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  شناسایی و ثبت ارقام تجاري انگور ایران 

  5و فاطمه عطاري 4محمد فدایی ،3، ولی اله رسولی2، مجید گل محمدي1محمدعلی نجاتیان

  استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین -1

  اعضاي هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین -3و2

  محقق مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین -4

  کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین -5

  

  چکیده

فرد گیاهی و جـانوري بـه عنـوان ثـروت و سـرمایه اصـلی       ه ب وجود ذخایر ژنی فراوان و منحصر

ثبـت  بـه منظـور   ارزیـابی   و تمـایز مطالعـه  . پروژه حاضر بـه منظـور   شودمیقلمداد ایران سرزمین پهناور 

بر اساس صفات مورفولوژیـک و فیزیولوژیـک در مرکـز بـین المللـی      ایران انگور  تجاري مهمترین ارقام

(ایستگاه تحقیقات درجه یک انگـور   در دو استان قزوین (UPOV)حفاظت از ارقام و واریته هاي گیاهی 

روي ارقـام فخـري، پیکـامی     ) و استان آذربایجان غربی (ایستگاه تحقیقات دکتر نخجوان ارومیه)تاکستان

باباسفید، ریش بابـا قرمـز، بیدانـه سـفید، شـاهرودي، شصـت عـروس، یـاقوتی،          کاشمر، خوشناو، ریش

صـفت رویشـی و    50. اندازه گیري، ثبت و ارزیابی بیش از شدانجام عسکري، بیدانه قرمز و میش پستان 

ارقام انگور در مراحل رشد و نمو  تمایز، یکنواختی و پایداري در هاي زایشی براساس دستورالعمل آزمون

نتایج نشان داد کاربرد صفات کمی یا کیفی به تنهایی قادر به تمایز  .گرفتصورت  1389 تا 87 یطی سال

کمی و تعـدادي از  گیهاي کلیه ارقام انگور مورد مطالعه از یکدیگر نبود. اما استفاده از ترکیب برخی از ویژ

تنهـا بـا کـاربرد     کارایی کامـل را بـه همـراه داشـت. بطوریکـه     ،به عنوان صفات کلیدي خصوصیات کیفی

مقطع عرضی ، برگ کامل پهنک شکلمتوالی،  هاي پیچک تعدادامتیازات یازده صفت کمی و کیفی شامل 

، گ پوست حبـه نر، شکل حبه، اندازه حبه، زمان شروع رسیدن حبه، شکل دندانه، تعداد لوپ، برگ کامل

تظاهر چهار صفت شامل رنگ میوه، و یا ( به عنوان یک گیاه کد)  تشکیل دانهو  آنتوسیانین گوشت میزان

ارقام مورد مطالعه بطـور کامـل از یکـدیگر متمـایز      تشکیل دانه، طول پیچک و مقطع عرضی برگ کامل،

شدند. براین اساس می توان بیان نمود که ثبت صـفات کمـی و کیفـی یکـی از مطمـئن تـرین و بهتـرین        

  بـه جـز مـوارد خـاص، نیـاز بـه دیگـر         ایدباشـد و شـ  راهکارها براي تمایز ارقام انگـور از یکـدیگر مـی   

  .ها ازجمله انگشت نگاري ژنتیکی نباشد اندازه گیري

  

  گیاه کد، ارقام انگور ژنتیکی،ذخائر ثبت  هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه

از جملـه  منطقه خاورمیانه از دیرباز به عنوان مرکز تنوع و گسترش بسیاري از گونـه هـاي گیـاهی    

 در گزارشهاي متعـددي  ،وجود ذخایر ژنتیکی ارزشمند و منحصربفرد این منطقهمطرح بوده است و انگور 

و داراي یکـی از  اسـت  اي از این تنوع را در خود جـاي داده   کشور ایران نیز بخش عمدهذکر شده است. 

هـاي   توجـه بـه از بـین رفـتن تـدریجی ارقـام و ژنوتیـپ        بالذا باشد.  غنی ترین ذخایر ژنتیکی گیاهی می

زمان و تبدیل تاکستانها به دیگر باغات، سـاختمانهاي مسـکونی و    گذشتگور کشور ما، در اثر مختلف ان

سایر موراد، و هچنین با عنایت به اهمیت ایستگاه تحقیقات انگور تاکسـتان کـه در برنامـه ریـزي کشـور      

شناسـایی و  ضروري بـود. پـس از آن   آوري ارقام و ژنوتیپها و ایجاد کلکسیون  اولویت اول را دارد، جمع

از مهمتـرین اولویتهـاي    ،ارزیابی این گستره وسیع تنوع ژنتیکی گیاهی و ثبت ارقـام در کلکسـیون انگـور   

