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  در داردانه و دانهیب يانگورها مختلف ارقام هايهمگروه نیب یکیژنت تنوع یبررس
شناسی ریخت هايویژگی براساسشهرستان اراك   

  
  3آرش فاضلی و 2مقدم جواد عرفانی*، 1مریم رفیعی

  ،دانشگاه ایالم ،استادیار گروه علوم باغبانی2 ،دانشگاه ایالم ،گروه علوم باغبانی ،ارشد کارشناسیوي سابق دانشج1
  دانشگاه ایالم ،استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات3

 15/7/1394؛ تاریخ پذیرش:  20/4/1394تاریخ دریافت: 

  1دهیچک
ر ایران است که اهمیت زیادي در مصارف تازه خوري یکی از مهمترین محصوالت میوه د انگور :سابقه و هدف

و میلیون تن انگور، در بین کشورهاي تولید کننده این محصول در د دحدودارد. کشور ایران با تولید  کشمشو 
 علم نگاريریخت. شودیم استفاده نگاريریخت از انگور یکیژنت ساختار یبررس يبراقرار دارد.  جهان رده نهم

 از استفاده بدون انگور رقم هزاران آن اساس بر و است شناسی ریخت هايویژگی اساسبر انگور زیتما
دار هاي ارقام بیدانه و دانههمگروه برخی از یابیارز قیتحق نیا از هدف. دشونیم ییشناسا یکیژنت ينشانگرها

همچنین . استها  آن ارک و کشت و توسعه يبرا مناسب هايهمگروه ییشناسا منظور به انگور در شهرستان اراك
تواند در ها و یا ارقام مطلوب براساس ارزیابی صفات مختلف از نظر گیاهشناسی و باغبانی میهمگروه شناسایی

  ثر باشد.ؤپالسم و اصالح این محصول محفظ ژرم
  

 vinifera گونه دار ازانگور بیدانه و دانه همگروه 49 نیب یکیتنوع ژنت در این پژوهش بررسی :هامواد و روش
. صورت گرفته و بذر ویم ، شاخه،مربوط به برگ شناسی ریخت صفت 50مطالعه با در شهرستان اراك 

ارزیابی صفات براي  .آوري گردیدندطور تصادفی جمع هاي مختلف بوته بههاي برگ و میوه از بخش نمونه
ها ثبت  و صفات مربوط براي آنطور تصادفی در سه تکرار انتخاب  برگ به 30 ،همگروه مرتبط با برگ از هر
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طور تصادفی در سه  حبه به 30سه خوشه و از هر خوشه  همگروهشد. براي ارزیابی صفات مرتبط با میوه از هر 
  ها ثبت گردید. تکرار انتخاب و صفات مربوط براي آن

 
وزن حبه،  ،به در خوشهتعداد ح وزن خوشه، مانند ییهاویژگی از یبرخ در ییباال تنوع داد نشان جینتا :هایافته

 ر و خشک بذر و شاخص طعم میوه بینوزن ت درصد مواد جامد محلول، درصد اسید قابل تیتراسیون،
 گروه دو به را یبررس مورد هاينمونه ،ايخوشه تجزیه از آمده دست به نتایج. دارد وجودهاي انگور  همگروه

 صفت 18بین  ساده یهمبستگ هیتجز. تفکیک شدند دارهارقام بیدانه از ارقام دان که يطور به کرد میتقس یاصل
 13 داد، نشان یاصل هايعامل به یۀتجز جینتابین برخی از صفات وجود دارد.  یهمبستگی مثبت داد نشان مهم

 شتریعامل اول که ب پنج. کندیم هیتوج راها بین نمونه کل انسیوار از درصد 38/85 به کینزد یاصل عامل
در تجزیه به  نمودند. هیکل را توج انسیاز وار درصد 43/59 به کیبود، نزد برگو  وهیممربوط به صفات 

مانند وزن تر و خشک بذر، درصد رطوبت صفات مربوط به بذر  وزن، طول، قطر و اندازه حبه به همراه ها عامل
 ارزیابیاول قرار گرفتند و براي  ثیرگذاري بودند که در عاملأو ماده خشک بذر جزء صفات مهم و ت

  هاي انگور مناسب هستند. همگروه
 

صفات کمی و  لحاظ به هاي ارقام انگورهمگروه نیب در يادیز تنوع داد نشان قیتحق نیا یکل جینتا :گیرينتیجه
صفات  يدارا دار انگورارقام بیدانه و دانه به متعلق هايهمگروه از یبرخهمچنین، . دارد وجود کیفی میوه

 یابیدست يبرا انگور اصالح برنامه درطور تجاري مورد کشت و کار قرار گیرند و یا  به توانیم که بودند مطلوبی
 (همگروه 23در بین ارقام بیدانه، بیشترین وزن یک حبه در نمونه شماره  .شوند استفاده ترمطلوب نتاج به

ده بود. همچنین آوري ش گرم برآورد شده است که از روستاي هزاوه شهرستان اراك جمع 34/3عسکري) 
 توجه (همگروه شاهانی) ثبت شد. با 40گرم) در نمونه شماره  24/5دار (حداکثر وزن یک حبه در بین ارقام دانه

 نتایج این است، خوري تازه انگورهاي اصالح اهداف مهمترین از بزرگتر حبه با بیدانه ارقام تولید که این به
 با ارقامی بیدانه توانمی نژادي،به هاي برنامه در مناسب والدین ابانتخ و انگور ارقام شناسایی با هدمی نشان
  .آورد دست هب داردانه و بیدانه انگورهاي تالقی از بزرگ را هايحبه

  
  تنوع ،یهمبستگ صفات، ،همگروه ،انگور :يدیکل هايواژه
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  مقدمه
 )27( د ساله در جهان استترین گیاهان چنو قدیمی یکی از مهمترین ).Vitis vinifera L( انگور  

جهان  آن در سراسر مصرف و سطح زیر کشت مورد استفاده بشر قرار گرفته است و تنوعکه از دیر باز 
 V. vinifera شامل فرم کشت شده  Vitis viniferaگونه .)26باشد (بیانگر اهمیت این محصول می

vinifera ssp.  و فرم وحشیV. vinifera ssp. sylvestris گونه دو زیر تفاوت اینکه اشد بمی
از نظر آب و هوایی در منطقه وسیعی انگور  ).14( دشومی مشخصمورفولوژیکی  هايویژگیاساس  بر

میوه انگور در میان  ).22شود (در بیشتر مناطق معتدل و گرمسیري دنیا کشت می اخیرا پراکنده است و
، خشکباري و خوريثانویه و تنوع مصرف (تازه هايواسطه داشتن متابولیت بههاي درختی سایر میوه

