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وهيميفيو کيکمبررسي تنوع ژنتيکي برخي ارقام انگور با استفاده از صفات

، ۳فريتهراني، عل۲، محمود شور*۱زادهيرضا موس
۴انيمختاريعلو۳نژادين داوريغالمحس

)۲۱/۱۰/۱۳۹۲:رشيخ پذي؛ تار۱۶/۴/۱۳۹۲:افتيخ دريتار(

چكيده
. باشدمييث صفت مورد بررسيمطلوب از حيکينش منوط به وجود تنوع ژنتيبوده و انجام گزينژادبههايشتر برنامهياساس بيکيتنوع ژنت

ـ ج تجزينتـا . آمـد وه، به مرحله اجـرا در يميفيو کيصفت کم۲۸رقم انگور با استفاده از ۱۴يکيتنوع ژنتيمنظور بررسين پژوهش بها ه ي
داريمعنـي تفـاوت  يگر دارايکـد يبـا  يه صفات مورد بررسيمورد مطالعه از نظر کلن صفات نشان داد که ارقاميانگيمةسيانس و مقايوار

وجود ةشده نشان دهنديريگين صفات اندازهبيب همبستگيضرا. باشدمين ارقام و صفات مورد نظر يوجود تنوع بةهستند که نشان دهند
ـ گيه صفات اندازهه کالستر براساس کليج تجزينتا. صفات مهم بودين برخيبداريمعنييا منفيمثبت يهمبستگ ي شـده بـه روش وارد   ري

مشـهد و درگـز را در دو گـروه    ينمود که ارقام بوميبنديمگروه تقسچهار، ارقام را به ۵يدسيت در فاصله اقليکه در نهاصورت گرفت
دن حبه، ين گوشت، زمان شروع رسيانينتوسوه، رنگ آيک کالستر، شکل حبه، رنگ پوست ميو مهم در تفکيديصفات کل. جداگانه قرار داد

. ز ارقـام بودنـد  يک و تمايقادر به تفکيخوبيي بوده و به لحاظ ثبات، بهتنوع بااليدارايديصفات کل. اندازه خوشه و تراکم خوشه بودند
.ردير صورت گتواند از نظر صفات مورد نظمينش يبوده و گزييتنوع بااليدارايج نشان داد که ارقام مورد بررسينتا

Vitis vinifera)انگور :يديکليهاواژه L.)،ي، ضريب همبستگي، تجزيه کالستريفيو کيصفات کم

مشهدي، دانشگاه فردوسو مهندسی فضای سبزيگروه علوم باغبانو استاد اريدانشارشد،يکارشناسيدانشجوب يترتبه. ۳و ۲، ۱
ه نهال و بذرياصالح و تهيقاتي، بخش تحقيخراسان رضويعيو منابع طبيکشاورزقاتيمرکز تحقکارشناس ارشد. ۴
rmoosazadeh@yahoo.com: يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م.*
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مقدمه
است که مورد کشـت و کـار   یاهانین گیتریمیاز قدیکیانگور
بـوده عجـین بشرزندگیباسالهزارانمدتبهگرفته و میقرار 

انجـام قبـل سـال هزار 5-6د حدور باستان مصدرآنکاشتو
بـین یدهد کـه منشـأ انگـور نـواح    میشواهد نشان . ه استشد

انگورهـاي همـه .)31(باشـد  مـی خزردریايوترانه یمددریاي
ن یا. تعلق دارندVitaceaeو به خانواده Vitisبه جنس یخوراک

5000-6000جنس شناخته شـده و حـدود   11يخانواده دارا
ن و تنهـا  یتـر مهمVitisان آنها جنس یدر م. )26(باشد میته یوار

10000گونـه و  60يدارد و دارایوه خوراکیاست که میجنس
ایران یکـی از کشـورهاي مهـم    ). 19(شده است يرقم نامگذار

خواروبارسازمانآماراساسبر. دنیا استتولید کننده انگور در
بـوده و  هکتـار 7586600ادنیدرانگورکشتزیرسطحجهانی

بـا  ایـران . تن گزارش شـده اسـت  69093293آن ید جهانیتول
مقـام  هکتـار 286000ر کشـت  یو سطح زتن2240000د یتول

ارزش اقتصـادي ایـن محصـول، موجـب     .)11(ا را دارد ینهم دن
شده است که متخصصین کشاورزي در پی راهکارهاي متعددي 

د یـ ن منظـور با یبد. آن باشندبراي افزایش تولید و بهره وري از
ينـژاد قرار گرفته و در آن به بـه يد مورد بازنگریتوليهاروش

