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  رقم انگور روسی در ایران به روش مدل گرافیکی ژنوتیپ در محیط 50ارزیابی سازگاري 

 
 

2، سعید کاشانی زاده2، مجید گلمحمدي*1ولی اله رسولی  

رکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان نویسنده مسئول و استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، م - *و  1
. تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، قزوین، ایران spiiqv@gmail.com 

مربی پژوهش، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و   -  2
  .اورزي، قزوین، ایرانترویج کش

  
طرح . رقم انگور معرفی شده از کشور روسیه در منطقه ارومیه و قزوین انجام گرفت 50منظور ارزیابی سازگاري  این پژوهش به

ر عنوان شاهد د گروه برتر انگور رقم بیدانه سفید در هر دو منطقه به سه هم. هاي کامل تصادفی با سه تکرار بودآزمایشی در قالب بلوك
متر و تعداد بوته در هر  2×5/3سیستم تربیت مورد استفاده در هر دو منطقه کوردن یک طبقه دوطرفه با فاصله کاشت. نظر گرفته شد

میوه  صفات مورد بررسی شامل عملکرد در هر بوته، طول و عرض حبه، مجموع مواد جامد محلول آب. واحد آزمایشی دو اصله بود
)TSS( ،pH سید قابل تیتراسیون میوه، میزان ا آب)TA (تجزیه واریانس مرکب و تحلیل سازگاري بر . و مدت زمان رسیدن محصول بودند

افزار  جهت انجام محاسبات از نرم. هاي اصلی انجام گرفتگذاري محیط محور تجزیه به مؤلفه به روش مقیاس GGE Biplotاساس نمودار 
نتایج، اثر رقم، محیط و اثرهاي متقابل تمام صفات مورد بررسی در تجزیه واریانس  بر اساس. استفاده شد 12نسخه   GenStatايرایانه

نسبت به سایر ارقام برتر بوده و سازگاري باالیی را بر اساس  Ljanaو  Zenbil 13-366در منطقه قزوین رقم  ). p≤0.01(دار بود مرکب معنی
، Yoski biserارقام . باالترین سازگاري را داشت Ruski Ramphiرقم شماره  در منطقه ارومیه نیز. اجزاء عملکرد با این منطقه داشتند

Bobili magaracha  وRamphi Izdangareh ترین وضعیت را داشتندازنظر سازگاري اجزاء عملکرد در دو منطقه نامناسب.  
  انگور، ارزیابی محیطی، معرفی ارقام، اثر متقابل ژنوتیپ و محیط: ها کلیدواژه

  
  مقدمه

هاي در برابر برخی تنش هاي آنها ها و ناتوانی هرچند داراي طعم خوب و کیفیت مطلوب هستند ولی حساسیت انگور بومیارقام  مروزها
جدید از این  هايتاکستانمدرن، در احداث  تاکداريبنابراین در . گردد موجب افزایش هزینه تمام شده در تولید می زنده و غیرزنده

خاطر آینده صنعت انگور ایران نیازمند سازماندهی تحقیقات بر روي نیازهاي تولیدکنندگان و  همینبه . شود میارقام کمتر استفاده 
رسولی و دولتی بانه، ( استهاي اصالحی  برنامهکنندگان بوده و بستگی کامل به اصالح انگور و دستیابی به ارقام جدید از طریق مصرف

هاي  برنامهسزایی در این هنقش بو خارجی  لیپالسم داخکیفی محصول و استفاده از ژرم مسلماً توجه به خصوصیات کمی و. )1391
پالسم غنی و کامالً شناخته شده جهت تداوم نژادگران به ژرمبراي رسیدن به این اهداف، دسترسی محققین و به. کند تحقیقاتی ایفا می

پالسم معرفی شده از  یکی از موارد بسیار مهم در استفاده از ژرم. )1389فرشادفر، ( باشد نژادي، بسیار حائز اهمیت میپیشرفت به
ها در مناطق مختلف کشور مقصد و مقایسه آنها با شاهد منطقه مورد آزمایش است کشورهاي خارجی، بررسی سازگاري این ژنوتیپ

