورتبه

متوسط و خیلی  شکلهای خوابیده نوک در شاخه جوان به دو در این گروه تراکم کرکگروه سوم: 
های خوابیده بین های اصلی در سطح رویی پهنک، تراکم کرکزیاد، رنگ آنتوسیانین رگبرگ

های اصلی در سطح زیرین های ایستاده روی رگبرگهای اصلی از خیلی کم تا کم و کرکرگبرگ
انگور کم و زیاد مشاهده شد. همچنین در این گروه ارقام سفید صورتپهنک در برگ بالغ به دو 

 (.1)شکل  سیاه محوالت قرابت بسیار نزدیکی با هم داشتند و کنار هم قرار گرفتند.رخ وقوچان 

تا کم،  های خوابیده نوک در شاخه جوان از خیلی کمدر تمام ارقام این گروه تراکم کرک گروه چهارم:
های اصلی در سطح رنگ سطح رویی پهنک در برگ جوان سبز آنتوسیانینی، رنگ آنتوسیانین رگبرگ

های اصلی از خیلی کم های خوابیده بین رگبرگرویی پهنک در برگ بالغ از کم تا متوسط، تراکم کرک
خیلی  وسط ومت صورتهای اصلی در سطح زیرین پهنک به دو های ایستاده روی رگبرگتا کم و کرک

 .مشاهده شدزیاد 
 

 

 عسگری بیرجند

 یزندایی رضائیه

 مایامیر رضائیه

 آبی بیرجند

 ریش بابا مشهد

 ترقی کاشمر

 کشمشی بیدانه قوچان

 شغالی نیشابور

 رخ سیاه محوالت

 سفیدانگور قوچان

 سبزه مشهد

 مقنایی مشهد

 فخری کاشمر

 حسینی فردوس

 الترمز محوقلعل 

 دندروگرام ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک. -1شکل 
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 گيرينتيجه

ها و یا ارقام مورد بررسی از نظر صفات دامنه وسیعی از تغییرات در بین ژنوتیپ ،پژوهشدر این 

دندروگرام  باشد.بین ارقام می دهنده پتانسیل ژنتیکی باال درگردید که نشان مشاهده ،گیری شدهاندازه

خوبی قادر به تفکیک و تمایز بندی ارقام نشان داد که صفات کلیدی دستورالعمل بهبوط به گروهمر

 وای نشان داد که بین ارقام مایامیر رضائیه باشند. همچنین نتایج حاصل از تجزیه خوشهارقام می

بت بسیار سیاه محوالت در گروه سوم قراانگور قوچان با رخی رضائیه در گروه اول و سفیدییزندا

های تراکم کرکبرخی صفات کلیدی دستورالعمل از جمله  .دارددرصد( وجود  01)بیش از  باالیی

های اصلی در سطح زیرین پهنک های ایستاده روی رگبرگهای اصلی، تراکم کرکخوابیده بین رگبرگ

رویی های اصلی در سطح و تاولی شدن سطح رویی پهنک در برگ بالغ، رنگ آنتوسیانین رگبرگ

دارای  های خوابیده نوک در شاخه جوان و رنگ سطح رویی پهنک در برگ جوانپهنک، تراکم کرک

خوبی قادر به تفکیک و تمایز ارقام بودند و باالترین هبه و بود مورد مطالعهبیشترین تنوع در بین ارقام 

 کهبا توجه به این درصد تنوع در بین کلیه صفات مورد بررسی را به خود اختصاص دادند. بنابراین

تواند می نتایج قابل تعمیم بوده و ،صورت گرفت بررسی این ارقام انگور در شرایط کامال یکسان

تحت تأثیر  ریخت شناسیجایی که صفات ، اما از آننظر صورت گیرداز نظر صفات مورد گزینش

ها در ر ارقام و کاربرد آنکنند، بنابراین برای بررسی تنوع ژنتیکی بهتشرایط مختلف محیط تغییر می

طوری که رسد بهنظر میهای پیشرفته مولکولی الزم و ضروری بهنژادی، استفاده از روشهای بهبرنامه

های ژنتیکی نیز به اندازه کافی باال بر دارا بودن صفات مطلوب ظاهری در والدین انتخابی، تفاوتعالوه

نژادگران با در نتاج، امکان انتخاب را افزایش داد. از این رو به باشد تا بتوان با ایجاد تنوع قابل قبول در

توانند با کارایی بیشتری نسبت نظر میدست داشتن اطالعات صحیح و دقیق از تنوع ژنتیکی گیاه مورد

نیاز مبادرت آوری ذخایر توارثی موردبرداری از منابع ژنتیکی اقدام کرده و مستقیما به جمعبه بهره

 ورزند. 

 

 سپاسگزاري

از همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و بخش تحقیقاتی اصالح و تهیه نهال و بذر مرکز  بدین وسیله

 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی جهت اجرای این تحقیق، تشکر و قدردانی

 .گرددمی
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Abstract 1 

This research was conducted to study morphological and evaluation of genetic 
diversity in 15 grape cultivars from collections of Agriculture and Natural Resources, 

Research Center of Khorasan Razavi based on completely randomized design with 

four replications. Results showed extensive range of variations among cultivars and 

measured traits. In some key traits of tests for distinctness uniformity and stability 
descriptor including density of prostrate hairs between main veins on lower side of 

blade, density of erect hairs on main veins on lower side of blade and blistering of 

upper side of blade in mature leaf, anthocyanin coloration of main veins on upper side 
of blade surface, density of prostrate hairs on the shoot tip in young shoot and color of 

upper side of blade in young leaf, showed highest diversity coefficient, that is more 

diversity among studied grape cultivars. The results of correlation coefficients showed 

that positive and significant correlation had among some important traits in cultivars 
breakdown and distinctness. The cluster analysis was done based on all measured traits 

with ward method, finally in distance 5, the cultivars were classified to four groups. 

The cultivar of Keshmeshi bidaneh Ghochan located in separate group, and in among 
some cultivars of other groups were rather high similarity. Results showed that high 

diversity of key traits and in terms of uniformity and stability were able to breakdown 

and distinctness cultivars. Therefore to reason of cultivars evaluation in similar 
qualification, may have selection based on studied traits. 
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