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 چكيده

 هر میوه، بودن رسمیان و محصول اين زياد تولید دلیلبه است. غربیآذربايجان استان در کشت مورد غالب ارقام از يکی سفید، بیدانه انگور
 برای زودرس و مناسب کیفیت و عملکرد با تجاری ارقام از است الزم اساس اين بر شود.می ايجاد بازاريابی لحاظ از زيادی مشکالت سال

 و قزوين سفید )بیدانه ايرانی انگور ارقام میوه صفات مقايسه و سازگاری بررسی منظورهب شود. تفادهاس جايگزين يا و جديد باغات توسعه
 پژوهش اين (،Thompson seedless, Ruby seedless, Black seedless, Perlette, Flame seedless, Fiesta) خارجی ارقام با سفید( خلیلی

 سیستم صورتبه هانهال درآمد. اجرا به هارومی کهريز ايستگاه در ،تکرار 4 با RCBD تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در سال سه مدتبه
 و میوه آب pH و اسید قند، میزان حبه، و خوشه وزن و عرض طول، عملکرد، صفات فنولوژيکی، مراحل در شدند. تربیت دوطرفه کوردون

 روی داریمعنی اثر رقم، و سال شدند. ثبت و گیریاندازه فنولوژيکی مراحل نزما و خوشه چوب نکروز و بریشات هایناهنجاری بروز میزان
 را عملکرد بیشترين ترتیببه فیستا، و فلیم تامسون، ارقام آن از پس و داشت وجود سفید خلیلی در عملکرد بیشترين داشتند. صفات اغلب

 انگور داشت. را میوه قند مقدار بیشترين سفید، بیدانه انگور آمد. دستبه سیدلسرابی و فیستا ارقام در نیز حبه و خوشه وزن بیشترين داشتند.
 واسطهبه سیدلس،تامسون انگور آمده، دستبه نتايج اساس بر بود. ديگر ارقام با مقايسه در بریشات تولید برای مستعد بسیار پرلت،

 گردد.می معرفی ارومیه منطقه برای سازگار و برتر رقم عنوانبه مطلوب بازارپسندی و باال و پايدار عملکرد بودن،زودرس
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ABSTRACT 

Bidaneh sefid is one of major cultivars that grow in West Azerbaijan province. Due to high production and mid 
ripening, every year huge problems occurs for its fruit marketing. For replacement and establishment of new 
vineyards, it is essential to use commercial cultivars with acceptable yield and early fruit ripening. To evaluate and 
compare quantitative and qualitative traits of some Iranian grapevine cultivars (Bidane sefid Qazvin, Khalili sefid) 
with six foreign cultivars (Thompson seedless, Flame seedless, Perllete, Fiesta, Ruby seedless and Black seedless) 
this study was carried out from 2010-2012 as RCBD design with four replications in Kahriz Horticulture Research 
Station, Urmia. Cultivars were prorogated in 2004-2005. Rooted cutting were transferred to the vineyard and trained 
as high bi lateral cordon system. The measured traits included, yield, berry and bunch length, width and weight, Total 
Soluble Solid (TSS), Titrable Acidy (TA), pH, shot berry and Bunch Stem Necrosis (BSN) incidence rate and 
phonological time. In the most measured traits there were significant differences among cultivars and studied years. 
The maximum mean of fruit yield were recorded in Khalili Sefid, Thompson seedless, flame seedless and Fiesta in 
three years, respectively. They showed high yield as compared to other grape cultivars. Maximum bunch and berry 
weight were observed in Fiesta and Ruby seedless cultivars, respectively. The most and the least TSS was recorded in 
Bidaneh Sefid and Khalili, respectively. Shot berry incidence rate was different among cultivars and studied years. 
Perllete cultivar was prone to shot berry production. Based on these results, Thompson seedless was acceptable 
because of earliness in ripening, higher yield with better fruit quality for marketing and is recommended as adapted 
and more suitable cultivar for cultivation in the Urmia region.  
 
Keywords: Disorder, grape, germplasm, yield. 
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 مقدمه

 ایران و دنیا در باغی محصوالت مهمترین از یكی انگور

 جهاد وزارت نامهآمار براساس رود. می شمارهب

 كشور هايتاكستان كل از 1394 درسال  كشاورزي،

 3167000 مقدار هكتار، 277000 حدود مساحت به

 ,Agriculture statistics) است شده تولید انگور تن

 با مطابق و باال اكیفیتب هايمیوه تولید .(2015

 بر عالوه ،هاآن صادرات و جهانی اردهاياستاند

 درآمد عمده منبع یك كشور، اقتصاد تقویت و ارزآوري

 در تولید میزان رود. می شماربه تولیدكنندگان براي

 مقدار و تولیدي محصول كمیت و كیفیت سطح، واحد

 جمله از كشور، خارج و داخل در آن تقاضاي و عرضه

 باشند. می محصول این اقتصادي ارزش بر مؤثر املعو

 مقایسه در تن( 5/11) ایران در انگور عملكرد نیانگیم

 ترپایین انگور، تولید در مطرح كشورهاي از بسیاري با

 ایران سهم دیگر، طرف از و ؛(FAO, 2012) باشد می

 ناچیز نیز خوريتازه انگور جهانی صادرات و فروش در

 حفظ و نگهداري كه اندشده باعث عوامل این است.

 باشند. نداشته اقتصادي توجیه كشور، يهاتاكستان

 نوع رشد، منطقه اقلیمی شرایط جمله از زیادي عوامل

 تأثیر برداشت، از بعد و قبل تاكستان مدیریت و رقم

 در اما ؛دارند انگور میوه كیفیت و عملكرد در بسزایی

 را مهمی اربسی نقش كشت، مورد رقم نوع بین، این

 و تیفیك د،یتول میزان در ارقام اختالف است. دارا

 است  شدهشناخته كامالً امري میوه دنیرس زمان

(Houel et al., 2013.)  

 و شناسایی انگور، گران اصالح اهداف از یكی

 هر بومی پالسمژرم در موجود كیفیت با ارقام معرفی

 سازگار و مطلوب كیفیت با پربار ارقام ایجاد یا و كشور

 و تالقی طریق از مختلف، مناطق اقلیمی شرایط با

 سساتمؤ لذا باشد.می اصالحی هايروش سایر

 هايبرنامه طریق از دنیا سراسر در دولتی و خصوصی

 شدهاصالح ارقام شناسایی و ایجاد به اقدام اصالحی،

 این از زیادي تعداد امروزه كه ندانموده زیادي انگور

 كشت كشورها اغلب در وسیع طوربه تجاري، ارقام

 به را دنیا انگور فروش بازار از زیادي قسمت و شده

 Doulati Baneh & Jalili) اندداده اختصاص خود

Marandi, 2014.)  