گیرد و در غیر این صورت پس از میوارداتی نسبت به شاهد آن منطقه، مورد کشت و کار قرار  هايکه در صورت برتري ژنوتیپ
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لذا انجام آزمایشات و بررسی اولیه در صدر معرفی  .شودنژادي ارقام بومی استفاده می هاي به ارزیابی آنها، از صفات ممتاز آنها در برنامه
   .)1387عبد میشانی و شاه نجات بوشهري، ( باشدارقام خارجی می

زمان گلدهی، رشد ریشه در ه و نشان داد که ي در انگورکاري را مورد بررسی قرار دادصفات بیولوژیکی و سازگار) 2008(هاردي 
از مهمترین صفات در تعیین زمان رسیدن و ترکیبات میوه ، سیستم تربیت و هرس، عملکرد، ترکیبات مختلف خاك، قدرت رشد

فتوسنتز را در تعیین اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و  در برخی مطالعات، سرعت رشد، میزان اندام زایی و میزان. سازگاري انگور بودند
نقطه جبران نوري از دو صفت فتوسنتزي ) 2010(زانگ و همکاران  ).2009 ،پاالس و همکاران(دانستند تعیین ارقام سازگار مهم می

)Light Compensation Point (و نقطه اشباع نوري )Light Saturating Point (جدید استفاده نمودند در بررسی سازگاري ارقام .
 LSPو  LCPکه ارقامی که براي صنایع تبدیلی مناسب بودند حالیدر. داشتندپایینی  LCPارقامی که براي تازه خوري مناسب بودند 

   .داشتندباالیی 
-وهوایی میآبعوامل محیطی و  ،هاي معرفی شده به لهستانمهمترین عامل را در سازگاري ژنوتیپبر عملکرد، عالوه) 2008(لزیک 

ثبت شده حداقل (گراد درجه سانتی -30کشور براي انگورکاري حداقل درجه حرارت در زمستان کمتر از این مهمترین تهدید در . داند
  . استپاییزه نامنظم  بارندگیو سرمازدگی بهاره ، )سال یک بار در ده

در ارزیابی ) 1994(والتینگتون  .باشدمحصول نهایی نیز مهم می صفات کیفیدر ارزیابی سازگاري ارقام انگور به شرایط محیطی جدید، 
جهت دستیابی به ارقام جدید سازگار با شرایط ایالت  V. viniferaو اروپایی  V. labruscaهاي انگورهاي آمریکایی ژرم پالسم

خوشه، زمان گلدهی و زمان رسیدن مد نظر  ، صفاتی چون رنگ حبه، ابعاد حبه، عملکرد، میزان قند و اسیدیته میوه، طول و وزنکالیفرنیا
  . گیري بودمهمترین هدف او تهیه ارقام با آب میوه قرمز جهت صنایع کنسانتره و آبمیوه قرار داد زیرا

این ارقام از طریق سازمان تحقیقات، آموزش و . هدف از این تحقیق، ارزیابی سازگاري ارقام انگور روسی در منطقه ارومیه و قزوین بود
 و آموزش وارد ایران شده که پس از طی مراحل قرنطینه، جهت مطالعه اولیه در اختیار مراکز تحقیقات 1381در سال رویج کشاورزي ت

 .بودهاي قزوین و آذربایجان غربی قرار گرفته کشاورزي و منابع طبیعی استان

  
  هامواد و روش

ایستگاه (و قزوین ) ایستگاه تحقیقات کهریز(در ارومیه  1392تا  1387 سال ازرقم انگور با منشاء کشور روسیه  50تعداد پژوهش این در 
-همسه . هاي کامل تصادفی با سه تکرار بودبلوك ،طرح آزمایشی. مورد بررسی قرار گرفتندسازگاري از نظر ) تحقیقات انگور تاکستان