تحقیقاتی محسوب شده و لزوم توجه جـدي مسـوولین و سیاسـت گـذاران بخـش کشـاورزي را طلـب        

غیرقانونی مواد کند. تا از یک سو به منظورحفاظت و صیانت از ژرم پالسم ملی و جلوگیري از خروج  می

کردن مواد گیاهی بومی و منحصر بفرد ایران و ثبت آن در مرکز بـین   دار نسبت به شناسه ،گیاهی از کشور

اقدام شود و از سوي دیگر بـا اطـالع و شـناخت     (UPOV)المللی حفاظت از ارقام و واریته هاي گیاهی 

از این پتانسیل ارزشمند در برنامه هاي بهنژادي ملـی و بـین المللـی     ،کافی از توانمندیهاي ژنتیکی موجود

پروژه حاضر به منظور شناسایی و ارزیابی تنوع ژرم پالسم انگور ایـران بـر اسـاس صـفات      استفاده شود.

دارکردن مواد گیاهی بومی و منحصر بفـرد انگـور کشـور بـه      مورفولوژیک و فیزیولوژیک از طریق شناسه

ترین ارقام تجاري ایران در مرکـز بـین المللـی حفاظـت از ارقـام و واریتـه هـاي گیـاهی         منظور ثبت مهم

(UPOV)  .انجام شد 

استفاده  بادر مناطق ارومیه، بجنورد، قوچان، قزوین و زنجان  متعددي هاي تحقیقاتی تاکنون طرح

سایی براساس (شنا IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute)از دستورالعمل 

کشاورزي  دانشکدههاي کارشناسی ارشد در  نامه  مرفولوژیک و فنولوژیک گیاه) در قالب پایان صفات

اند. به عنوان مثال  و ارزیابی شده شناساییارقام منطقه  مورد که در هر استگرفته دانشگاه تهران انجام 

لی بجنورد و قوچان توسط ) و انگورهاي مح1367منطقه ارومیه توسط دادگر ( یانگورهاي بوم

  اند.  بررسی و مطالعه شده )1370شور(

بـا اسـتفاده از دیسـکریپتور     راان شـرقی (مراغـه)   جـ آذربای انگورهـاي  از رقم 31، )1369(حکمتی

کلکسـیون   بـه شناسـایی و  ) فنولـوژي (و ارزیابی صفات مختلف رویشـی، زایشـی    (IPGRIS)المللی  بین

از نظـر مشخصـات میـوه و    ي در بین ارقام شناسایی شده تفاوتهاي بـارز  .نمود دانشکده کشاورزي منتقل

حـاجی   وجـود داشـت.   صـفات رویشـی  و  خوشه، زمان گلـدهی، طـول دوره گلـدهی و رسـیدن میـوه     
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) نیز، ارقام انگور بومی منطقه کرمانشاه (صحنه) را طی دوسال شناسایی و صفات مختلف را 1371(امیري

ـ   نها اندازهآبرروي    ینـده در  آرقـم احـداث نمـود تـا در      37کلکسـیونی متشـکل از    و ردت کـ گیـري و ثب

  برنامه هاي اصالحی و به زراعی مورد استفاده قرار گیرد.  

موسسـه  ژنوتیپ موجود در کلکسـیون ایسـتگاه تحقیقـات     Pommeret al.,1995( 199در برزیل(

بررسـی   1993تـا   1991ي سـالها  فنولوژیکی طیکشاورزي جوندیا را از نظر خصوصیات اگرونومیکی و 

اي مقایسـه  رپائلو به عنوان استاندارد ب ، مهمترین رقم رومیزي در منطقه سانNiagara Rosadaکردند. رقم

براي ارزیـابی اگرونـومیکی،   . روز بکار رفت-بر اساس روز و درجهچرخه رویشی از هرس تا برداشت و 

رنـگ، شـکل،    حبه، تراکم و شکل خوشه، ه خوشه وبر خصوصیات انگورهاي رومیزي مانند وزن و انداز

بـا  نتایج حاکی از وجود ژنوتیپهاي بسـیار زودرس   حبه تاکید شد. pHعطر و طعم، مواد جامد محلول و 

روز  درجه 1800روز یا اندکی بیش از  180روز و انواع بسیار دیررس با دوره  -درجه 1200یا  روز 120

را  Niagara Rosadaالزم بـراي جـایگزینی رقـم     تـوان تیپ ژنو 16دهد.  می بود که تنوع وسیعی را نشان

نـد و بـدون بـذر،    لبـا چرخـه ب   Ruby seedlessو  Beauty seedless ،Flame seedlessاز جمله داشتند. 