 و ارقام در موجود ژنتیكی تنوع از استفاده

 اصالحی هايبرنامه در دنیا كشورهاي سایر هايگونه

 اهداف به دستیابی در موفقیت افزایش ضامن مدون،

 ارقام كردنوارد طریق از امر این كه است اصالحی

 ،كشور داخل به خارجی ارزش با هايژنوتیپ و تجاري

 يها گونه و ارقام كردنوارد از هدف است. پذیرامكان

 باغات احداث يبرا آنها از میمستق استفاده ،یخارج

 صورت )در   موجود ارقام برخی ینیگزیجا و دیجد

 (ارقام این به نسبت يبرتر و سازگاري دادننشان

 در ،شدهوارد یاهیگ مواد نیا از همچنین  باشد؛می

 به مطلوب ي ها ژن انتقال يبرا ،یاصالح يها نامهبر

 & Doulati Baneh) شد خواهد استفاده یداخل ارقام

Jalili Marandi, 2014). این از صحیح استفاده براي 

 شرایط به آنها سازگاري باید ،وارداتی ي ها ژنوتیپ

 آزمایش ،مقصد كشور در منطقه چندین در ،محیطی

  (.Burke et al., 1996) شود

 عملكرد، گلدهی، زمان چون مواردي تحقیقی، در 

 مؤثر یكیولوژیب صفات مهمترین از ،میوه رسیدن زمان

  است شده بیان انگور ارقام يسازگار تعیین در

(Hardie, 2008.) سازگار ارقام رفیمع و بررسی در 

 آب و محیطی عوامل عملكرد، بر عالوه لهستان، براي

 در تهدید مهمترین اند.شده گرفته نظر در نیز وهوایی

 در حرارت درجه حداقل ،كاريانگور براي كشور این

 شدهثبت) گرادسانتی درجه -30 از كمتر زمستان

 بارندگی و بهاره سرمازدگی ،(سال ده در باریك حداقل

 منظوربه .(Lisek, 2008) باشدمی پاییزه منظمنا

 يریگرمس یطیمح طیشرا به مناسب ارقام معرفی

 مورد اروپا مختلف مناطق انگور رقم 18  ایتالیا، جنوب

 ارقام این سازگاري تعیین براي و گرفتند قرار بررسی

 بوته، هر در عملكرد چون صفاتی جدید، محل در

 میوه آب pH و محلول جامد مواد كل اسید،

 .(Fanizza & Fregoni, 1979) شدند گیرياندازه

 هفت كیفی و كمی صفات مقایسه با تحقیقی در

 ،هند پنجاب منطقه در زودرس بیدانه انگور رقم

 داشتن واسطههب  Pearl of Csaba رقم كه شد گزارش

 ترمناسب ،بهتر كیفیت و بودن ترزودرس باال، عملكرد

 مناطق براي Perlette و یلیخل مانند تجاري ارقام از

 (.Aulakh et al., 2003) است پنجاب خشك
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 چوب نكروز ،انگور در مهم هايناهنجاري از یكی

 زمان در یا و گل زمان در كه است (BSN) 1خوشه

 ،اول حالت در كه افتد.می اتفاق هاحبه رسیدگی شروع

 خوشه كل یا بخشی شدنخشك و گل ریزش باعث

 نهایتا و چروكیده هاحبه ،دوم لتحا در و شودمی گل

 ,.Dilmaghani Hasanlooii et al ) شوندمی خشك

 هوایی، و آب شرایط شامل متعددي عوامل (.2014

 ناهنجاري این بروز در ،رقم نوع و ايتغذیه تعادل عدم

 بین ژنتیكی اختالف ،متعددي مطالعات دارند. دخالت

 گزارش رضهعا این به شدندچار علت را انگور ارقام

 (.Holzapfel & Coombe,1995) اندكرده

 محیطی شرایط به انگور ارقام سازگاري ارزیابی در

 باشند.می مهم نیز نهایی محصول كیفی صفات جدید،

 گونه آمریكایی، انگورهاي پالسمژرم ارزیابی در

 جهت (،V. vinifera) اروپایی و (V. labrusca) البروسكا

 كالیفرنیا، ایالت شرایط با سازگار دجدی ارقام به یابیدست

 و قند میزان عملكرد، حبه، ابعاد حبه، رنگ چون صفاتی

 نظر مد رسیدن، زمان و خوشه وزن و طول میوه، اسیدیته

 مناسب ارقام شناسایی هدف، مهمترین زیرا گرفتند؛ قرار

 و كنسانتره صنایع جهت قرمز میوه آب تهیه براي

 .(Watlington, 1994) بود گیريآبمیوه

 طعم داراي هرچند ،قدیمی ارقام برخی امروزه

 پایین، عملكرد ولی ؛هستند مطلوب كیفیت و خوب

 ،هاتنش به نسبت هاآن هاي ناتوانی و ها حساسیت

 و شده تولید در شدهتمام هايهزینه افزایش موجب

 صادرشدن براي ،الزم كیفی صفات فاقد اغلب

 تعداد وسیع شتك دلیلهب ردیگ طرف از .باشند می

 ،زمانی مقطع یك در كشور در انگور ارقام از محدودي

 قیمت با كه شد خواهد بازار وارد میوه فراوانی مقدار

 در ،اساس این بر .دنرسیم فروش به پایین نسبتا

 درآمد كسب و مناسب تولید منظوربه مدرن باغداري

 تامین اندازه در بومی تجاري ارقام كشت ضمن پایدار،

 از جدید باغات احداث در والًمعم ،داخلی مصرف ربازا

 تامین ضمن كه شودمی استفاده پسنديبازار و پربار ارقام

 نیز مناسب فروش قیمت از متفاوت، زمانی درمقاطع میوه

 هم را دیگر كشورهاي به صادرات امكان و بوده برخوردار

                                                                               
1. Bunch Stem Necrosis 

 یا و جدید ارقام اصالح طریق از كار این باشند. داشته

 كشور داخل به خارجی جاريت شدهاصالح ارقام كردنوارد

 مطالعه این بود. خواهد پذیرامكان آنها سازگاري بررسی و

 با زودرس، بیدانه خارجی انگور ارقام معرفی منظوربه

 ارقام با جایگزینی پتانسیل و مناسب محصول كیفیت

  شد. انجام ارومیه، منطقه در تجاري

 

 هاروش و مواد

 با تصادفی كامل هايبلوك طرح قالب رد پژوهش این

  سال سه مدتبه تكرار چهار در و بیدانه رقم هشت

 كهریز باغبانی تحقیقات ایستگاه در (1391الی1389)