 هزاران .)26( جهانی دارد جایگاه خاصی در تجارت فرد بوده و هب منحصر )کنسروي، آب انگور، سرکه
هاي وشر ).24( شدند گیري حاصلهکه توسط ازدیاد رویشی و دورگ رقم انگور در جهان وجود دارند

نظر  باشد که با درکیفی می هاي کمی وگیري اساس اندازهارقام انگور بر تفکیکمرسوم شناسایی و 
اساس هاي گیاهی برشناسایی ارقام وگونه شود.هاي مورفولوژیکی بین ارقام انجام میگرفتن تفاوت

  . )5(برخوردار است بسیار طوالنی  سابقهشناسی از صفات گیاه
وجود و خویشاوندان وحشی ها دورگه ،هاي اصالح شدهارقام بومی، گونه درتنوع باالي انگور که   
ارزیابی صفات با  وانتیند و معنوان منبع بالقوه ژنتیکی براي مقاصد اصالحی حفظ شو به تواندمی دارد

 .)27( آورددست  هب رقم جدیدیک  هاي کنترل شدهو استفاده از تالقیمنابع ژنتیکی  این میان در
محسوب  اغلب کشورها در از مشکالت اساسی کی یکیژنتی کاهش تنوعبه دنبال  فرسایش ژنتیکی و

در اکثر  .)6حفظ منابع بومی از اهمیت باالیی برخوردار است ( شناسایی و بدین منظور. شودمی
کیفی تولیدات  ح کمی ومنظور حفاظت از منابع ژنتیکی و ارتقاء سط به ،هاي تولید کننده انگورکشور

انجام گرفته است که ارقام  هايویژگی شناسایی و ارزیابی محصول انگور، تحقیقات زیادي در زمینه
مورد بررسی مهمترین صفات برخی از  .)21(کار گرفته شود  هبتواند در جهت اصالح ارقام جدید می

 شناسی ریخت هايویژگی بر اساس بررسیهاي انگور  گونه نگاري و شناسایی ارقام ودر مطالعات تاك
و تعداد  هصورت گرفتصفات کمی گیاهان  مورد مطالعات زیادي درذشته گ هايدر دهه ).21( باشدمی

). 13( نداهشناسایی شدآمیزي طور موفقیت هب شونددر گیاهان میتنوع  باعث ایجاد صفات که زیادي از
ها تعیین قرابت ژنتیکی بین ارقام و توده ، بررسی تنوع وبررسی تنوع ژنتیکیهاي روشیکی از 

شناسی  ریخت هايویژگیاساس هایی که برروش ).8( باشدمیشناسی  ریختاي هوسیله شاخص هب
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 شناسی ریختصفات  .)17( شده استرود از زمان مندل استفاده میکار می هبراي مطالعه تنوع ژنتیکی ب
ژنتیکی  هايویژگی براي بررسی عنوان نشانگر هتوانند بشوند، میکه عمدتاً توسط یک ژن کنترل می

 هاي کنترل کننده صفات فنوتیپی ستفاده قرار گیرند. این نشانگرها شامل دامنه وسیعی از ژنمورد ا
  ). 25(در مطالعات ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفتند جزء اولین نشانگرها  و هستند

علم تمایز  نگاريریخت. شوداستفاده می 1نگاريریختاز  ساختار ژنتیکی انگوربراي بررسی   
استفاده از هزاران رقم انگور بدون است و بر اساس آن شناسی  ریخت هاياس ویژگیاس انگور بر

انگورهاي جمهوري با ارزیابی ) 2013همکاران ( ویوا وساال .)4(شوند میشناسایی  یژنتیک نشانگرهاي
هاي هو وحشی در گروانگورهاي زراعی  نتیجه گرفتندشناسی  ریخت هايویژگی بر اساسذربایجان آ

را در برزیل  خوريتازهانگور  136تنوع ژنتیکی  )2011همکاران ( لئو و .)27( قرار گرفتند مختلف
با ) 2012aهمکاران ( زاده و موسی. )17( ها وجود دارد نتیجه گرفتند تنوع باالیی در آنو بررسی کردند 

نوع باالیی ت گزارش کردندبرخی ارقام انگور بومی خراسان  و فنولوژیکیشناسی  ریختصفات  مطالعه
 صفاتبا بررسی ) 2013همکاران ( دولتی بانه و .)21( وجود دارد مورد مطالعه در اکثر صفات

 نتیجه گرفتند تنوع باالیی در پیرانشهر هاي وحشی سردشت وهاي انگور رخی ژنوتیپبشناسی  ریخت
 نیا از هدف .)6( وجود داردشناسی  ریخت هايهاي مورد بررسی بر اساس صفات ویژگینمونه

 منظور به انگور در شهرستان اراك داربیدانه و دانه هاي ارقامهمگروه برخی از مطالعه و یابیارز قیتحق
 نیا یاصالح هايبرنامه در ها آن از استفاده و کار و کشت و توسعه يبرا مناسب هايهمگروه ییشناسا

فات مختلف از نظر زیابی صار ها و یا ارقام مطلوب براساسهمگروه شناساییهمچنین . است محصول
  .ثر باشدؤم و اصالح این محصول پالسمتواند در حفظ ژرمگیاهشناسی و باغبانی می

  
  هامواد و روش

 صفت 50مطالعه با  viniferaگونه  انگور ازنمونه  49 نیب یکیتنوع ژنت بررسی در این پژوهش  
 منطقه چند از هاي مورد بررسینهنمو .صورت گرفته و بذر ویم ، شاخه،مربوط به برگ مورفولوژیکی

صفات مورد ارزیابی مربوط به برگ، شاخه، میوه و  .)1(جدول  نددیگرد يآورجمع اراك شهرستان در
طور تصادفی  برگ به 30آمده است. براي ارزیابی صفات مرتبط با برگ از هر ژنوتیپ  2بذر در جدول 

                                                             
1- Ampelography 
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د. براي ارزیابی صفات مرتبط با میوه از هر ها ثبت ش در سه تکرار انتخاب و صفات مربوط براي آن
طور تصادفی در سه تکرار انتخاب و صفات مربوط براي  حبه به 30خوشه و از هر خوشه  3ژنوتیپ 

گیري شد. طول و قطر گرم اندازه 1/0ها ثبت گردید. وزن خوشه و میوه با ترازوي دیجیتال با دقت  آن
  تعیین شد. 01/0میوه توسط کولیس با دقت 

رگبرگ میانی توسط خط  هاي کمی برگ مانند طول و عرض برگ، طول دمبرگ وهمه ویژگی  
چند از و اسیدیته،  pHگیري درصد مواد جامد محلول، گیري شد. براي اندازهاندازه 01/0کش با دقت 
استفاده از دستگاه رفرکتومتر ثبت  عصاره بامواد جامد محلول و درصد  تهیه شدعصاره نمونه میوه 