IAC503-25      ،با چرخـه کوتـاه و بـدون بـذرTravi ،Fada  وIAC407-26      بـا چرخـه کوتـاه و بـذردار

   را می توان ذکر شود. ربا چرخه خیلی بلند و بذردا Higlandو

  

  مواد و روش ها

(ارقام فخري، پیکامی کاشمر، خوشناو،  ثبت مهمترین ارقام تجاري انگور ایرانشناسایی و با هدف 

ریش باباسفید، ریش بابا قرمز، بیدانه سفید، شاهرودي، شصت عروس، یاقوتی، عسکري، بیدانه قرمز و 

صفات مطابق و ثبت اندازه گیري ) 1389و  1387، طی مدت اجراي پروژه (سالهاي میش پستان)

تاکستان،ایستگاه تحقیقات درجه (دستورالعمل ملی تمایز، یکنواختی و پایداري انگور در استانهاي قزوین 

ر مشاهدات و ثبت صفات ب .انجام گرفت ارومیه، ایستگاه دکتر نخجوان)( و آذربایجان غربی)  یک انگور

براي ارزیابی جامعه یکنواخت، از د. شانجام نواخت بوته در شرایط محیطی یک  5نمونه از  20روي 

تمام  . بجز در موارد مشخصگردیددرصد استفاده  95استاندارد یک درصد با میزان اطمینان حداقل 

ت تمام مشخصات خوشه و حبه یادداش. گرفتمشاهدات روي شاخه در یک سوم میانی شاخه انجام 

  شد. 

  :ها هاي آماري مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده روش

داده هاي حاصل از مطالعه و ثبت صفات در ارقام انگور مورد مطالعه بـه دو گـروه کمـی و کیفـی     

بـه   گردیدنـد.  تجزیهMSTATC و SPSS تفکیک شدند و هر دسته بطور جداگانه به کمک نرم افزار هاي

منظور تبدیل حاالت تظاهر صفات کیفی به داده هاي صفر و یک از جدولی که ردیف ها و سـتون هـاي   
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آن را به ترتیب ارقام و حاالت تظاهر صفات تشکیل می دادند، استفاده شد. بدین ترتیب تظاهر هر صفت 

طرح بلـوك هـاي   ، براي مقایسه ارقامطرح آماري آزمایش  به صفر تبدیل گردید. آن تظاهرو عدم  به یک

  ند دامنه اي دانکن انجام شد.مقایسه میانگین ها توسط آزمون چ کامل تصادفی بود.

   ):Cluster analysisتجزیه کالستر( 

انجـام  به جهت تعیـین قرابـت ژنتیکـی بـین آنهـا       SPSSبه کمک نرم افزار ارقام بندي  براي گروه

 Betweenبـا انتخـاب متغیرهـا و همچنـین روش      Hierarchical cluster. براي این کار در پنجره فتگر

group linkage مـورد  هـاي   هاي حاصل از ارزیـابی گـروه   به عنوان روش طبقه بندي اقدام به تجزیه داده

شد. براي برش دندروگرام وتعیین تعداد کالسترها به منظور دسته بندي نمونه ها به دوروش عمل  مطالعه

  شد.

 می دهند که بیشترین فاصله بین دو ادغام وجود دارد.دندروگرام را از جایی برش  -1

در حالتی که تعداد افراد زیاد باشد از فرمول{ -2
2

N
Cut of line ={   براي تعیین تعـداد کالسـترها 

  شود.  استفاده می

  

  نتایج

 شناسایی و ثبت ارقام تجاري انگور در استان قزوین  الف) 

تظاهر کلیه صفات کمی و کیفی ثبت شده بر روي ارقـام انگـور مـورد مطالـه در      امتیاز بندي و )1 -الف

  .ارائه شده است 1در جدول  استان قزوین بر اساس دستورالعمل تمایز، یکنواختی و پایداري انگور

  نتایج تجزیه و تحلیل صفات کمی ثبت شده در ارقام انگور مورد مطالعه در استان قزوین.   )2-الف

حـاکی از آن  ) 2ه میانگین صفات کمی در ارقام مورد مطالعه در استان قزوین ( جدول مقایسنتایج 

است که هر یک از صفات کمی به تنهاي براي تفکیک و شناسایی کلیه ارقـام از یکـدیگر کـافی نیسـت.     