 يلومتریك 42 در ،ستگاهیا این .شد اجرا ارومیه

 یغربشمال یكوهستان هیناح در ،هیاروم شهرستان

 تیوقعم در و است شده واقع سلماس به هیاروم جاده

 عرض 37 و 35َ و ییاجغرافی طول 45 و 10َ

 متر 1325 ایدر سطح از ارتفاع دارد. قرار ییاجغرافی

 منطقه در ستگاهیا ،يكشاورز میاقل نظر از .باشد یم

 ساله: 23 یهواشناس آمار در دارد. قرار خشكمهین

 درجه -14 دما حداقل متر، یلیم 365 یبارندگ متوسط

 نیانگیم ،گرادسانتی درجه 39 دما حداكثر ،گرادسانتی

 1400 انهیسال ریتبخ نیانگیم و %46 ینسب رطوبت

 بیدانه شامل بررسی مورد ارقام .است بوده متر یلیم

 خارجی رقم شش  و سفید خلیلی و سفید

Thompson seedless ،Ruby seedless ،Black 

seedless ،Perlette ،Fiesta و Flame seedless  .بودند 

 در متر 2×3 فواصل با بررسی، مورد ارقام هاينهال

 سال 3 طی در سپس و شدند كشت 1384 سال

 تربیت ،طبقه یك طرفه دو كوردون سیستم صورتبه

 روش از ،تحقیقاتی تاكستان این آبیاري براي و شدند

 تمامی رشد، فصل طی در گردید. استفاده ايقطره

 )شامل سبز هرس منظم، آبیاري شامل ،داشت كارهاي

 مابین و بازوها زیر هايشاخه و هاپاجوش ذفح

 و آفات و هرز هايعلف با مبازره ،ها(كورسون

 سیستم بودنمتفاوت هب توجه با شد. انجام هابیماري

 و سازيیكسان براي بررسی، مورد انگور ارقام باردهی

 متوسط شارژ با ارقام همه  ،هرس نوع متغیر حذف

 سال از شدند. هرس ايجوانه 6 كین با جوانه( 60)

 مناسب، باروري مرحله به هاتاك رسیدن با  و 1389
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 زمان شامل ،فنولوژیكی مراحل به مربوط مطالعات

 تمام زمان هرس، از بعد هاجوانه درصد 50 شكفتن

 زمان و شدنشیرین و ترش و تغییررنگ زمان گل،

 با  صفات این  گرفت. انجام ارقام براي ،هاحبه نرسید

 هـاآن مشخصات ثبت و هاتاك از رتـبم بازدیـد

 در عملكرد صفات طرح ،ادامه در همچنین .شد انجـام

 ،تاك هايخوشه كلیه توزین طریق از تاك، واحد

 با نمودنوزن طریق از حبه و خوشه وزن میانگین

 و خوشه عرض و طول میانگین ،دیجیتالی ترازوي

 دستگاه با میوه، محلول جامد مواد میزان حبه،

 روش طریق از میوهآب اسید مقدار ،دستی راكتومتررف

 ،رومیزي متر pH  دستگاه با میوهآب  pH و تیتراسیون

 هايحبه تولید و خوشه چوب نكروز ناهنجاري میزان

  شدند. گیرياندازه دهینمره طریق از ،ايساچمه

  مهم هايناهنجاري به ارقام حساسیت ارزیابی براي

Dilmaghani Hasanlooii et al., 2014)) روش زا 

  :شد استفاده زیر صورتبه دهینمره

 

 بريشات

 زیاد خیلی -4، زیاد -3، متوسط -2، كم -1

 
 خوشه چوب خشكيدگی

 زیاد خیلی -4، زیاد -3، متوسط -2 ،كم -1

 با آزمایش هايداده مركب تجزیه پایان، در

 با صفات میانگین شد. انجام SAS افزارنرم از استفاده

 احتمال سطح در دانكن ايچنددامنه آزمون از تفادهاس

  .شدند مقایسهدرصد  5و  1

 

 بحث و نتايج

 در شدهگیرياندازه صفات مركب واریانس تجزیه نتایج

 1 جدول در ،سال سه طی در بررسی مورد انگور ارقام

 مورد صفات تمامی روي سال اثرات است. شده آورده

 صفات این پذیريأثیرت بیانگر كه بود دارمعنی بررسی

 صفت از غیر به همچنین باشد.می محیطی عوامل از

pH ارقام در شدهگیرياندازه صفات تمامی ،میوهآب 

 اختالف ،سال و رقم متقابل اثرات و مطالعه مورد انگور

 (.1 )جدول دادند نشان دارمعنی

 جزء، شدهگیرياندازه صفات اغلب اینكه به توجه با

 و ژن چندین توسط هاآن ظهور و دبودن كمی صفات

 سالی از كه است طبیعی پس، شودمی كنترل محیط

 با نتایج این دهند. نشان اختالف دیگر سال به

 هاآن دارد. مطابقت Stefanini et al. (1995) هاي یافته

 براي هاسال بین و هاكلون بین داريمعنی اختالف

 و قند ارمقد همچنین و حبه كل اسید مقدار و عملكرد

 انگور هايكلون در، هاسال بین فقط، حبه وزن

Cabernet Sauvignon دادند. گزارش 

 
 بررسی مورد انگور ارقام در شدهگیرياندازه صفات مركب واریانس تجزیه نتایج. 1 جدول

Table 1. Combined analysis of variance for characters of studied cultivars 
Ms 

df SOV 
Berry length Berry weight Bunch width Bunch length Bunch weight Yield 

0.11* 1.13* 18.5** 58.04* 20994.3* 1070.4** 2 Year 

0.018 0.22 0.33 6.15 4052.3 27.339 6 Replication 

0.17** 0.5** 5.24** 39.5** 10320.6* 60.491** 7 Cultivar 
0.044** 0.34** 10.79** 18.4** 13236.3** 40.557** 14 Y × C 

0.01 0.07 1.68 7.7 4423.9 11.586 42 Error 

6.77 17.6 10.7 11.3 26.7 37.12  C.V. (%) 

 
 شده در ارقام انگور مورد بررسیگیري. نتایج تجزیه واریانس مركب صفات اندازه1جدول ادامه 

Continued table 1. Combined analysis of variance for characters of studied cultivars 
Ms 

df SOV 
BSN Shot berry pH TA TSS Berry width 

25.1** 40.2** 0.38* 5.3** 74.96** 0.07* 2 Year 
0.57 0.07 0.05 0.01 0.8 0.008 6 Replication 

1.6** 1.4** 0.107ns 0.4** 13.5** 0.05** 7 Cultivar 

0.97** 0.78** 0.09ns 0.088ns 8.4** 0.017** 14 Y × C 
0.16 0.13 0.067 0.05 2.7 0.007 42 Error 

19.9 13.9 8.6 20.3 8.5 6.4  C.V. (%) 

ns، * درصد.1و  5 احتمال سطح در دارمعنی ،دارمعنی اختالفنبود  ترتیبهب :** و 
ns, *, **: Non-significantly differenc and significantly differences at 5 and 1% of probability levels, respectively. 
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 آن ياجزا و عملكرد