=  2/8 به رسیدن تا نرمال 1/0 سود با عصاره تیتراسیون طریق از تیتر قابل اسید . مقدار درصددیگرد
pH شد و گیري اندازهpH   عصاره میوه توسطpH  متر ثبت گردید. تعداد بذور از طریق شمارش بذر

 01/0جیتال با دقت ها توسط ترازو دی کامل یا بقایاي بذر تعیین گردید. بعد از استخراج بذر، وزن تر آن
درجه خشک و وزن  60ساعت در دماي  24مدت  تعین و در ادامه بذور و بقایاي بذور در آون به

نامه انگور اساس توصیفگرم ثبت شد. تمامی صفات کیفی برگ، شاخه و میوه برها به میلی خشک آن
ر میانگین همان صفت ضریب شاخص تنوع، نسبتی از انحراف معیار هر صفت ب). 15گیري شد (اندازه

افزار  ها با نرمهمبستگی و تجزیه عامل تعیینباشد که مقدار آن برآورد شد. براي در کل جمعیت می
SPSS بندي با روش همچنین آنالیز خوشهها به روش وریماکس استفاده شد. از تکنیک چرخش عامل

 افزار انجام گرفت. و محاسبه فواصل توسط همین نرم 1وارد

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1- Ward 
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  .ها آوري آنو منطقه جمع مطالعههاي مورد ژنوتیپ -1جدول 
Table 1. Studied genotypes with their collection area. 

 آوري منطقه جمع
Collection area 

 رقم
Cutivar 

 ژنوتیپ
Genotype 

 آوري منطقه جمع
Collection area 

 رقم
Cutivar 

  ژنوتیپ
Genotype 

 آبادروستاي حسین
Hosein Abad village 

 خلیلی
Khalili 

 اراك 26
Arak 

 بیدانه سفید
Bidaneh Sefid 

1 

 روستاي انجدان
Anjadan village 

 سفید (کوله)
Sefid (Koleh) 

 آبادروستاي حسین 27
Hosein Abad village 

 بیدانه قرمز
Bidane Ghermez 

2 

 روستاي هزاوه
Hazaveh village 

 سفید (کوله)
Sefid (Koleh) 

 آباد صالح روستاي 28
Saleh Abad village 

 بیدانه سفید
Bidaneh Sefid 

3 

 روستاي هزاوه
Hazaveh village 

 سفید (کوله)
Sefid (Koleh) 

 روستاي هزاوه 29
Hazaveh village 

 بیدانه قرمز
Bidane Ghermez 

4 

 آبادروستاي صالح
Saleh Abad village 

 فخري
Fakhri 

 روستاي هزاوه 30
Hazaveh village 

 بیدانه سفید
Bidaneh Sefid 

5 

 روستاي هزاوه
Hazaveh village 

 فخري
Fakhri 

 روستاي هزاوه 31
Hazaveh village 

 بیدانه قرمز
Bidane Ghermez 

6 

 روستاي هزاوه
Hazaveh village 

 فخري
Fakhri 

 روستاي هزاوه 32
Hazaveh village 

 بیدانه سفید
Bidaneh Sefid 

7 

 آبادروستاي صالح
Saleh Abad village 

 لعل
Lal 

 آبادروستاي صالح 33
Saleh Abad village 

 بیدانه سفید
Bidaneh Sefid 

8 

 روستاي هزاوه
Hazaveh village 

 لعل
Lal 

 روستاي هزاوه 34
Hazaveh village 

 بیدانه قرمز
Bidane Ghermez 

9 

 روستاي هزاوه
Hazaveh village 

 لعل
Lal 

 آبادروستاي نظم 35
Nazm Abad village 

 ريکعس
Askary 

10 

 روستاي هزاوه
Hazaveh village 

 لعل
Lal 

 آبادروستاي نظم 36
Nazm Abad village 

 ريکعس
Askary 

11 

 آبادروستاي صالح
Saleh Abad village 

 صاحبی
Sahebi 

 آبادروستاي حسین 37
Hosein Abad village 

 ريکعس
Askary 

12 

 روستاي انجدان
Anjadan village 

 صاحبی
Sahebi 

 آبادروستاي حسین 38
Hosein Abad village 

 ريکعس
Askary 

13 

 روستاي هزاوه
Hazaveh village 

 صاحبی
Sahebi 

 آبادروستاي صالح 39
Saleh Abad village 

 ريکعس
Askary 

14 

 آبادروستاي صالح
Saleh Abad village 

 شاهانی
Shahani 

 روستاي انجدان 40
Anjadan village 

 ريکعس
Askary 

15 

 روستاي انجدان
Anjadan village 

 شاهانی
Shahani 

 روستاي هزاوه 41
Hazaveh village 

 ريکعس
Askary 

16 

 روستاي انجدان
Anjadan village 

 شاهانی
Shahani 

 روستاي هزاوه 42
Hazaveh village 

 ريکعس
Askary 

17 

 روستاي هزاوه
Hazaveh village 

 شاهانی
Shahani 

 روستاي هزاوه 43
Hazaveh village 

 ريکعس
Askary 

18 

 اراك
Arak 

 شیرازي
Shirazi 

 روستاي هزاوه 44
Hazaveh village 

 ريکعس
Askary 

19 

 روستاي انجدان
Anjadan village 

 شیرازي
Shirazi 

 اراك 45
Arak 

 ريکعس
Askary 

20 

 آبادروستاي نظم
Nazm Abad village 

 یاقوتی
Yaghoti 

 آبادروستاي صالح 46
Saleh Abad village 

 دانه دار ريکعس
Seeded Askary 

21 

 آبادروستاي نظم
Nazm Abad village 

 یاقوتی
Yaghoti 

 روستاي هزاوه 47
Hazaveh village 

 ريکعس
Askary 

22 

 آبادروستاي نظم
Nazm Abad village 

 یاقوتی
Yaghoti 

 روستاي هزاوه 48
Hazaveh village 

 ريکعس
Askary 

23 

 روستاي هزاوه
Hazaveh village 

 یاقوتی
Yaghoti 

 آباد روستاي حسین 49
Hosein Abad village 

 خلیلی
Khalili 

24 

 آبادروستاي نظم   
Nazm Abad village 

 خلیلی
Khalili 

25 
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  .انگور مطالعه درمورد  شناسی یخترصفات لیست  -2جدول 
Table 2. List of the studied morphological characters of grape. 