هرچند که برخی از این صفات در شناسایی و یا گروه بندي ارقام نقش تعیین کننده اي دارند. به عبـارت  

دیگر صفاتی مثل تعداد و یا وزن بذر، درصـد قنـد، طـول پیچـک، وزن خوشـه و خصوصـیات حبـه در        

تشخیص برخی ارقام بسیار تاثیر گذار هستند. به عنـوان مثـال ویـژه گیهـاي بـذر در جداسـازي شصـت        

 عروس، میش پستان، ریش بابا و خوشناو (ارقام دانه دار) از بیدانـه سـفید و قرمـز، یـاقوتی، عسـکري و     

  پیکانی کاشمر (ارقام بیدانه) کامالً کارساز است. 

با توجه به اینکه صفات کمی به تنهاي براي تفکیک و شناسایی کلیه ارقام از یکدیگر کافی نبودنـد  

). 1از مجموعه صفات کمی به کمک تجزیه کالستر براي شناسـایی ارقـام از هـم اسـتفاده شـد ( شـکل       

صفات کمی براي شناسایی و جداسازي ارقام پیکامی و خوشـناو  همانگونه که مالحظه می شود مجموعه 
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از بقیه کارآمد است، اما در تفکیک ارقام بیدانه سفید، بیدانه قرمز و یـاقوتی از یکـدیگر، مـیش پسـتان از     

عسکري و شصت عروس از ریش بابا سفید با مشکل مواجه بوده و آنها را در گروه هـاي یکسـانی قـرار    

  داد.  

  

  امتیاز بندي و تظاهر صفات کمی و کیفی ارقام انگور مورد مطاله در استان قزوین  - 1جدول 

تراکم کرکهاي 

  خوابیده بین

رگبرگهاي اصلی در 

  سطح زیرین پهنک

  رنگ سطح

  رویی پهنک

تراکم 

  کرکهاي

ایستاده 

  نوك

رنگ 

  آنتوسیانین

کرکهاي 

  خوابیده نوك

تراکم 

  کرکهاي

خوابیده 

  نوك

  میزان

بازشدگی 

  نوك

زمان 

  شکفن

  جوانه

نام 

  صفت
  نام ارقام

8 7 6 5 4 3 1 
شماره 

  صفت

  امتیاز 1 2 1 1 3 3 1

  یاقوتی
 کمی باز ندارد ندارد کم مسی روشن ندارد

خیلی 

 زود
  تظاهر

  امتیاز 7 2 1 1 3 1 1
شصت 

 ندارد  عروس
سبز متمایل به 

 زرد
  تظاهر دیر کمی باز ندارد ندارد کم

  امتیاز 5 2 3 3 3 2 5
میش 

 متوسط  پستان
سبز با لکه هاي 

 آنتوسانینی
  تظاهر متوسط کمی باز کم کم کم

  امتیاز 5 3 1 1 1 2 1
ریش بابا 

 ندارد  سفید
سیز با لکه هاي 

 آنتوسیانینی
  تظاهر متوسط نیمه باز ندارد ندارد ندارد

  امتیاز 7 2 1 1 3 3 3
  عسگري

  تظاهر دیر کمی باز ندارد ندارد کم مسی روشن کم

  امتیاز 9 2 1 1 1 2 1

  بیدانه قرمز
 ندارد

سیز با لکه هاي 

 آنتوسیانینی
 کمی باز ندارد ندارد ندارد

خیلی 

 دیر
  تظاهر

  امتیاز 9 2 1 1 1 2 1
بیدانه 

 ندارد  سفید
سیز با لکه هاي 

 آنتوسیانینی
 کمی باز ندارد ندارد ندارد

خیلی 

 دیر
  تظاهر

  امتیاز 7 2 1 1 1 3 1
  خوشناو

  تظاهر دیر کمی باز ندارد ندارد ندارد مسی روشن ندارد

  امتیاز 7 2 1 1 1 1 1
پیکانی 

 ندارد  کاشمر
سبز متمایل به 

 زرد
  تظاهر دیر کمی باز ندارد ندارد ندارد
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  %5مقایسه میانگین صفات کمی ارقام انگور مورد مطالعه در استان قزوین در سطح احتمال  - 2جدول 
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 ارقام