 بررسی، مورد ارقام میوه كیفی و كمی صفات میانگین

 میانگین بیشترین است. شده آورده 2 جدول در

 سفید، خلیلی ارقام به متعلق ترتیببه میوه عملكرد

Thompson seedless، Flame seedless و Fiesta بود 

 با ،Thompson seedless رقم از غیربه (.1 )شكل

 انگور ارقام تمام تولید میزان بر ،هاتاك سن افزایش

 Thompson تولید میزان .شد افزوده بررسی مورد

seedless سال در بود. 1389 از كمتر 1390 سال در 

 در عملكرد میزان (،1391 )سال طرح اجراي سوم

 خلیلی رقم داد. نشان چشمگیري افزایش ارقام همه

 میوه عملكرد بیشترین مطالعه، سال سه هر در شیراز

 تغییرات سال، سه این در ارقام سایر اما داشت؛ را

 سال در (.3 )جدول دادند نشان تولید میزان در واضحی

 و Black seedless ارقام در عملكرد كمترین ،1389

Ruby seedless رقم ،1390 سال در شد. ثبت 

 با مقایسه در را تولید میزان كمترین هم باز سیدلس،رابی

 عملكرد رقم این ،1391 سال در اما داشت؛ را ارقام سایر

 Ruby seedless انگور رسدمی نظربه داد. نشان را باالیی

 مرحله به دیرتر بررسی، مورد ارقام سایر با مقایسه در

 ،Ruby seedless ارقام رسد.می باال باردهی

Thompson seedless، Fiesta و Flame seedless  نیز 

 را عملكرد باالترین سوم سال در آماري، اختالف بدون

 كه هشدگزارش اي مطالعه در (.3 )جدول دادند نشان

 به مربوط عملكرد، صفت در تغییرات سهم بیشترین

 و قند مقدار براي كهحالی در است ژنتیكی واریانس

 درتغییرات را سهم بیشترین سال واریانس اسید،

 .(Rakonjac et al., 2010) داشت فنوتیپی

 
 انگور ارقام در شده گیرياندازه كمی صفات ساله سه میانگین مقایسات. 2 جدول

Table 2. Means Comparison of quantity traits of grape cultivars 

BSN Shot  

berry 
TA 

(mg/100cc) 
TSS 

(Brix) 

Berry  

width 

(cm) 

Berry  

length 

(cm) 

Berry  

weight 

(gr) 

Bunch  

width 

(cm) 

Bunch  

length 

(cm) 

Bunch  

weight 

(gr) 
 

2b 2bc 1.08ab 19.7abc 1.24bc 1.34c 1.3b 12.7ab 27.4a 245.1ab Thompson seedless 

2b 3b 1.04ab 18.8abc 1.36ab 1.4c 1.7ab 12.3ab 24ab 274.5a Flame seedless 
2b 4a 1.1ab 18bc 1.22c 1.3c 1.3b 11ab 21.5b 220.2ab Perllete 

2b 2bc 1.3a 20.2ab 1.22c 1.35c 1.6ab 11.8ab 23.6ab 289.1a Fiesta 

2b 2b 0.87b 19abc 1.22c 1.45bc 1.6ab 12.5ab 21.8b 199.5b Black seedless 

2b 3c 0.84b 19.6abc 1.38a 1.65a 1.98a 12.4ab 26.5a 213.4ab Ruby seedless 

2b 2b 1.4a 21a 1.16c 1.3c 1.3b 13a 24.9ab 271.3a Bidane Sefid 

3a 2bc 1.38a 17.2c 1.22c 1.6ab 1.6ab 10.8b 25.7ab 275.7a Khalili 

.ندارند یكدیگر با داريمعنی اختالف هستند مشترك حروف داراي كه هاییمیانگین ستون هر در

Means in each column followed by similar letter are not significantly different.  

 

 
 انگور. ارقام در میوه عملكرد میانگین مقایسه .1 شكل

 (هستند. دانكن آزمون از استفاده با دارمعنی اختالف بدون همسان، هايحرف داراي هايمیانگین)
Figure 1. Mean comparison of yield in studied cultivars. 

(Means with similar letter(s) are not significantly different using Duncan’s multiple range test.) 
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 انگور ارقام در شده گیرياندازه كمی صفات انگینمی مقایسات. 3 جدول
Table 3. Means Comparison of quantity traits of grape cultivars 

Berry width 
(cm) 

Berry 

length 

(cm) 

Berry 

weight 

(gr) 

Bunch  

width 

(cm) 

Bunch 

length 

(cm) 

Bunch 

weight 

(gr) 
Yield 

(kg/vine) Cultivar Year 

1.06i 1.2g 0.8i 12.5def 31.4a 244.3b-f 8.426def Thompson seedless 1 
1.25c-h 1.3fefg 1.4e-h 12d-g 26.3bcd 190.4c-f 4.23def Flame seedless 1 

1.16e-i 1.26fg 1.3e-i 12.7c-f 26.5a-d 215.6c-f 5.206def Perllete 1 

1.14ghi 1.26fg 1.4d-h 8.5h 23.6b-e 254b-f 3.997def Fiesta 1 
1.16e-i 1.37d-g 1.15ghi 10.8e-h 21.5de 124.8f 1.633f Black seedless 1 

1.33a-d 1.5bcd 1.5c-h 12.6c-f 25.9bcd 151.8ef 1.889f Ruby seedless 1 

1.14ghi 1.3efg 1.2f-i 13.2b-e 25.5b-e 309.5a-d 8.42def Bidane Sefid 1 
1.26c-h 1.8a 1.8b-e 9.8gh 27abc 231.7c-f 9.071de Khalili 1 

1.32a-e 1.4c-f 1.7b-f 12.2d-g 24.8b-e 230.2c-f 2.538ef Thompson seedless 2 

1.36abc 1.4c-f 1.7b-f 11.2d-g 23.9b-e 261b-e 6.042def Flame seedless 2 
1.26c-h 1.35d-g 1.46d-h 10.3fgh 23b-e 246b-f 5.651def Perllete 2 

1.28c-g 1.47b-e 1.76b-e 11.2d-g 23.7b-e 297a-d 5.235def Fiesta 2 

1.23c-h 1.58bc 2bc 11.3d-g 20.3e 247b-f 3.630def Black seedless 2 
1.36abc 1.6ab 1.87b-e 11efg 28.3ab 179def 1.479f Ruby seedless 2 

1.15f-i 1.36d-g 1.6b-g 15abc 26.7a-d 315.2abc 5.654def Bidane Sefid 2 

1.3b-f 1.76a 1.97bcd 11efg 25.4b-e 396.7a 9.389de Khalili 2 
1.35abc 1.4c-f 1.4d-h 13.3b-e 25.9bcd 261b-e 19.5ab Thompson seedless 3 
1.47a 1.48b-e 2bc 13.7a-d 22.1cde 372ab 18.37ab Flame seedless 3 

1.24c-h 1.26fg 1.1ghi 10.3fgh 15f 199c-f 7.132def Perllete 3 
1.24c-h 1.3fefg 1.6b-g 15.8a 23.5b-e 316.3abc 18.750ab Fiesta 3 

1.28c-g 1.4c-f 1.6b-g 15.5ab 23.7b-e 227c-f 15.7bc Black seedless 3 
1.44ab 1.8a 2.5a 13.7a-d 25.2b-e 309a-d 20.51ab Ruby seedless 3 

1.17d-i 1.33d-g 1.1ghi 10.8e-h 22.7cde 189c-f 10.24cd Bidane Sefid 3 

1.1hi 1.34d-g 1hi 11.7d-g 24.6b-e 199c-f 24.77a Khalili 3 

 .ندارند یكدیگر با داريمعنی اختالف هستند مشترك حروف داراي كه هاییمیانگین ستون هر در

Means in each column followed by similar letter are not significantly different.  
 