در سیستم تربیت مورد استفاده . ظر گرفته شدعنوان شاهد در نهدر هر دو منطقه ب) رقم تجاري و غالب(برتر انگور رقم بیدانه سفید  گروه
ها از نظر کلیه تاك .بود اصلهدو  واحد آزمایشیتعداد بوته در هر  متر و 2×5/3کوردن یک طبقه دو طرفه با فاصله کاشتهر دو منطقه 

 طول و عرض حبه، عملکرد در هر بوته، لصفات مورد ارزیابی شام. فرم تربیت، هرس و تعداد جوانه بارده به طور یکسان عمل شد
 مدت زمان و )1373تفضلی و همکاران، ( )TA(میزان اسید قابل تیتراسیون  ،آب میوه pH، )TSS(مجموع مواد جامد محلول آب میوه 

اساس نمودار بر زگارياتحلیل ستجزیه واریانس مرکب و  .بودند )ها تا رسیدن میوه بر حسب روزاز زمان باز شدن گل( رسیدن محصول
GGE Biplot کجا در ارقام مورد -برتر-منظور تعیین کدامبه. هاي اصلی انجام گرفتگذاري محیط محور تجزیه به مؤلفهبه روش مقیاس

 .)1389فرشادفر، ( تهیه گردید GGE Biplot  بررسی، نمودار چند ضلعی

 GGE Biplotهمچنین نمودار . شوددهند، استفاده میان میاز دومؤلفه اصلی که بیشترین تغییرات را نشBiplot براي رسم نمودار
  . استفاده شد GenStat ver.12اي افزار رایانهجهت انجام محاسبات از نرم. نیز تعیین گردید آلنقطه ایدهوضعیت عملکرد ارقام نسبت به 
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  نتایج و بحث
، TSS اثر رقم بر، نگور روسی در دو منطقه قزوین و ارومیهنتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی ارقام ابراساس 

pH ،TA  وTSS/TA  دار بودمیوه، طول و عرض حبه و زمان رسیدن محصول معنیآب )p≤0.01(  تنوع ارقام مورد که نشان دهنده
  ). 1جدول ( بررسی از نظر صفات فوق بود

  
  ورد بررسی در ارقام انگور روسیمقادیر میانگین مربعات تجزیه واریانس مرکب صفات م: 1جدول 

  منبع تغییر
درجه 
 آزادي

TSS pH TA TSS/TA طول حبه 
عرض 
 حبه

 رسیدن
عملکرد 
 در بوته

17/121** 1 منطقه  *167/0  **166/5  **7/4253  **1/300  **4/143  **6/63962  **2/57  
392/0 4 خطا  024/0  017/0  052/2  25/2  8/0  9/264  3/9  
002/35** 52 رقم  **174/0  **457/0  **4/427  **9/68  **1/34  **8/785  **1/23  

01/33** 52 منطقه ×رقم   **129/0  **367/0  **42/366  **2/40  **42/23  **9/649  **7/12  
116/2 208 خطا  006/0  012/0  809/7  383/1  6/0  6/4  91/0  

ضریب 
3/8   (%)تغییرات   17/2  65/11  32/12  17/7  44/5  3/1  91/24  

  احتمال خطا 01/0 دار در سطحمعنی: **
  

دار معنی. دهنده اثرات مختلف دو محیط بر صفات باشدتواند نشانکه می) p≤0.01(دار بوده اثر محیط نیز بر صفات مورد بررسی معنی
منظور تجزیه سازگاري و به. هاي مختلف بوددهنده سازگاري متفاوت ارقام در محیطنشان منطقه ورقم اثر متقابل ) p≤0.01(بودن 

هاي اصلی تهیه گذاري محیط محور تجزیه به مؤلفهبه روش مقیاس GGE biplotررسی اثر متقابل رقم و محیط، نمودار چند ضلعی ب
درصد از تغییرات اثر  61/44درصد از تغییرات اثر متقابل رقم با محیط و مؤلفه اصلی دوم نیز  39/55مؤلفه اصلی اول ). 1شکل (گردید 