 صفات
Traits  

 واحد
Unit  

 صفات
Traits  

 واحد
Unit  

 صفات
Traits 

 واحد
Unit  

 وزن خوشه -1
Bunch weight 

  گرم
gr 

 جوانه انتهاییآنتوسیانین  - 18
Anthocyanin colouration of tip 

 کد
Code  

  قطر دمبرگ - 35
Petiole diameter  

 مترمیلی
mm  

 طول خوشه -2
Bunch length 

  مترسانتی
cm  

  بذر حبه بقایايتعداد بذر و  - 19
Seed and seed trace number of berry 

- 

-  
  عمق سینوس اصلی برگ - 36

Depth of  leaf  petiol sinus  
 کد

Code  
 عرض خوشه -3

Bunch width  
 مترسانتی
cm  

 طول بذر - 20
Seed length 

 مترمیلی
mm  

  عمق سینوس جانبی برگ - 37
Depth of  leaf upper lateral sinus 

 کد
Code  

 اندازه خوشه -4
Bunch size 

- 

-  
 وزن تر بذر - 21

Seed  fresh weight 
 گرممیلی

mg  
  تاریخ رسیدن میوه - 38

Time of fruit ripening 

 تعداد روز
Days 

number 
 طول دم خوشه -5

Length of bunch 
peduncle  

 مترسانتی
cm  

 وزن خشک بذر - 22
Seed dry weight 

 گرممیلی
mg  

  شکل جوانه انتهایی شاخه - 39
Form of branch tip  

 کد
Code  

  تعداد حبه در خوشه -6
Number of berry in the 

bunch 

- 

-  
  رطوبت بذرمقدار  - 23

Seed moisture content 
 درصد

Percent  
رنگ قسمت پشتی میانگره - 40  

Colour of dorsal side of 
internode 

 کد
Code  

  وزن حبه -7
Berry weight 

 گرم
gr  

  ماده خشک بذر - 24
Seed dry matter 

 درصد
Percent  

  رنگ قسمت شکمی میانگره - 41
Colour of ventral side of 

internode  
 کد

Code  
  طول دم حبه -8

Length of berry 
peduncle 

 مترسانتی
cm  

  مواد جامد محلول - 25
Total soluble solids 

 درصد
Percent  

  رنگ قسمت پشتی گره - 42
Colour of dorsal side of node 

 کد
Code  

  طول حبه -9
Berry length 

مترمیلی  

mm 

  اسید - 26
Titratable acidity 

 درصد
Percent  

  رنگ قسمت شکمی گره - 43
Colour of ventral side of node  

 کد
Code  

  قطر حبه - 10
Berry diameter 

 مترمیلی
mm  

  قند به اسید - 27
TSS/TA  

 نسبت
Ratio  

  شاخه چوبی رنگ - 44
Colour of woody shoot 

 کد
Code  

  اندازه حبه - 11
Berry size 

- 

- 
  پی.اچ - 28

pH  
- 

-  
  نیمرخ برگ - 45

Leaf profile  
 کد

Code  
  شکل حبه - 12

Berry shape 
 کد

Code  
  هاطول میانگره - 29

Length of internodes 
 مترسانتی
cm  

  شکل برگ - 46
Leaf shape 

 کد
Code  

  حبه سفتی گوشت - 13
Flesh firmness of berry 

 کد
Code  

  پهنک برگطول  - 30
Leaf blade length  

 مترسانتی
cm  

  شکل دندانه برگ - 47
Shape of leaf teeth 

 کد
Code  

  رنگ پوست میوه - 14
Skin colour of berry  

 کد
Code  

  برگ پهنک عرض - 31
Leaf blade width  

 مترسانتی
cm  

  تعداد لوب در برگ - 48
Number of leaf lobes 

- 

-  
  اتصال حبه به دم - 15

Berry detachment of 
pedicel  

 کد
Code  

  برگ پهنک به عرض پهنک برگ طول - 32
Length/width of  leaf blade  

 نسبت
Ratio  

  برگ: شکل عمومی سینوس دمبرگ - 49
Leaf: general shape of petiole 

sinus 

 کد
Code  

  تراکم حبه در خوشه - 16
Berry density of bunch 

 کد
Code  

  طول دمبرگ - 33
Petiole length 

 مترسانتی
cm  

  شکل سینوس جانبیبرگ:  - 50
Leaf: shape of upper lateral 

sinus 

 کد
Code  

  استحکام حبه در خوشه - 17
Berry strength of bunch 

 کد
Code  

  دمبرگطول  /برگ پهنک طول - 34
Leaf blade length/ Petiole length  

 نسبت
Ratio     
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  و بحث نتایج
، میانگین، انحراف معیار و شاخص تنوع فنوتیپی براي هر یک از صفات در بیشینه ،کمینه مقادیر  

در  .باشدمیاز لحاظ صفات بررسی شده  هاژنوتیپ که بیانگر وجود تنوع باال در آمده است 3 جدول
ذر مانند وزن تر و خشک ب به صفات مربوط بهبیشترین ضریب تنوع مربوط  بین صفات بررسی شده

هاي مهم براي ارزیابی بیدانگی در بذر یکی از شاخص بقایايمتوسط وزن خشک بذر یا بود.  بذر
شود عنوان یک رقم کامال بیدانه معرفی می گرم باشد بهمیلی 10د و در صورتی که کمتر از باشانگور می

مز، بیدانه سفید، یاقوتی و عسکري هاي بیدانه قرهمگروه). متوسط وزن خشک یک بذر در 19و  3(
یطی و رشد بذر تحت اثر شرایط محبرآورد شده است. گرم میلی 16/5و  97/2، 01/2، 06/1ترتیب  به

 هاي بیدانه از نوع بکربارمی رقمهاي دیگر هر سال متغیر است. در تماگرده افشانی یک رقم با رقم
هاي مختلف متفاوت ها از لحاظ اندازه در رقمبذر بقایايشود و  کاذب جنین بعد از لقاح سقط می

بذرهاي کوچک سقط جنین و آندوسپرم در مراحل اولیه  بقایايهاي شناخته شده با ). در رقم2هستند (
گیرد. این بذرهاي بزرگتر دارند سقط در مرحله دیرتري صورت می بقایايهایی که افتد و رقماتفاق می

در بین کل نتاج  ).18( استبوط به زمان سقط جنین و آندوسپرم بذرها مر بقایايتفاوت اندازه در 
بوده است.  شاهانیهاي رقم همگروه که یکی ازبود  40وزن حبه مربوط به ژنوتیپ شماره  بزرگترین

ط به وگرم برآورد شده است. همچنین کمترین وزن حبه مرب 24/5متوسط وزن حبه در این ژنوتیپ 
گرم  61/0باشد و متوسط وزن حبه در این ژنوتیپ اي رقم یاقوتی میههمگروه از 49ژنوتیپ شماره 

ثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار أ. وزن حبه یک صفت کمی است که تحت ت)3دول ج( ثبت گردید
 حبه وزن شیافزا يبرا یکیژنت عوامل اثرات گرفتند جهینت) 2002( همکاران و ويگیرد با این حال می

خاطر  در بسیاري از درختان میوه وجود بذر در میوه و اندازه آن به. )30( است یطیمح عوامل از شتریب
طور مستقیم در وزن میوه موثر و باعث افزایش  ها بهز ترکیبات هورمونی مانند جیبرلینتولید برخی ا