 مورد انگور ارقام عملكرد ندگیپراك پارامترهاي

 نشان 4 جدول در سال، سه طی در ،ارومیه در بررسی

 سفید بیدانه و Perlette انگور ارقام است. شده داده

 انحراف و تغییرات ضریب شاخص كمترین با ،قزوین

 دیگر ارقام با درمقایسه باالتري تولید پایداري از ،معیار

 دو این تولید زانمی ،دیگر عبارتبه ؛بودند برخوردار

 به و گرفت قرار سال تغییرات تأثیر تحت كمتر ،رقم

 گرچه ؛بودند ارقام بقیه از سازگارتر ،ارومیه شرایط

 شدهبررسی ارقام از تعدادي از كمتر تولیدشان میانگین

 Thompson سفید، انگورخلیلی رقم چهار بود.

seedless، Flame و Fiesta میانگین بیشترین ترتیبهب 

 كیفی صفات به توجه با كه ،داشتند را لكردعم

 هستند. دارا را منطقه در كشت قابلیت ،شدهبررسی

 اما ،داد نشان باالیی عملكرد گرچه ،سفید خلیلی انگور

 احتمال ،ارومیه منطقه در رسیدن زمان به توجه با

 مناسبی فروش قیمت از ،ارقام سایر با مقایسه در دارد

 در Fiesta رقم انگور تولید میانگین نباشد. برخوردار

 پوست و باال قند میزان واسطههب بود. باال ارومیه منطقه

 تهیه براي مناسب تواندمی رقم این ،حبه نازك

 مشخص ،گرفتهانجام مطالعات اساس بر باشد. كشمش

 و حمل و ریزش به حساسیت دلیلهب رقم این كه شده

 ،منابع اغلب در و نیست خوريتازه مناسب ،نقل

 1تاك روي كشمش تهیه جهت مناسب رقم عنوانبه

 (.Weinberger & Loomis, 1974) است شده معرفی

 از ارومیه منطقه در نیز Flame seedless رقم انگور

 آن مشكالت از یكی اما ؛بود برخوردار مناسبی عملكرد

 است رسیدن زمان در ،هاحبه غیریكنواخت گیريرنگ

 مطالعات ،حبه گیريرنگ بهبود براي است الزم كه

 Thompson انگور گیرد. انجام منطقه در الزم

seedless گیريرنگ باال، عملكرد داشتن واسطههب 

 بسیارعالی ارقام از یكی ،بودنبیدانه و زودرسی و عالی

 منطقه در جدید باغات توسعه و جایگزینی براي

 صفات واسطههب Black seedless رقم انگور باشد.می

 است ارقامی جزء زودرسی، و حبه سیاه رنگ ودن،ببیدانه

 سه نتایج اساس بر دارد. بازار در زیادي خواهان امروزه كه

 میزان و است برخوردار متوسطی ازعملكرد رقم این ساله،

  (.4 )جدول بود سال تغییرات تأثیر تحت نیز تولید
 

 

 

 

 

 

                                                                               
1. Dry on Vine (DOV) 
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 ارومیه شرایط در متوالی سال سه در رانگو ارقام میوه عملكرد پراكندگی پارامترهاي .4 جدول
Table 4. Dispersion parameters of grapevine cultivars yield in three years 

Standard deviation Range of variation CV Years means Year 3 Year 2 Year 1  

8.65 16962 85.2 10.1547 19.500 2.538 8.426 Thompson seedless 
7.69 14140 80.54 9.5473 18.370 6.042 4.230 Flame seedless 

1.007 1926 16.79 5.9963 7.132 5.651 5.206 Perlette 

8.18 14753 87.7 9.3273 18.750 5.235 3.997 Fiesta 
7.61 14067 109 6.9877 15.700 3.630 1.633 Black seedless 

10.87 19031 136.5 7.9593 20.510 1.479 1.889 Ruby seedless 

2.31 4586 28.5 8.1047 10.240 5.654 8.420 Bidane Sefid 
8.97 15699 62.3 14.410 24.770 9.389 9.071 Khalili 

 

 خوشه وزن عملكرد، تعیین در مهم صفات از یكی

 خوشه وزن كمترین ساله، سه میانگین اساس بر .است

 ارقام سایر كهحالی در بود Black seedless انگور در

 قرار گروه یك در آماري، اختالف بدون بررسی، مورد

 داريمعنی اختالف خوشه وزن لحاظ از و گرفتند

 بررسی يهالسا در گرچه (.2 )جدول نداشتند

 خوشه وزن میانگین لحاظ از ارقام بین فاحشی اختالف

 ،بررسی مورد ارقام بین در كهطوريبه ،شد مشاهده

 در شیراز خلیلی انگورهاي در هاخوشه ترینسنگین

 شد ثبت سوم سال در Flame seedless و دوم سال

      (.3 جدول)

 با مقایسه در Flame seedless و Perlette ارقام

 تولید كمتر طول با هاییخوشه كل در دیگر، ارقام

 طرح، اجراي هايسال در گرچه (2 )جدول كردند

 كهطوريبه شد؛ مشاهده صفت این در تغییراتی

 رقم به مربوط شدهتولید خوشه طول بیشترین

Thompson seedless در و بود سوم و اول سال در 

 لیدتو را خوشه ترینطویل Ruby seedless دوم سال

 تغییرات تأثیر تحت نیز صفت این ظاهرا نمود.

 قرار مطالعه سالیان طی در مدیریتی و هواییوآب

 با هاییخوشه سال هر در ،رقم هر كهطوريبه شت؛دا

 سه درطی رقمی هیچ و كردند تولید متفاوت طول

 .نماید تولید ثابت طول با هاییخوشه نتوانست ،سال

 بود صادق امالًك نیز خوشه عرض در ویژگی این

  (.3 جدول)

 كه شد مشخص ،میانگین مقایسات نتایج اساس بر

 ،Ruby seedless مارقا در ترتیببه حبه وزن بیشترین

Flame seedless، Fiesta، Black seedless خلیلی و 

 ارقام بین یبررس هايسال در .(2 )جدول آمد دست هب

 رد داشت. وجود اختالف حبه، وزن میانگین لحاظ از

 ،دوم سال در ،شیراز خلیلی رقم هايحبه ،اول سال

 Ruby سوم، سال در و Black seedless به متعلق حبه

seedless (.3 )جدول داشتند را حبه وزن بیشترین 

 اثرات بر عالوه ،دیگر كمی صفات مانند نیز صفت این

 ؛گرفت قرار سال اثر تأثیر تحت شدتبه ژنتیكی،

 ،مطالعه اول سال رد خلیلی انگور كهطوري به

 تولید ار هاحبه ترینوزن كم سوم سال در و ترینوزین

 وزن اندازه در اختالف كه شده گزارش درانگور .نمود

 حبه، هايسلول حجم و تعداد در اختالف از ناشی حبه،

 صفات، این كه باشدمی دانه اندازه و تعداد و هابرچه تعداد

 و مدیریتی عوامل تأثیر تحت ژنتیكی، كنترل بر عالوه

   (.Houel et al., 2013) دارند قرار نیز محیطی

 حبه ترینطویل ،میانگین مقایسات نتایج اساس بر

 بود شیراز خلیلی و Ruby seedless ارقام به متعلق

 هايسال در حبه طول در تغییراتی اما (.2 )جدول

 Flame انگور .(3 )جدول شد مشاهده طرح اجراي

seedless بود سوم سال در حبه ترینعریض رايدا نیز 

 هر در Ruby seedless همراهبه رقم این (.3 جدول)