درصد از آثار متقابل رقم با محیط را نشان دادند که میزان بسیار باالیی  100درمجموع دو مؤلفه اصلی . نشان داندمتقابل رقم و محیط را 
مؤلفه اصلی اول در ارزیابی سازگاري ارقام در دو محیط از اهمیت باالتري نسبت به مؤلفه اصلی دوم برخوردار بود که این امر به . بود

نسبت به سایر ارقام برتر بوده و سازگاري  49و  37در منطقه قزوین رقم شماره . باشدتغییرات ارقام می علت سهم بیشترآن در نشان دادن
از نظر سازگاري در مرتبه  45و  15، 53، 26، 18، 48، 44، 24، 29، 42، 51، 11ارقام شماره در این منطقه . باالیی را با این منطقه داشتند

. در رتبه بعدي سازگاري در این منطقه بود 17باالترین سازگاري را داشته و رقم شماره  33قم شماره ردر منطقه ارومیه نیز . دوم بودند
ترین از نظر سازگاري در دو منطقه نامناسب 10و  6، 1ارقام شماره  .تري برخوردار بودندسایر ارقام در این دو منطقه از سازگاري پایین

این نقطه از نظر وضعیت سازگاري نقطه . دهدنشان می) دایره قرمز رنگ(آل وضعیت ارقام نسبت به نقطه ایده 2 شکل .وضعیت را داشتند
نیز  منطقهآل وضعیت مناسبی داشته و در دو نسبت به نقطه ایده 22و  29، 42، 11، 51، 49، 37ارقام . شودمحسوب می منطقهمیانگین دو 

  .قام برخوردار بودنداز سازگاري متوسطی نسبت به سایر ار
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  گذاري محیط محوربه روش مقیاس GGE biplotنمودار چند ضلعی : 1شکل 

  

  
  آلوضعیت ارقام نسبت به رقم ایده :2شکل 
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) 2003(محیط است توسط یان و همکاران × اثر متقابل ژنوتیپ  GEاثر ژنوتیپ و  Gکه در آن  GGE Biplotکاربرد وسیع و سودمندي 
، GEIبر تجزیه عالوه. باشدیک روش چند وجهی در تجزیه ژنتیک کمی و اصالح نباتات می GGE Biplot. است توضیح داده شده

GGE Biplot این خصوصیات، . کندالل را نیز تجزیه میهاي مربوط به تالقی دياثر متقابل ژنوتیپ در صفت، ژنوتیپ در مارکر و داده
GGE Biplot  هدف نهایی در ). 2003یان و همکاران، (ژنتیک کمی و اصالح نباتات تبدیل نموده است را به یک ابزار قوي و جامع در

در دو منطقه مهم انگور  GGE Biplotاین تحقیق این بود که سازگاري ارقام انگور با منشاء کشور روسیه در ایران با استفاده از روش 
باعث  GGE Biplotعملکرد و اجزاء آن در تحلیل  ی ماننداده از صفاتاستف. خیز ایران یعنی قزوین و ارومیه مورد ارزیابی قرار گیرد

به همین دلیل نتایج . گیري شده در دو منطقه مورد ارزیابی قرار گیرندگردید که ارقام انگور مورد مطالعه از نظر میانگین صفات اندازه
همسو با تحقیق  )2011(سیوچی و همکاران تحقیق  .استبرخوردار حاصل از تحقیق از دقت باالتري در تعیین ارقام انگور سازگار 

هاي تنوع فنوتیپی وزن خوشه در واریتهو سازگاري بر اساس  محیطبا  اثر متقابل ژنوتیپعملکرد،  پایداري آنها در تحلیل. حاضر بود
عملکرد میوه و . ررسی قرار دادندها مورد باي و تجزیه به عاملانگور سفید در منطقه دانوب سیبري مرکزي با استفاده از تجزیه خوشه