تواند هاي یاقوتی می تر بذور در نمونهوزن میوه می شود. وجود تعداد بذر کم و همچنین اندازه کوچک
هاي با حبه درشت مانند ثر کوچکتر بودن میوه در این گروه ژنوتیپی نسبت به ژنوتیپؤل میکی از عل

  شیرازي و صاحبی باشد. 
ت. علت اساسی بیشترین وزن میوه متعلق به رقم عسکري بوده اس ،هاي بیدانههمگروه در میان  

در این  رتر جنین بذرو سقط دی بزرگتر بودن بذر دلیل هاي عسکري بههمگروه بزرگتر بودن حبه در
باشد. ها می تولید جیبرلین بیشتر از بذر آن دلیل ها بهباشد که اثرات مثبتی در رشد و نمو حبهرقم می
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هاي رقم صاحبی و شیرازي همگروه یاقوتی داراي کمترین مقدار و در هاي رقمهمگروه اندازه حبه در
هاي بهنژادي قایاي بذر روي اندازه حبه، در برنامهتعداد ب ثیرأرین مقدار بود. با توجه به تداراي بیشت

هایی استفاده شود که تعداد بقایاي بذر بهتر است از رقم منظور دستیابی به ارقام بیدانه جدید  به انگور
شود و در عین حال تر شدن حبه میها پایین باشد. این امر باعث درشت در حبه زیاد، اما مرحله نمو آن

کمترین ضریب تنوع مربوط به صفات ). 10کننده غیر قابل احساس خواهد بود ( بذر آن توسط مصرف
ها بود و بعد از آن به لحاظ طول و عرض برگ تنوع باالیی در بین ژنوتیپ شکل دندانه برگمرتبط با 

  . وجود نداشت
برآورد شد.  درصد 61/36با ضریب تنوع  33/416و  140ترتیب  وزن خوشه به حداکثر حداقل و  

هاي رقم بیدانه سفید داراي بیشترین مقدار قدار مواد جامد محلول در زمان رسیدن میوه براي همگروهم
براي  درصد 5/13هاي رقم شیرازي بسیار پایین بوده است و در حدود که براي همگروه بود در حالی

غربی میزان مواد  ) در ارزیابی ارقام انگور آذربایجان1389آنها ثبت گردید. دولتی بانه و همکاران (
 که ارقامی دهدمی نشان جینتا). 8گزارش کردند ( درصد 6/15تا  6/23جامد محلول را در محدوده 

 محلول جامد مواد درصد هستند حبه به مربوط عملکرد ای خوشه وزن لحاظ از باال عملکرد داراي
)TSS (رابطه قند درصد با کردعمل که گرفت نتیجه توانمی. دارند ارقام سایر به نسبت يترنییپا 

 وزن که ارقامی. )20( دارد مطابقت نیز) 1995( همکاران و ویمت نتایج با موضوع این و دارد معکوس
 پایین علت به مسئله این. هستند کمتري وزن داراي هم بذر به مربوط صفات در دارند کمتري حبه

 از که هاییهورمون وجود. باشدمی ،دارند دخالت هاحبه شدن بزرگ در که رشد هاي کننده تنظیم بودن
 و حبه وزن بودن پایین بر دلیلی و بوده کم ارقام گونه این در بذر رشد عدم علت به شودمی ترشح بذر

تواند از لحاظ باغبانی داراي دست آمده در این تحقیق مینتایج به .باشدمی ارقام گونه این در عملکرد
ز ارقام انگور که به لحاظ صفات مرتبط با میوه از جمله وزن هایی ااهمیت باشد. شناسایی همگروه

میوه، تعداد کمتر بذر در میوه و یا سایر صفات کیفی شرایط بهتري داشته باشند داراي اهمیت بوده و 
دست آمده در این تحقیق اگر ها در برنامه اصالحی استفاده نمود. با توجه به نتایج به از آن توانمی

  دنبال خواهد داشت.نتایج بهتري به ،ر را انتخاب و در باغ کشت و مدیریت کردهاي برتهمگروه
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 .بیشینه، کمینه، میانگین، انحراف معیار و شاخص تنوع فنوتیپی صفات ارزیابی شده در انگور -3جدول 
Table 3. The max., min., mean, standard deviation and phenotypic diversity index of evaluated traits 
in grape. 

 بیشینه  Trait صفات
Max. 

 کمینه
Min. 

 میانگین
Mean 

انحراف 
 معیار
S.d. 

شاخص تنوع 
 )رصدد(فنوتیپی 

Phenotypic 
variation Index 

(%) 
 Bunch weight 614.33 140.00 273.34 100.06 36.61 وزن خوشه

 Bunch length 24.17 11.60 17.91 3.71 20.70 طول خوشه

 Bunch width  17.33 7.00 11.81 2.24 18.93  خوشهعرض 

 Bunch size 389.33 96.52 216.28 72.02 33.30 اندازه خوشه

 Length of bunch  طول دم خوشه
peduncle  8.93 1.20 3.58 1.17 32.72 

 Number of berry in the تعداد حبه در خوشه
bunch 414.33 4.83 150.93 75.32 49.90 

 Berry weight 5.24 .61 2.62 1.20 45.89 وزن حبه

 Length of berry peduncle 8.43 5.14 6.60 0.71 10.74 طول دم حبه

 Berry length 23.85 9.36 17.42 3.46 19.85 طول حبه

 Berry diameter 18.87 9.45 14.21 2.32 16.31 قطر حبه

 Berry size 434.37 89.16 255.42 83.96 32.87 اندازه حبه

 Berry shape 10.00 .00 6.10 1.85 30.29 شکل حبه

 Flesh firmnessof berry 4.00 1.00 2.12 0.90 42.61 حبه سفتی گوشت

 Skin colour of berry  7.00 .00 2.61 2.39 91.40  رنگ پوست حبه

 Berry detachment of  اتصال حبه به دم
pedicel  5.00 1.00 2.20 1.02 46.29 

 Berry density of bunch 9.00 3.00 6.16 1.69 27.41 وشهتراکم حبه در خ

 Berry strength of bunch 9.00 1.00 4.41 1.47 33.29 استحکام حبه در خوشه

 Anthocyanin colouration آنتوسیانین جوانه انتهایی
of tip 7.00 .00 3.39 2.28 67.32 

 Seed and seed trace  بذر حبه بقایايتعداد بذر و 
number of berry 3.26 1.29 2.34 0.50 21.48 

 Seed length 7.34 2.20 4.70 1.67 35.44 طول بذر

 Seed moisture content 74.97 1.79 28.77 24.29 84.42 رطوبت بذرمقدار 

 Seed dry matter 50.69 .77 15.39 14.89 96.76 ماده خشک بذر

 Seed fresh weight 69.18 20.27 42.74 14.41 33.71 وزن تر بذر

 Seed dry weight 79.73 30.82 57.26 14.41 25.16 وزن خشک بذر
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 )3جدول (ادامه 
(Table 3) 