 بیشترین ،دیگر هايرقم با مقایسه در ،مطالعه سال سه

 .داشتند را حبه عرض

 

 ميوه آب اسيد و محلول جامد مواد مقدار

 محلول جامد مواد مقدار ساله سه میانگین بیشترین

 ارقام، سایر .بود سفید یدانهب رقم به مربوط ،میوه آب

 نشان قند تولید در باالیی كارایی خلیلی، استثناء به

 ،یبررس مورد یخارج ارقام نیب در (.2 )جدول دادند

 از شتریب Fiesta رقم وهیم قند مقدار سال سه نیانگیم

 در بررسی مورد انگور ارقام تمامی .(2 )جدول بود هیبق

 در و نمودند ولیدت متفاوتی قند مقدار سال، سه طی

 هايسال با مقایسه در كمتري قند مقدار سوم، سال
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 قند مقدار در اختالف (.5 )جدول دادند نشان قبل

 عوامل تأثیر گربیان تواندمی ،مطالعه هايسال در میوه

 صفت این بر عملكرد در مؤثر فاكتورهاي و محیطی

   .باشد

 جاي ،انگور ارقام میوه رسیدن زمان گرفتن نظر در با

 رسمیان واسطهبه سفید بیدانه انگور كه نیست تعجب

 زودرس ارقام با مقایسه در بیشتري قند مقدار از بودن،

 رابی رقم كه است این است مهم آنچه اما باشد. برخوردار

 رسیدن، تا طوالنی زمان رغمعلی دیررس( )انگور سیدلس

 این بر نمود. تولید زودررس انگورهاي همتراز قندي مقدار

 رسیدن، زمان بر عالوه كه داشت بیان توانمی اساس،

 میوه قند تولید در بسزایی تأثیر نیز هارقم ژنتیكی كارایی

 این بهتر بیان براي (.Wu Dai et al., 2011) دارد

 درصد 20 تا قند تجمع زمان ،1391 سال در اختالفات

 رقم كه شد معلوم و شد رصد انگور ارقام در بریكس،

Fiesta، هاحبه در را قند مقدار این ارقام بقیه از زودتر 

 دو تاخیري با سفید بیدانه انگور كهدرحالی داد؛ تجمع

 قند مقدار این به ماهه، Ruby seedless 5/2 و ماهه

 (.6 )جدول رسیدند

 رقم به مربوط میوه اسید مقدار كمترین

Thompson seedless مقدار بیشترین و دوم سال در 

 بود. دوم سال در سفید بیدانه و Fiesta قامار به مربوط

 طی ،انگور ارقام میوه اسید مقدار در فاحشی اختالفات

 بر عالوه كه (5 )جدول شد مشاهده ،مطالعه هايسال

 اسید مقدار شدنثرأمت دهندهنشان رقم، ژنتیك نقش

 ,.Dunchene et al) است محیطی عوامل از میوه

 انگور رقم دو در میوه اسید دارمق تحقیقی، در .(2013

Riesling و Gewürztraminer تالقی از حاصل نتاج و 

 با هايسال در گردید. بررسی سال چند مدتبه هاآن

 میوه اسید مقدار میوه، رسیدن زمان در بیشتر گرماي

 رقم بررسی، هايسال تمام در و داد نشان افزایش

Riesling مارقا داشت. را میوه اسید بیشترین Black 

seedless و Ruby seedless اسید مقدار كل در 

 (.2 )جدول داشتند ارقام سایر به نسبت كمتري

 

  فيزیولوژیك هايناهنجاري

 خوشه در بريشات یا ریز هايحبه تشكیل درصد بررسی

 دوم، و اول هايسال در كه داد نشان مطالعه، مورد ارقام

 بود؛ سوم سال از بیشتر عارضه این بروز شدت

 فقط و كم حد در عارضه این سوم، سال در كه طوري به

 ایجاد بري شات ارقام سایر در و شد دیده Perlette رقم در

 عارضه، این كه دهد می نشان نتایج این (.5 )جدول نشد

 تأثیر تحت شدتبه مدیریت، نوع و ژنوتیپ بر عالوه

 تنش جمله از مدیریتی عوامل دارد. قرار محیطی عوامل

 همچنین و روي و بور مانند مغذي ریز مواد كمبود و آبی

 گلدهی زمان در زیاد( گرماي و )سرما هواییآب تغییرات

 نمایند، مشكل ایجاد لقاح و افشانیگرده امر در كه انگور،

 ,Mohsen) شوندمی بريشات تولید عارضه تشدید باعث

2015; Usha et al., 2005.) رقم انگور Perlette، هر در 

 با مقایسه در را بريشات تعداد بیشترین لعه،مطا سال سه

 دهندهنشان كه (2 )جدول نمود تولید دیگر ارقام

 است بريشات عارضه به رقم این ذاتی حساسیت

(Cheema et al., 1991.)  

 در و ارقام بین در خوشه چوب نكروز عارضه دتش

 رقم (.1 )جدول داد نشان تفاوت ،مطالعه هايسال

 (.2 )جدول بود عارضه این به رقم نتریحساس خلیلی،

 دیگر هايسال از بیشتر دوم سال در عارضه این شدت

 نشان را عارضه این ،انگور ارقام تمامی كهطوري به ؛بود

 این بر محیطی عوامل اثرات دهندهنشان كه دادند

 محیطی، عوامل اثرات بر عالوه باشد.می ناهنجاري

 ؛بود مشهود عارضه این بروز بر نیز رقم ژنتیك اثرات

 مربوط ،خوشه چوب نكروز شدت بیشترین كهطوري به

 در Thompson seedless و اول سال در خلیلی رقم به

 ،Flame seedless، Perlette ارقام بود. دوم سال

Fiesta و Black seedless سوم و اول هايسال در 

 بیانگر كه ؛ندادند نشان را عارضه این عالیم گونههیچ

 است فیزیولوژیك ناهنجاري این به باال اسیتحس عدم

 به ابتال در زیادي تفاوت ،انگور ارقام بین (.5 )جدول

 در است. شده گزارش متعددي مطالعات در عارضه این

 ارقام در عارضه این كه شد مشخص ايمطالعه

Thompson seedless، Flame seedless و Calmeria 

 ,Christensen & Boggero) بود دیگر ارقام از بیشتر

 رقم انگور مورد در تحقیق این نتایج با كه (1985

Thompson seedless و Flame seedless مطابقت 

 Thompson بررسی، دوم سال در گرچه ندارد.