2/5 b 12/60 bc 88/57 c 2/0 a 8/6 a 2/0 b 0/52 d 0/90 ab یاقوتی 

2/2 b 16/00 ab 202/2 a 1/16 bcd 9/2 a 2/6 b 0/8 abcd 0/96 ab شصت عروس 

3/4 ab 13/40 abc 131/0 bc 1/62 abcd 8/8 a 5/0 a 1/08 ab 0/70 bc میش پستان 

3/1 ab 16/20 a 193/0 a 1/86 ab 8/8 a 3/0 b 0/92 abcd 0/50 c ریش بابا سفید 

3/3 ab 14/10 abc 123/8 bc 1/50 abcd 9/8 a 3/4 ab 1/2 a 1/06 ab عسگري 

2/1 b 15/60 ab 82/64 c 0/96 d 4/6 b 2/2 b 0/96 abcd 1/12 a بیدانه قرمز 

2/9 ab 15/20 abc 85/58 c 1/60 abcd 6/4 ab 2/8 b 0/98 abc 0/92 ab بیدانه سفید 

4/1 a 16/80 a 159/7 ab 1/82 abc 4/2 b 1/8 b 0/6 cd 0/78 abc خوشناو 

3/0 ab 12/00 c 110/3 bc 1/06 cd 7/2 ab 2/2 b 0/66 bcd 0/76 abc پیکانی کاشمر 

  

  

  %5در سطح احتمال مقایسه میانگین صفات کمی ارقام انگور مورد مطالعه در استان قزوین  - 2ادامه جدول 

حجم 

  حبه

(cm3) 

وزن 

  حبه

 (گرم)

عرض 

  حبه

(سانتی 

  متر)

  طول حبه

  (سانتی متر)
pH  درصد قند 

متوسط 

  وزن بذر

  (گرم)

متوسط 

 تعداد بذر

 یکدر 

  حبه

 عرض

  خوشه

(سانتی 

 متر)

 ارقام

0/52 d 
0/606 

d 
0/970 

e 
1/050 e 3/018 d 20/40 b 0/000 e 0/0 b 

7/4 
abc 

 یاقوتی

3/01 a 
3/218 

a 
1/382 

b 
1/980 a 3/186 c 16/00 c 0/244 a 2/0 a 8/6 ab شصت عروس 

2/23 b 
2/522 

b 
1/538 

a 
1/626 b 3/414 ab 20/60 b 0/122 b 2/0 a 

6/6 
abc 

پستان میش  

1/98 b 
2/124 

b 
1/350 

b 
1/936 a 3/352 b 20/20 b 0/104 c 1/8 a 9/2 a ریش بابا سفید 

1/50 c 
1/612 

c 
1/190 

c 
1/566 bc 3/470 ab 21/40 ab 0/000 e 0/0 b 8/3 ab عسگري 

0/68 d 
0/782 

d 
1/070 

d 
1/226 d 3/480 ab 20/40 b 0/000 e 0/0 b 5/3 c بیدانه قرمز 

0/73 d 
0/834 

d 
0/816 

f 
0/960 f 2/918 d 21/20 b 0/000 e 0/0 b 6/3 bc بیدانه سفید 

1/46 c 
1/586 

c 
1/302 

b 
1/552 bc 3/170 c 17/20 c 0/082 d 1/8 a 9/0 ab خوشناو 

1/52 c 
1/660 

c 
1/322 

b 
1/528 c 3/528 a 24/00 a 0/000 e 0/0 b 8/1 ab پیکانی کاشمر 
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  دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه اي صفات کمی در ارقام مورد مطالعه در استان قزوین - 1شکل

  

   نتایج تجزیه و تحلیل صفات کیفی ثبت شده در ارقام انگور مورد مطالعه در استان قزوین. )3-الف

ر با توجه به اینکه صفات کمی به تنهاي و در مجموع براي تفکیک و شناسایی کلیه ارقام از یکدیگ

کافی نبودند از مجموعه صفات کیفی به کمک تجزیه کالستر براي شناسـایی ارقـام از هـم اسـتفاده شـد      

مجموعه صفات کیفی کارایی بسیار زیادي بـراي شناسـایی   کاربرد ت که س). نتایج حاکی از این ا2(شکل 

و ایـن  سـت  مواجـه ا  هم دارد و فقط در تفکیک بیدانه سفید از بیدانه قرمز با مشکل و جداسازي ارقام از

   .داددو رقم را در یک گروه قرار 
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  ارقام مورد مطالعه در استان قزوینتبدیل شده ( صفر و یک) در دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه اي صفات کیفی  -  2شکل 

  

  ب) شناسایی و ثبت ارقام تجاري انگور در استان آدربایجان غربی

صفات کمی و کیفی ثبت شـده بـر روي ارقـام انگـور مـورد مطالـه در       امتیاز بندي و تظاهر کلیه  )1 -ب

  .ارائه شده است 3در جدول  بر اساس دستورالعمل تمایز، یکنواختی و پایداري انگور بایجان غربیرآذ
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  امتیاز بندي و تظاهر صفات کمی و کیفی ارقام انگور در ارومیه - 3جدول 