 Total soluble solids 29.17 13.50 21.19 3.30 15.60 مواد جامد محلول

 Titratable acidity 5.95 1.25 2.67 1.03 38.83 اسید

 TSS/TA  19.52 3.33 9.38 3.63 38.73 قند به اسید

 pH  4.67 2.74 3.42 0.39 11.48  پی.اچ

 Length of internode 12.50 4.00 6.85 2.66 38.88  طول میانگره

 Leaf blade length  19.10 11.08 14.61 1.78 12.17  برگ پهنک طول

 Leaf blade width  18.31 11.29 14.59 1.46 9.98  برگ پهنک عرض

 Length/width of  leaf blade  1.45 .94 1.02 0.09 9.30  برگ پهنک به عرض پهنک برگ طول

 Petiole length 12.93 5.01 8.23 1.63 19.75 طول دمبرگ

 Leaf blade length/ Petiole  دمبرگطول  /برگ پهنک طول
length  6.79 1.44 1.99 0.77 38.61 

 Petiole diameter  2.64 1.48 2.06 0.25 11.99  قطر دمبرگ

 Depth of  leaf  petiol  برگ وس اصلیعمق سین
sinus  3.76 2.02 2.82 0.42 14.76 

 Depth of  leaf  upper عمق سینوس جانبی برگ
lateral sinus 4.00 .11 2.36 0.75 31.63 

 Time of fruit ripening 82.00 6.00 53.98 21.31 39.48 تاریخ رسیدن میوه

 Form of branch tip 4.00 2.00 3.20 0.71 22.05 شکل جوانه انتهایی شاخه

 Colour of dorsal side of رنگ قسمت پشتی میانگره
internode 3.00 1.00 1.78 0.94 53.02 

 Colour of ventral side of رنگ قسمت شکمی میانگره
internode  3.00 1.00 2.31 0.87 37.77 

 Colour of dorsal side of رنگ قسمت پشتی گره
node 3.00 1.00 1.90 0.92 48.39 

 Colour of ventral side of  رنگ قسمت شکمی گره
node  3.00 1.00 2.22 0.90 40.28 

 Colour of woody shoot 6.00 2.00 2.24 0.78 34.66 رنگ شاخه چوبی

 Leaf profile  2.00 1.00 1.16 0.37 32.10  نیمرخ برگ

 Leaf shape 4.53 2.00 2.74 0.74 26.89 شکل برگ

 Shape of leaf teeth 5.00 4.60 4.99 0.06 1.17 شکل دندانه برگ

 Number of leaf lobes 5.87 1.27 4.62 0.79 17.10 برگ در تعداد لوب

 Leaf: general shape of دمبرگسینوس  عمومی شکلبرگ: 
petiole sinus 5.97 2.87 3.81 0.78 20.55 

 Leaf: shape of upper شکل سینوس جانبیبرگ: 
lateral sinus 3.03 0.13 1.99 0.67 33.88 

  
 جدول در آن جینتا و شد برآورد بررسی مورد صفات از برخی همبستگی: صفات بین ساده همبستگی

ي بین وزن خوشه با سایر صفات خوشه و ابعاد حبه وجود دارتگی مثبت و معنیهمبس .است آمده) 4(
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حبه  دار بین وزن خوشه با اندازه خوشه وو معنیهمبستگی مثبت  )2011(داشت. لئو و همکاران 
 حبه ياجزا با مرتبط صفات و حبه اندازه بین باالیی همبستگیاین پژوهش در . )17( گزارش کردند

 برآورد 95/0 و 95/0 ،9/0 ترتیب به حبه اندازه با حبه قطر و طول وزن، میان همبستگی. داشت وجود
 91/0و  81/0ترتیب  و مقدار آن به داشتند هحب وزن با مثبتی و قوي همبستگی حبه قطر و طول. شد

 طول با حبه وزن بین همبستگیرقم انگور،  90با مطالعه ) 2004( همکاران و مقدم فتاحی. شد برآورد
 بین همبستگی) 2002( همکاران و وي. )10( کردند برآورد 84/0 و 83/0 ترتیب به را حبه عرض و

 ترتیب بههاي کنترل شده، نتاج انگور حاصل از تالقی در تعدادي از را حبه عرض و طول با حبه وزن
 بین همبستگیرقم انگور،  41با مطالعه ) 1995( همکاران و ویمت .)30( کردند گزارش 86/0 و 85/0

 برآورد 50/0 و 65/0 ،80/0 ترتیب به را خوشه به حبه استحکام و حبه عرض و طول با حبه وزن
هاي کنترل تالقی نتاج انگور حاصل از 381با ارزیابی ) 1387(عرفانی مقدم و همکاران . )20( کردند
 همبستگی باالیی را بین اندازه حبه با سایر اجزاي حبه مانند وزن، طول و قطر حبه برآورد کردند ،شده

 همبستگی. داشت حبه در صفات مربوط به اجزاي بذر با یمثبت همبستگی حبه صفات مرتبط با .)9(
 و نزایس جینتا طبق بر. شد برآورد 66/0 و 52/0 ،68/0 ترتیب به حبه قطر و ولط وزن، باتر  وزن بین

 از یکی .)28( دارد حبه در بذر حضور با یمثبت یهمبستگ حبه ابعادبا  مرتبطصفات ) 1978( همکاران
 خوشه به حبه اتصال. باشد می ها خوشه به حبه محکم اتصال خوري تازه انگورهاي در مهم صفات

 حبه در کامل بذر وجود که است آن بیانگر و دارد بذر وزن تر و خشک صفات با بتیمث همبستگی
 که هورمونی ترکیبات علت به بذر گفت توانیم واقع در. شودمی خوشه به حبه مقاومت افزایش باعث
 گرددمی خوشه به حبه اتصال استحکام افزایش باعث هم و حبه وزن شیافزا باعث هم کندمی تولید

)23( .  
 حبه وزن براي عملکرد افزایش رسدمی نظر به .داشت اسید و قند با منفی همبستگی حبه وزن  

 باال عملکرد با ارقام در. شودمی ها آن بین نسبت همچنین و اسید و قند درصد کاهش باعث
 عملکرد صرف فتوسنتزي ترکیبات اکثر و شودمی مصرف قند يساز رهیذخ براي کمتري دراتیکربوه

 باعث خوشه و بوته عملکرد افزایش گرفتند جهینت) 2004( همکاران و مقدم فتاحی. شودمی میوه
 قند مقدار با بوته هر عملکرد بین همبستگی وگردد می هاحبه عصاره در موجود قند مقدار کاهش
 مقدار با حبه وزن بین همبستگی) 1995( همکاران و ویمت. )10( کردند برآورد -25/0 را هاحبه عصاره