seedless شد. دچار عارضه این به ارقام بقیه از بیشتر  
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 انگور ارقام در شدهگیرياندازه ژیكفیزیولو هايناهنجار و كیفی صفات میانگین مقایسات. 5 جدول
Table 5. Means comparison of quality traits and disorders of grape cultivars 

BSN Shot berry TA (mg/100 cc) TSS (Brix) Cultivar Year 
1d 3c 1.08efg 22.3abc Thompson seedless 1 
1d 4b 1.04efg 20c-g Flame seedless 1 
1d 5a 1.13d-g 18.3e-j Perllete 1 
1d 3c 1.3b-g 21b-e Fiesta 1 
1d 3c 0.9g 19.9c-h Black seedless 1 
1d 4b 0.8g 18.7d-i Ruby seedless 1 
2c 5a 1.4a-f 24.3a Bidane Sefid 1 
4a 3c 1.4a-f 17.6f-j Khalili 1 
4a 2d 0.7h 20c-g Thompson seedless 2 
3b 4b 1.7ab 19.3c-i Flame seedless 2 
3b 4b 1.7ab 19.5c-i Perllete 2 
3b 3c 1.8a 20.3c-f Fiesta 2 
3b 3c 1.2d-g 19.7c-i Black seedless 2 
3b 3c 1.03efg 21.7a-d Ruby seedless 2 
3b 2d 1.8a 23.8ab Bidane Sefid 2 
3b 3c 1.67abc 17.3f-j Khalili 2 
1d 1e 1.13d-g 16.8g-j Thompson seedless 3 
1d 1e 1fg 17g-j Flame seedless 3 
1d 2d 1.2c-g 16.5ij Perllete 3 
1d 1e 1.5a-d 19.3c-i Fiesta 3 
1d 1e 0.87g 17.7f-j Black seedless 3 
2c 1e 1.03efg 18.3e-j Ruby seedless 3 
2c 1e 1.53a-d 19.2c-i Bidane Sefid 3 
2c 1e 1.46a-e 16.7hij Khalili 3 

Means in each column followed by similar letter are not significantly different.  
 

 1391 سال در انگور ارقام در درصد 20 بریكس گیرياندازه تاریخ .6 جدول
Table 6. Date to rich 20 brix in berry of studied cultivars in 2012 

Khalili 
Sefid 

Bidane  
Sefid 

Ruby  
seedless 

Black  
seedless Fiesta Perllete Flame  

seedless 
Thompson  

seedless  

25 Aug 6 Oct 15 Oct 29 Aug 1 Aug 26 Aug 27 Aug 22 Aug Date to rich 20 brix 

 

 فنولوژیكی مراحل

 لحاظ از ،ارومیه منطقه در انگور بررسی مورد ارقام

 طی در داشتند. تفاوت همدیگر با فنولوژیكی مراحل

 تكرار هايتاریخ در تغییراتی نیز بررسی مورد سال سه

 بازشدن زمان لحاظ از شد. مشاهده فنولوژیكی مراحل

 ارقام بقیه از زودتر Perlette رقم ،بهار در هاجوانه

 در بهاره سرماي به تواندمی لحاظ این از و زد جوانه

 و Thompson seedless ارقام باشد. حساس منطقه

Flame seedless از بعد نیز Perlette باز هایشانجوانه 

 Fiesta، Black seedless، Ruby رقم پنج شد.

seedless، زدند جوانه دیرتر خلیلی و سفید بیدانه 

 گلدهی زمان ،مختلف هايسال در (.8 و 7 هايجدول)

 كهبطوري ،داشت وجود روزه 6 تفاوت ارقام بین نیز

 ،ارقام ترینگلدیر و سفید خلیلی ،رقم ترینزودگل

Thompson seedless انگور بود. قزوین سفید بیدانه و 

 به شروع ارقام سایر از دیرتر گرچه خلیلی، رقم

 گلدهی مرحله به ارقام بقیه از زودتر اما نمود زنیجوانه

 Thompson انگور در نیز عكس حالت و رسید

seedless (.7 )جدول شد مشاهده 

 در ها،آن رسیدگی و هاحبه رنگ تغییر شروع زمان

 و Fiesta رقم ترینزودرس داد. نشان تفاوت ارقام بین

 و Fiesta رقم دو بود. Ruby seedless تریندیررس

Perlette تغییر مرحله وارد ارقام، سایر از زودتر و هم با 

 بقیه از زودتر و شدند هاحبه شدنشیرین و ترش یا رنگ

 از ترزودرس Fiesta ماا افتاد؛ اتفاق میوه رسیدن هم، ارقام

Perlette رقم كه دهدمی نشان این و بود Fiesta فاصله 

 تا شدنشیرین و ترش یا تغییررنگ زمان مرحله بین

 است. رسانده اتمام به Perlette از سریعتر را، میوه رسیدن

 رقم دو در شدنشیرین و ترش یا تغییررنگ مرحله

Ruby seedless هايمیوه و ددا رخ دیر سفید، بیدانه و 

 و Thompson seedless رسیدند. بقیه از دیرتر نیز هاآن

 و ترش یا رنگ تغییر مرحله دو بین كامل انطباق خلیلی،

 تغییررنگ عبارتی،به دادند؛ نشان رسیدگی و شدنشیرین

 به نیز، هاحبه و افتاد اتفاق زود ،شدنشیرین و ترش یا

 دنیرس تا یزننهجوا از مراحل فاصله رسیدند. زود نسبت

 Fiesta رقم بود. متفاوت یبررس مورد ارقام نیب در ،وهیم

 به ارقام هیبق از زودتر ،بهار در زدنجوانه رید رغمیعل

 موجود اختالفات (.7 )جدول دیرس وهیم یدگیرس مرحله
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 زمان در هاحبهرنگ و بررسی مورد ارقام خزان زمان در

 مورد ارقام است. شده داده نشان 7 جدول در رسیدن

 یدگیرس تا یگلده مرحله یزمان فاصله لحاظ از ی،بررس

 هايسال در دوره این ؛داشتند اختالف هم با ها،وهیم

 با Ruby seedless رقم .دادند نشان تفاوت نیز بررسی

 را دوره نیكمتر روز 71 با Fiesta و نیشتریب روز 116

   (.8 )جدول داشتند

 و Perlette رقم دو بودنزودرس یقیتحق در

Flame seedless شده گزارش شهركرد منطقه در 

 در ما، نتایج با كه (Moradi & Razavi, 2011) تاس

 ترزودرس دارد. مطابقت ارومیه در رقم دو این مورد

 ارقام با مقایسه در Fiesta رقم انگور هايمیوه بودن

 است؛ شده گزارش Thompson seedless مانند بیدانه

 زمان در ايهفته یك اختالف تحقیقی در كهبطوري

 Weinberger) داشت وجود رقم دو این میوه رسیدن

& Loomis, 1974) این رسیدن زمان با حدودي تا كه 

 دارد. مطابقت ارومیه منطقه در ارقام

 هايتاریخ تفاوت مورد در متعددي هايگزارش

 و محیطی عوامل نقش و انگور ارقام بین فنولوژیكی

 جغرافیایی هايعرض و حرارت درجه انندم جغرافیایی

 دارد وجود انگور فنولوژیكی مراحل زمان تغییر در

(Falcao et al., 2010). بستگی انگور رسیدگی زمان 

 كاشت منطقه هوایی، و آب شرایط انگور، رقم به كامل

 شروع مراحل پژوهشی، در دارد. تاكستان مدیریت و

 Pinot انگور قمر چهار در میوه رسیدگی تا زنیجوانه

Noir، Shiraz، Riesling و Sauvignon Blanc بررسی 

 اختالف و زنیجوانه شروع زمان در روزه 6 اختالف شد.