تراکم کرکهاي 

ایستاده بین 

رگبرگهاي 

ر سطح اصلی د

  زیرین پهنک

تراکم کرکهاي 

خوابیده بین 

رگبرگهاي اصلی 

در سطح زیرین 

  پهنک

  رنگ سطح

  رویی پهنک

رنگ 

  آنتوسیانین

کرکهاي 

خوابیده 

  نوك

تراکم 

  کرکهاي

خوابیده 

  نوك

  میزان

بازشدگی 

  نوك

زمان 

شکفن 

  جوانه

نام 

  صفت
  نام ارقام

9 8 7 5 4 3 1 
شماره 

  صفت

  امتیاز 5 5 5 1 1 3 5
ریش 

 کم متوسط بابا قرمز
سبز متمایل 

 به زرد
  تظاهر متوسط  کامالً باز متوسط ندارد

  امتیاز 7 5 1 1 1 1 5

 فخري
  ندارد متوسط

سبز متمایل 

 به زرد
  تظاهر دیر  کامالً باز ندارد ندارد

  امتیاز 5 5 5 1 1 1 1

 شاهرودي
 ندارد ندارد

سبز متمایل 

 به زرد
  تظاهر متوسط  کامالً باز متوسط ندارد

  

  امتیاز بندي و تظاهر صفات کمی و کیفی ارقام انگور در ارومیه - 3ادامه جدول 

  طول

  پیچک

تعداد 

پیچک 

هاي 

  متوالی

تراکم 

  کرکهاي

  ایستاده در

  میان گره ها 

  رنگ قسمت

  شکمی گره 

رنگ 

  قسمت

پشتی  

  گره

  رنگ قسمت

  شکمی میان

گره (نور 

  دیده)

رنگ 

قسمت 

پشتی 

میان گره 

(نور 

  دیده)

عادت 

  رشد

(قبل از 

  بستن)

نام 

  صفت
  نام ارقام

17  16  15 14 13 12 11 10 
شماره 

  صفت

5 1 1 2 1 1 2 3 
  امتیاز

ریش بابا 

 ندارد 3کمتر از  متوسط قرمز
سبز با نوار 

 قرمز

کامال 

 سبز
  کامال سبز

سبز با 

 نوار قرمز

نیمه 

 ایستاده
  تظاهر

5 1 1 2 1 2 3 3 
  امتیاز

 فخري
 ندارد 3کمتر از  متوسط

سبز با 

نوارهاي 

  قرمز

کامالً 

  سبز
سبز با نوار 

 قرمز
کامال 

 قرمز

نیمه 

 ایستاده

  تظاهر

7 1 1 3 3 2 3 3 
  امتیاز

 شاهرودي
 ندارد 3کمتر از  بلند

کامالً   کامالً قرمز

  قرمز

سبز با نوار 

 قرمز

کامال 

 قرمز

نیمه 

 ایستاده
  تظاهر
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  آذربایجان غربینتایج تجزیه و تحلیل صفات کمی ثبت شده در ارقام انگور مورد مطالعه در  )2-ب

نیـز  ) 4( جـدول  آذربایجـان غربـی   مقایسه میانگین صفات کمی در ارقـام مـورد مطالعـه در    نتایج 

صفات کمی به تنهاي براي تفکیک و شناسایی  از هر یک حاکی از آن است کهارقام استان قزوین همانند 

کلیه ارقام از یکدیگر کافی نیست. هرچند که برخی از این صفات در شناسـایی و یـا گـروه بنـدي ارقـام      

  نقش تعیین کننده اي دارند.  

گر کافی نبودنـد  به تنهاي براي تفکیک و شناسایی کلیه ارقام از یکدی یفیبا توجه به اینکه صفات ک

). 3ی به کمک تجزیه کالستر بـراي شناسـایی ارقـام از هـم اسـتفاده شـد (شـکل        صفات کماز مجموعه 

ز بقیـه  رقـم شـاهرودي ا  همانگونه که مالحظه می شود مجموعه صفات کمی براي شناسایی و جداسازي 

گـروه  یـک  و آنهـا را در  بـوده  با مشکل مواجه  قرمزبابا فخري از ریش ام رق، اما در تفکیک استکارآمد 

   د.داقرار 

  

  مقایسه میانگین صفات کمی در ارقام انگور مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی - 4جدول 

  متوسط وزن بذر

 (گرم)

 طول دم خوشه

 (سانتی متر)

 اندازه خوشه بدون دم

 (سانتی متر)

 وزن خوشه

 (گرم)

  خوشه عرض

 (سانتی متر)

 وزن گوشت

 (گرم)
 ارقام

0/04520 ab 3/900 a 23/70 a 563/2 ab 12/20 a 20/80 b ریش بابا قرمز 

0/05000 a 1/800 b 13/60 b 359/6 b 9/600 b 24/88 a فخري 

0/03480 b 4/560 a 21/80 a 796/9 a 9/400 b 16/00 c شاهرودي 

  