) Kladovkaو  Dymiat( سازگارها با این روش ارقام  آن. گیردمحیط قرار می×ها تحت تأثیر اثر متقابل ژنوتیپدر واریته میزان قند حبه
یز نشان داد که در ن او. بود) 2013(سرا از دیگر مطالعات همسو با تحقیق حاضر، تحقیق . به شرایط مختلف محیطی را معرفی نمودند

منظور به. هاي انگور وجود داردمحیط در بین پایهبا  ، تنوع ژنتیکی و اثر متقابل ژنوتیپهاي مختلفمحیطحجم ریشه و واکنش به 
ن داد نتایج آزمایش او نشا. محیط را مورد بررسی قرار دادبا  پایداري و اثر متقابل ژنوتیپ او، سازگاري محیطیروشن شدن تأثیر پایه بر 

نوع خاك، میزان آب قابل دسترس، ازت قابل استفاده (محیط با  هاي مختلف انگور به اثر متقابل ژنوتیپکه توزیع سیستم ریشه در پایه
داشته و تأثیر بسزایی در سازگاري ارقام مختلف به شرایط جدید بستگی ) وهواییها و شرایط آبخاك، شوري خاك، فضاي بین پایه

پایداري عملکرد و ) 2012(کولی و همکاران . دست آمدهنیز ب) 2008( و همکاران وسیله کندوراسابه چنین نتایجی بهمش. محیطی دارد
که تغییرات دما  ندنتیجه گرفت آنها. برخی خصوصیات فیزیولوژیک چند رقم انگور در مراحل مختلف رشد میوه مورد بررسی قرار داد

و  VvLFYهاي ژن. دهدها را تحت تأثیر قرار می هاي آنها شده و مسیر بروز ژنزان کربوهیدارتهاي مختلف باعث تغییر در میدر اقلیم
VvFT مطابق تحقیق حاضر، رسولی و  .باشندو سازگاري  محیط در رسیدگی میوهبا  کننده اثر متقابل ژنوتیپبه احتمال زیاد منعکس

آنها در تعیین ارقام . م سازگار به محیط با و بدون تنش خشکی استفاده نمونداز روش تحلیل ناپارامتري در تعیین ارقا) 2015(همکاران 
   .هاي سازگاري ناپارامتري استفاده نمودندهاي مختلف تنها از صفت عملکرد همراه با شاخصانگور سازگار به محیط

 
  گیري کلینتیجه

 نسبت به سایر ارقام برتر بوده و سازگاري باالیی Ljanaو  Zenbil 13-366نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در منطقه قزوین رقم 
 Yoskiارقام . باالترین سازگاري را داشت Ruski Ramphiدر منطقه ارومیه نیز رقم . را با این منطقه داشتند براساس اجزاء عملکرد

biser ،Bobili magaracha  وRamphi Izdangareh وضعیت را بر اساس اجزاء عملکرد  تریناز نظر سازگاري در دو منطقه نامناسب
  .داشتند
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Abstract 
This study was carried out to adaptability evaluation of the 50 grapevine varieties introduced from Russia in the 
Qazvin and Urmia provinces. The experimental design was randomized complete block design with three 
replications. Three superior grapevine clones of white Bidaneh were as control in both areas. The Corden bilateral 
training system was used in 2×3.5 m space planning and two vines in each experimental unit in the both areas. 
Recorded traits were: yield per plant, length and width of berry, total soluble solids of juice (TSS), juice pH, juice 
titratable acid (TA) and time of harvest. Combined analysis of variance and adaptability analysis was performed on 
the base of GGE Biplot principal components analysis of the environment scaling method. Statistical analysis was 
done by GenStat ver.12 computer software. The effects of the environments, varieties and environments × varieties 
were significant in the combined analysis of variance. The adaptability of Zenbil 13-366 and Ljana was higher than 
other varieties on the base of yield components in Qazvin.  Ruski Ramphi had higher adaptability than other varieties 
in Urmia region. Yoski biser, Bobili magaracha and Ramphi Izdangareh had the most inappropriate situation on the 
base of yield components in two areas. 
Keywords: Grapevine, Environmental assessment, Cultivar introducing, Genotype environment interaction 
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