 و شد گزارش ارقام نیا نیب گلدهی زمان در روزه دو

 نخود اندازه به هاییغوره زمان، یك در ارقام، همه تقریبا

 زمان آیندفر در مشخصی كامالً تفاوت اما نمودند؛ تولید

 و Pinot Noir رقم دو هر شد. مشاهده میوه رسیدن

Sauvignon Blanc بریكس، درجه 48/0 روزانه تولید با 

 با Shiraz ارقام رسیدند. رسیدگی مرحله به سریع خیلی

 بریكس، درجه 3/0 با Riesling و 36/0 قند روزانه تولید

 كهاین جالب نمودند. كامل ترآهسته را رسیدگی فرآیند

 Sauvignon و Pinot Noir، Shiraz، Riesling ارقام

Blanc نمودند هاجوانه كردنباز به شروع ترتیببه 

(Greer & Weston, 2014)شد گزارش اساس، این بر ؛ 

 میوه، رسیدن زمان و هاجوانه بازشدن زمان بین كه

 رقم به نسبت و ندارد وجود مستقیمی ارتباط همیشه

  تحقیق این هايیافته با نتایج این است. متفاوت

 دارد. مطابقت Fieasta رقم در ویژهبه

 
 هايسال در شدهبررسی انگور رقم هشت حبه رنگ و رسیدگی حبه، رنگ تغییر گلدهی، زمان زنی،جوانه زمان بنديرتبه .7 جدول

 ارومیه -كهریز باغبانی تحقیقات ایستگاه در 1391 تا 1389
Table 7. Rating of Bud break, flowering date, veraison, ripening time and berry color of eight grapevine cultivars in 

2010-2012 in Kahriz Horticultural Research Station of Urmia 
Berry color Leaf fall Ripening Veraison Flowering Bud burst Cultivar 

Yellow 3 2 2 6 2 Thompson seedless 
Red 2 3 4 2 2 Flame seedless 

Yellow 1 2 1 2 1 Perllete 
Green-yellow 3 1 1 4 3 Fiesta 

Black 1 3 4 5 3 Black seedless 
Red 3 5 6 3 3 Ruby seedless 

Yellow 3 4 5 6 3 Bidane Sefid 
Green 2 2 2 1 3 Khalili 

 است. مربوطه كیفنولوژی مرحله شروع در رتبه بیانگر باال به 1 اعداد

 
 در انگور رقم هشت هايحبه رسیدن تا گلدهی زمانی فاصله و رسیدگی حبه، رنگ تغییر گلدهی، زمان هايتاریخ .8 جدول

 ارومیه كهریز باغبانی تحقیقات ایستگاه در 1391-1389 هايسال
Table 8. Flowering date, Veraison, ripening time and days from flowering to ripening of eight grapevine cultivars in 

2010-2012 in Kahriz Horticultural Research Station of Urmia 
Flowering to ripening 

(day) 
Ripening Veraison Flowering 

Cultivar 
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

72 22 Aug 24 Aug 17 Aug 21 Jul 23 Jul 16 Jul 8 Jun 14 Jun 10 Jun Thompson seedless 
79.5 27 Aug 26 Aug 17 Aug 23 Jul 30 Jul 18 Jul 5 Jun 13 Jun 4 Jun Flame seedless 
75.5 26 Aug 20 Aug 17 Aug 21 Jul 18 Jul 14 Jul 6 Jun 12 Jun 4 Jun Perlette 
70.7 18 Aug 20 Aug 17 Aug 21 Jul 18 Jul 14 Jul 4 Jun 15 Jun 10 Jun Fiesta 
75.7 29 Aug 25 Aug 17 Aug 21 Jul 30 Jul 16 Jul 7 Jun 13 Jun 10 Jun Black seedless 
116 15 Oct 2 Oct 19 Sep 1 Sep 30 Aug 16 Aug 7 Jun 16 Jun 4 Jun Ruby seedless 

107.7 6 Oct 26 Sep 16 Sep 6 Aug 14 Aug 11 Aug 8 Jun 16 Jun 10 Jun Bidane Sefid 
79.3 25 Aug 23 Aug 18 Aug 21 Jul 30 Jul 16 Jul 1 Jun 10 Jun 3 Jun Khalili 
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 نهایی گيري نتيجه

 ارقام گرچه ،كه داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج

 مواد مقدار و حبه و خوشه وزن صفات نظر از داخلی

 از اما ؛بودند بهتر خارجی ارقام به نسبت ،محلول جامد

 چوب نكروز و بیدانگی صفت رسیدن، زمان نظر

 داخلی ارقام به نسبت خارجی ارقام تمامی ،خوشه

 ،خارجی دانهبی انگور رقم چهار هر دارند. ارجحیت

 كهریز منطقه در را میوه تولید و رشد قابلیت خوبیبه

 Black رقم انگور میان این در .داشتند ارومیه

seedless و هاحبه بودنكوچك رغمعلی سیاه( دانه)بی 

 پوست بودن رنگسیاه و بودنزودرس واسطههب ،خوشه

 است. كرده پیدا منطقه در بسیاري خواهان ،حبه

 هرس با توانمی را رقم این در شدهذكر نواقص

 هورمون اصولی كاربرد و بهینه تغذیه مناسب،

 به نیاز ،موارد این تمامی كه نمود جبران جیبرلین

 نشان شدهانجام يها یررسب طلبد.می را بیشتر تحقیق

 به نسبت ،دنیرس زمان نظر از یخارج ارقام كه داد

 زودرس ارقام جزء یهمگ و دارند تیارجح یداخل ارقام

 محصول نیا تجارت نظر از یمهم فاكتور نیا و هستند

 توان یم كه است ییها شاخص از یكی و باشد یم

 رب برد. نام آن از ارقام نیا به شیگرا عامل عنوانبه

 خارجی ارقام بین در مده،آدستهب نتایج اساس

 واسطهبه Thompson seedless رقم شدهبررسی

 بازارپسندي و باال و پایدار عملكرد بودن،زودرس

 ارومیه منطقه براي سازگار و برتر رقم عنوانبه مطلوب

 گردد.می معرفی
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