) 2002( همکاران و وي گزارش طبق بر. )20( کردند برآورد - 55/0 را هاحبه عصاره در موجود قند
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 تراکم .)30( شودیم هاحبه عصاره در موجود دیاس و قند مقدار کاهش باعثنیز  خوشه وزن شیافزا
 شکاه باعث که نیا بر عالوه تراکم شیافزا. است يخور تازه يانگورها در یمنف صفت کی حبه

 تراکم میان همبستگی. گرددمی نیز خوشه به حبه استحکام کاهش باعث همچنین شودمی حبه اندازه
 یمهم صفت حبه وزن هابرخی گزارش طبق بر. بود -38/0 خوشه به حبه استحکام با خوشه در حبه

 یفمن یهمبستگ و باشدیم خوشه به حبه محکم اتصال و یشدگ له به مقاومت با ارتباط در که است
  ).20( دارد وجود خوشه در حبه تراکم و حبه وزن نیب

 همبستگی وجود و است خوريتازه انگورهاي براي مطلوب صفت یک باال اسید به قند نسبت  
 این به ویژه باشد مطلوب بسیار تواندمی دیاس درصد با منفی همبستگی و قند درصد با آن میان مثبت

 ،باشد داشته وجود صفت دو نیب یمثبت یهمبستگ اگر .دارد وجود هم باالیی همبستگی ها آن بین که
 ارقامی انتخاب شد اشاره فوق جمله در که گونه همان. است راحت تقریباً گیاه یک براي بهنژادي برنامه

 دیبا البته. است مطلوب صفت یک این و شودمی ها آن در اسید به قند نسبت افزایش باعث باال قند با
 از شتریب د،یاس درصد با طعم شاخص عنوان به دیاس به قند نسبت نیب یهمبستگ بیضر که کرد توجه
 زانیم از شتریب طعم شاخص در دیاس زانیم ریثأت نیبنابرا. است قند درصد با آن یهمبستگ نیا مقدار

 دیاس یتوجه قابل ریمقاد يدارا که زین انار و مرکبات جمله از گرید يها وهیم در موضوع نیا. است قند
 یک جهت در انتخاب باشد زیاد صفت دو بین همبستگی وقتی). 31و  1( است دهیگرد ابراز ستنده

 بین مثبت همبستگی) 2002( همکاران و وي جینتا طبق بر .شودمی دیگر صفت افزایش باعث صفت
 قیطر از تا کندیم جادیا را امکان نیا صفات نیب يباال یهمبستگو  است اهمیت حائز صفات برخی

. لذا در برخی موارد که )30( برد یصفت دوم پ تیصفات به وضع نیاز ا کیهر  يریگازهاند
داراي  توان از صفات دیگري کهشکل است، میم بر وزمان گیري صفت پرهزینه، پیچیده، اندازه

گیري غیر مستقیم آن صفت استفاده براي اندازه باشندمینظر  با  صفات مورد دارو معنی همبستگی باال
 براي یک گیاه تقریباً بهنژاديدو صفت وجود داشته باشد برنامه  نیب یمثبت یهمبستگ و اگر )12کرد (
   .تاس آسانتر

 فاصله دررا  هاژنوتیپ ،)1963به روش وارد ( ياخوشه هیتجز از آمده دست به جینتاي: اخوشه هیتجز
 ).29( کرد یکتفک بیدانهو دار انهد هاي مربوط به ارقامهمگروهشامل  یبه دو گروه اصل یدسیاقل 25
 هاي مورد بررسیهاي نمونهویژگی با واضحی طور به دندروگرام که دهد می نشان حاصله جینتا

هاي بارزي از جمله هایی که در گروه بیدانه قرار گرفتند داراي ویژگینمونه. )1شکل ( دارد همخوانی
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اندازه کمتر حبه و درصد مواد جامد محلول باالتر از کوچکتر بودن بذر و یا بقایاي بذر بودند. همچنین 
هاي مربوط به هاي ارقام بیدانه بود. متوسط وزن خشک یک بذر یا بقایاي بذر در نمونهویژگی

هاي مربوط گرم براي نمونهمیلی 48/14گرم براي رقم یاقوتی، تا میلی 06/1هاي ارقام بیدانه از همگروه
هاي انگورهاي عسکري، نمونه قرار گرفت که شامل همگروه 29ر این گروه به رقم خلیلی متغیر بود. د

یاقوتی، بیدانه سفید و خلیلی بودند. اطالعات کافی در زمینه ژنتیکی این ارقام وجود ندارد با این حال، 
  ها رسیده است.  از یک جد مشترك به آن زیاد احتمال به ها براي تشکیل بذر عدم توانایی آن

هاي ارقام دانه دار از هاي مربوط به همگروهبذر یا بقایاي بذر در نمونه متوسط وزن خشک یک  
هاي مربوط به انگورهاي گرم متغیر بود و در این گروه همگروهمیلی 04/39گرم تا میلی 55/26

دار قرار شاهانی، فخري، شیرازي، سفید، لعل، صاحبی و یک نمونه مربوط به انگور عسکري دانه
گرم  65/0هاي ارقام بیدانه از هاي مربوط به همگروهمتوسط وزن یک حبه در نمونهگرفتند. همچنین 

گرم براي رقم  11/2گرم براي رقم خلیلی،  80/1گرم براي رقم بیدانه سفید،  51/1براي رقم یاقوتی، 
که متوسط وزن  هاي مربوط به رقم عسکري متغیر بود. در حالیگرم براي نمونه 37/2بیدانه قرمز و 

گرم  39/3گرم براي رقم سفید،  55/2دار از هاي ارقام دانههاي مربوط به همگروهک حبه در نمونهی
گرم براي رقم فخري  12/4گرم براي رقم لعل،  01/4گرم براي رقم شاهانی،  93/3براي رقم شیرازي، 

قایاي بذر در طور که اشاره شد، متوسط وزن بذر یا ب گرم براي رقم صاحبی متغیر بود. همان 14/4و 
هاي مربوط به رقم گرم برآورد شده است و بر اساس نتایج کالستر، نمونهمیلی 48/14رقم خلیلی 

 خلیلی در گروه ارقام بیدانه قرار گرفته است. 
) اگر متوسط وزن تر یک بذر 1996) و بوکوآت و دانگلوت (1991بر طبق نتایج لدبتر و شونارد (  

هاي همین گیرد. اما بر طبق گزارشن نمونه در کالس کامالً بیدانه قرار میگرم باشد آمیلی 10کمتر از 
عنوان  ها را به هایی با وزن بذر بیشتر اما با پوسته نرم و کاغذي براي بذر، آنتوان نمونهپژوهشگران می