  مقایسه میانگین صفات کمی در ارقام انگور مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی - 4جدولادامه 

(درصد)قند  اسیدیته  ارقام pH  (گرم) وزن حبه (cm3) آب میوه حجم 

2/460 b 0/6200 a 42/40 a 2/576 a 3/464 a ریش بابا قرمز 

2/724 ab 0/3304 b 39/40 b 2/800 a 3/728 a فخري 

2/892 a 0/5720 a 41/00 ab 2/956 a 3/456 a شاهرودي 

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 131                                                                        1391شهریور  27    تاکستان -اولین جشنواره ملی انگور استان قزوین

 

  در ارقام مورد مطالعه در استان آذربایجان غربیدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه اي صفات کمی  -3شکل 

  

  

  

    نتایج تجزیه و تحلیل صفات کیفی ثبت شده در ارقام انگور مورد مطالعه در آذربایجان غربی. )3-ب

با توجه به اینکه صفات کمی به تنهاي و در مجمـوع بـراي تفکیـک و شناسـایی کلیـه ارقـام از       

یکدیگر کافی نبودند از مجموعه صفات کیفی به کمک تجزیه کالستر براي شناسایی ارقام از هم اسـتفاده  

ی ). نتایج حاکی از کارایی مجموعه صفات کیفی براي جداسازي ارقـام هماننـد صـفات کمـ    4شد (شکل 

قادر به تفکیک هر سه رقم از یکدیگر نیست. هرچند کـه صـفات کیفـی توانـایی      به عبارت دیگر و است

   د.دارقم دیگر را در یک گروه قرار  ولی دو ساختتشخیص فخري از دو رقم دیگر را میسر 

  

مطالعه در استان دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه اي صفات کیفی تبدیل شده ( صفر و یک) در ارقام مورد  -4شکل 

  آذربایجان غربی
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  بحث و نتیجه گیري

با توجه به اینکه کاربرد صفات کمی یا صفات کیفی به تنهایی قادر به تفکیـک کلیـه ارقـام انگـور     

، از ترکیب برخـی از ویـژ ه گیهـاي کمـی و تعـدادي از      )4تا  1( شکل هاي مورد مطالعه از یکدیگر نبود

یدي و متمایز کننده براي تمایز کامل ارقام مورد مطالعـه از یکـدیگر   خصوصیات کیفی به عنوان صفات کل

جداسازي کلیه ارقام به کمـک امتیـازات برخـی صـفات متمـایز کننـده و       که استفاده شد. نتایج نشان داد 

بطوریکه تنها با کاربرد امتیازات یازده صفت کمـی   بخوبی میسر است.همچنین تظاهر این صفات کلیدي 

 تعـداد شـامل   ]شناسایی استاندارد براي هر رقـم مـی باشـد   )  Plant Cod (گیاه کدقع یک در وا[و کیفی 

زمـان  ، شـکل دندانـه  ، تعداد لـوپ ، مقطع عرضی برگ کامل، برگ کامل پهنک شکلمتوالی،  هاي پیچک

 تشـکیل دانـه  و  آنتوسـیانین گوشـت   میزان، گ پوست حبهنر، شکل حبه، اندازه حبه، شروع رسیدن حبه

و یا تظاهر چهار صفت شامل رنگ میوه، تشکیل دانه، طـول پیچـک و مقطـع عرضـی بـرگ      ) 5(جدول 

ایـن روش حتـی در    ) می توان ارقام مورد مطالعه را بطور کامـل از یکـدیگر متمـایز نمـود.    7کامل(شکل 

تـوان بیـان نمـود کـه ثبـت       براین اسـاس مـی   .رهاي یک رقم نیز کارآمدي کافی را داشتتشخیص تکرا

 انگور از یکدیگر می باشـد  براي تمایز ارقامیکی از مطمئن ترین و بهترین راهکارها صفات کمی و کیفی 

   نیاز به دیگر اندازه گیریها ازجمله انگشت نگاري ژنتیکی نباشد.به جز موارد خاص، و شاید 

انگـور در منـاطق انگـور خیـز      در طی سالهاي گذشته جمع آوري و ارزیابی ارقام و ژنوتیپ هـاي 

کشور انجام شده و برخی از آنها به احداث کلکسیون منتج گردیده است که مهمترین آن، کلکسیون ملـی  

ژنوتیپ و رقم  1000انگور در استان قزوین واقع در ایستگاه درجه یک انگور تاکستان مشتمل بر بیش از 

  می باشد.