هاي مشخص شده است بیشتر همگروه 2طور که در شکل  ن ). هما19و  3هاي بیدانه معرفی کرد ( رقم
دهد اختالف ها نشان میمربوط به بیدانه سفید و قرمز در یک شاخه مشخص شدند. نتایج گزارش

) که ناشی از تجمع 11باشد (ها می اصلی بین انگور بیدانه سفید و بیدانه قرمز رنگ پوست حبه آن
). مطالعات 5تواند رنگ پوست را تغییر دهد (آنتوسیانین در پوست حبه است و یک جهش می

آنتوسیانین را  ولیدت VvmybA1 مانند Mybهاي گروه ) نشان داد ژن2004ایاشی و همکاران (کوب
ها باعث غیر فعال شدن ژن و در کنند و یک رتروتراسپوزان عامل ایجاد جهش در این ژنتنظیم می

  ). 16گردد (نتیجه عدم ساخته شدن رنگدانه آنتوسیانین می
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  .شناسی یختر صفات از استفاده با انگور دارارقام بیدانه و دانه از گروههم 49 ايتجزیه خوشه -1 شکل

Figure 1. Cluster analysis of 49 clones of seedless and seeded grape cultivars using morphological 
characters. 
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قرار  یمل اصلعا 13در  مورد بررسی صفات نشان داد هاعامل به هیتجزنتایج  :هاعامل به هیتجز
عامل  پنج). 5کردند (جدول  هیکل را توج انسیاز وار درصد 38/85به  کیگرفتند و در مجموع نزد

 هیکل را توج انسیاز وار درصد 43/59به  کیبود، نزد برگو  وهیممربوط به صفات  شتریاول که ب
کرد و  هیرا توج کل انسیاز وار درصد 63/22به  کینزد بود، صفت 16 يدارا که اولنمودند. عامل 

، درصد مانند وزن تر و خشک بذرصفات مربوط به بذر  به همراه و اندازه حبه ، طول، قطروزنشامل 
عامل  .ثیرگذاري بودند که در این عامل قرار گرفتندأو تجزء صفات مهم  رطوبت و ماده خشک بذر

وزن  و مربوط به صفات صفت بود چندنمود که شامل  هیکل را توج انسیاز وار درصد 71/14 زیدوم ن
، طول برگ، درصد مواد جامد محلول، نسبت قند هاي شاخه میانگره رنگ گره و خوشه، اندازه خوشه،

 65/6و  31/9ترتیب  عامل سوم و چهارم به. همراه طول بذر و شکل سینوس جانبی برگ بود به اسید به
 همق اصلی و جانبی برگ به همرادرصد از کل واریانس را توجیه نمودند که برخی از صفات مانند ع

دهد صفات ینشان م دست آمده از این بخش به جینتا ها قرار گرفتند. سفتی گوشت میوه در این عامل
 ردانگور  انسیوار هیدر توج يشترینقش ب ها و بذرحبه هايویژگیاز جمله  وهیممربوط به  یکم

  مورد مطالعه داشتند.  يهاپیژنوت
صفت  12نمونه انگور بر اساس  136 ) با مطالعه2014همکاران ( و چیتووددر پژوهشی،   

درصد از کل  18/7و  77/14، 67/16، 16/44ترتیب  عامل اول به چهارنشان دادند  شناسی یختر
از  حبهو عرض حبه  خوشه و وزنها نشان داد  . نتایج آن)4( را توجیه کردند درصد 78/82واریانس 

مواد جامد محلول، اسیدیته قابل به که صفات مربوط  در حالیصفات مهم در عامل اول بودند 
 بر یکیتنوع ژنت یابیارزقرار گرفتند. هاي بعدي تیترتسیون، نسبت مواد جامد محلول به اسید در عامل

در  هاگونه ییشناسا و یکیژنت تنوع یسربر يبرا ثرؤم يها راه از یکی شناسی یختر هايویژگی اساس
ثر ؤاز عوامل م یکیصفات مرتبط با برگ را  ها آن گزارشهمین  در. باشدیم گوران يهاپیژنوت نیب

 يبرا شناسی یختر هايویژگی داد، نشان مطالعه نیا جینتاذکر کردند.  هاپیژنوت نیب سهیمقا يبرا
با  یکیژنت یابیبوده و به همراه ارز دیمف اریبس انگور يهاگونهو  هاپیژنوت نیدر ب یکیتنوع ژنت یابیارز

 هايیویژگ اساس بر یکیتنوع ژنت یابیارز .دیدست آ به ترقیدق جینتا یمولکول ياستفاده از مارکرها
  .باشدیمانگور  ارقام نیدر ب هاهمگروه ییشناسا يبرا ثرؤم يهاراه از یکی شناسی یختر
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  گیري کلینتیجه
هاي مورد بررسی براساس ویژگیهاي نتایج کلی این پژوهش نشان داد تنوع زیادي در بین نمونه  

که به لحاظ صفات مرتبط با  هایییی همگروهشناسابرگ و میوه وجود دارد. این نتایج همچنین براي 
داشته باشند  يبهتر طیشرا یفیصفات ک ریسا ایو  وهیتعداد کمتر بذر در م وه،یاز جمله وزن م وهیم

هاي اصالحی انگور و یا از آنها در برنامهش کشت و کار آنها را گستر توانیمبوده و  تیاهم يدارا
خوري و هاي کیفی میوه براي انگورهاي تازهترین ویژگیاستفاده نمود. بیدانگی و وزن حبه از مهم

عسکري)  (همگروه 23باشند. در بین ارقام بیدانه، بیشترین وزن یک حبه در نمونه شماره کشمشی می
 6عسکري) و شماره  (همگروه 22هاي شماره ن نمونهگرم برآورد شده است و بعد از آ 34/3

گرم که همه آنها از روستاي هزاوه شهرستان  67/2و  01/3ترتیب با وزن حبه  بیدانه قرمز) به (همگروه
 24/5دار (آوري شده بودند قرار گرفتند. همچنین حداکثر وزن یک حبه در بین ارقام دانهاراك جمع

آباد شهرستان  مگروه شاهانی) ثبت شد که این نمونه از روستاي صالح(ه 40گرم) در نمونه شماره 
آوري شده بود. با توجه به این که دستیابی به ارقام بیدانه با وزن حبه بیشتر از مهمترین  اراك جمع

هد با شناسایی دقیق ارقام خوري و کشمشی است، این نتایج نشان میاهداف اصالح انگورهاي تازه
هاي درشت و بیدانه توان انگورهایی با حبهنژادي، میهاي بهوالدین مناسب در برنامه انگور و انتخاب
 دست آورد. هدار بهاي بیدانه و دانهرا از تالقی رقم

  
  سپاسگزاري

شده است که نگارندگان  ینمأت یالمدانشگاه ا یپژوهش از اعتبارات پژوهش ینا هايهزینه  
  دارند.اعالم میوسیله مراتب قدردانی خود را  بدین
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