واکنش هاي متفاوت داشته و باعث تغییراتـی در  صفات مورفولوژیک تحت تاثیر عوامل محیطی 

خصوصیات شاخص می شود و به نوعی موجب افزایش تنوع در خصوصیات ظاهري گیاه می شـود (زو  

). بنابراین لزوم استفاده از شاخص هایی کـه کمتـر تحـت    1995؛ ویلجون و همکاران (2009و همکاران، 

را در طول سالهاي مختلف نشان می دهند از اولویت  تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرند و تغییرات کمی

باالیی برخوردار است. در بررسی هاي مورفولوژیکی مطالعات آناتومی می تواند کمک شـایانی در تمـایز   

رقم هاي گیاهی نماید. در درختان میوه تالقی هاي بین گونه اي سـبب بوجـود آمـدن طیـف وسـیعی از      

ر بعضی موارد تنها مطالعه آناتومی می تواند تمایز را ایجـاد نمایـد   تغییرات مورفولوژیکی شده است که د

  ).2002، یوال و همکاران، 2008(امپینوتی و دورات، 
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  و متمایز کنندهتفکیک ارقام انگور مورد مطالعه براساس امتیازات برخی صفات کلیدي  - 5 جدول

 نام رقم

ل
ام

ک
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گ پ
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ت
وش
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ن 

انی
سی

تو
آن

ن 
زا

می
 

نه
دا

ل 
کی

تش
 

  گیاه کد

شماره 

 صفت
21 30 20 23 16 35 48 44 41 40 39  ------ 

بیدانه 

 سفید
2 3 3 2 3 5 2 1 1 3 1 13112522332  

 33112523332 3 3 1 1 2 5 2 2 3 3 2 عسگري

 33311521331 3 3 3 1 1 5 2 1 3 3 1 بیدانه قرمز

 33673511353 3 3 6 7 3 5 1 1 3 5 3 خوشناو

  36532112331 3 6 5 3 2 1 1 2 3 3 1 یاقوتی

 52113313322 5 2 1 1 3 3 1 3 3 2 2 فخري

ریش 

 باباسفید
4 3 4 2 2 7 3 1 1 2 5 52113722434 

 52213713352 5 2 2 1 3 7 1 3 3 5 2 شاهرودي

میش 

 پستان
5 5 3 2 2 5 3 1 1 3 5 53113522355 

پیکانی 

 کاشمر
2 3 5 2 3 5 2 5 6 3 5 53652532532 

ریش 

 باباقرمز
5 5 3 2 2 7 3 1 4 1 7 71413722355  

شصت 

 عروس
2 3 3 2 2 9 3 1 1 6 7 76113922332  
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درگذشته شناسایی گونه ها و ارقام گیاهی تنها از طریق مورفولوژیکی موجـب گـزارش اطالعـات    

ضد و نقیضی در خصوص گونه هاي گیاهی گردیده است. بررسی خصوصیات ژنتیکی گیاهان از طریـق  

و غیـره موجـب تفکیـک رقـم هـا گردیـده و        1 ،(RAPD)2 ،(ISSR)3(AFLP)روشهاي مختلفی نظیـر  

اثر ثبت صفات مورفولوژیک توسط محققین مختلف ایجاد شده بود تا حد زیادي بر طرف تداخلی که در 

؛ 2007کـابرر و همکـاران،    -؛ رامـوس 2000؛ نیلسن و الول، 2002گردیده است (دي الیورا و همکاران، 

و لزوم  UPOVاعالم کرد با توجه به حجم باالي اطالعات در سیستم  2004).کاملین 2005سو همکاران، 

زیه اطالعات نیاز به طراحی مدلی است که داراي خروجی اسـتانداردي بـراي جمـع بنـدي اطالعـات      تج

باشد و در این راستا چند مل براي بعضی از محصوالت نیز ارائه داد. این نیاز در بررسی هاي اولیـه ثبـت   

دسـته بنـدي    ارقام در ایران نیز مشخص گردیده و مقرر گردید داده هاي بدست آمده بصورت کم و کیفی

  شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

نتایج گزارشات تحقیقات گذشته حاکی از وجود تنوع در ارقام و فنوتیپ هاي موجود مـی باشـد.   

در پژوهش حاضر نیز تنوع بسیار زیادي در صفات کمی و کیفی بوته، گـل، شـاخه، بـرگ، جوانـه گـل،      

ر کشور مشاهده شد که می تواند در برنامـه هـاي تحقیقـاتی    هسته، خوشه میوه و میوه ارقام تجاري انگو

  اصالحی و به زراعی آینده مورد استفاده قرار گیرند.
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