تـرین  عنـوان یکـی از غنـی   کشور ما بـه . ژه داده شودیت ویاولو
سـیل بـاالیی در زمینــه   مراکـز ذخـایر تـوارثی گیــاهی داراي پتان   

عمـدتاً يش عملکرد محصوالت کشاورزیافزا. باشدمیينژادبه
یکـ یجاد ارقام پرمحصول بـوده و تنـوع ژنت  یر اصالح و ابیمتک

، ينـژاد ت در بـه یـ موفق). 8(اسـت  ينـژاد ه و اساس کـار بـه  یپا
. داردیاه مورد نظر بسـتگ یموجود در گیکیبه تنوع ژنتماًیمستق

وجـود تنـوع   . باشدمیانگور داراي تنوع باالیی از لحاظ ژنتیکی 
اي ژهیـ ت ویـ از اهمينژادهه بیعنوان ماده اولبهیاهیدر جوامع گ

جهت مطالعه ژرم پالسـم،  یکیتنوع ژنتیبررس. برخوردار است
و يبنـد روند تکامل گونـه، رده ی، بررسينژادبهيهاه برنامهیته
).23(ت دارد یگر اهمیمسائل دياریبس

) 29(، فنـدق  )12(توان به انگور ین دسته از مطالعات میاز ا
) 22(و همکــاران یقهفرخــيوموســ. اشــاره کــرد) 7(و بــادام 

ارقـام بـادام بـا    یبرخـ یکـ یتنوع ژنتیابیمنظور ارزبهيامطالعه
وه انجـام دادنـد و تنـوع    یـ میفـ یو کیصفت کمـ 29استفاده از 

ـ ییباال . مشـاهده کردنـد  ین ارقـام و صـفات مـورد بررسـ    یرا ب
یکیات مورفولـوژ یخصوصـ ) 5(ن چـاالك و همکـاران   یچنـ هم
کـه عمـدتاً  یفیو کیصفت کم20استفاده از رقم بادام را با36
ج یبراسـاس نتـا  . کردنـد یوه و مغز بودند، بررسـ یميهایژگیو
کثــر ا. ن ارقــام وجــود داشــتیبــيادیــدســت آمــده تنــوع زهبــ

منظور حفاظت از منابع ژنتیکـی و  کشورهاي تولیدکننده انگور به
ز با اسـتفاده ا ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات محصول انگور، 

)(IBPGRیاهیـ ر تـوارث گ یذخـا ین المللیروش کار سازمان ب
نهایــت تشــکیل آوري ارقــام و درقــدام بــه شناســایی و جمــعا

بـا  راهـا ي باغی از این ارقام نموده و این کلکسیونهاکلکسیون
ي شـیمیایی، بیوشـیمیایی،   هـا ي مختلفـی از قبیـل روش  هاروش

6، 4، 3، 2(انـد ار دادهها و الکتروفورز مورد مطالعه قرایزوآنزیم
و نگـاري تـاك هترین صفات مورد بررسی در مطالعمهم). 27و 

،باشـد مـی فولوژیکی مورصفاتانگورو ارقام هاشناسایی گونه
از انگوري هامنظور شناسایی ارقام و گونهکه در اکثر کشورها به

انـد یی که بر مبناي بررسـی ایـن صـفات تـدوین شـده     هاروش
)16(و همکـاران  یشمزهها.)28و 20، 4، 2(شودمیاستفاده 

رقـم انگـور زودرس   20یکـ یتنـوع ژنت یجهت بررسايالعهطم
ک انجـام دادنـد و   یبر اساس صفات مورفولوژیو خارجیداخل

مشـاهده  ین ارقام از جهت صفات مورد بررسـ یرا بییتنوع باال
ک، یـ صـفات مورفولوژ يبـر مبنـا  یکـ یتنوع ژنتیابیارز. کردند

پالسـم،  ژرميدهسـازمان يتوانـد بـرا  یمیک و زراعیولوژیزیف
يهـا تید جمعیو توليریگرگهدويمناسب برانیوالدنشیگز

موجـود در  یپیتنـوع فنـوت  ). 14(در حال تفرق سـودمند باشـد  
ط قـرار  یک و محیدو عامل ژنتتأثیرمختلف، تحتيهاپیژنوت
داشته یکیمنشأ ژنتکهیاست که آن دسته از تنوعاتیهیبد. دارد

ــه  ــر ب ــه نظ ــند از نقط ــژادباش ــاز ارزش و اهمين ــتریت بی يش
نه از آنها، امکان انتخاب یبهيریگبرخوردارند و در صورت بهره

فـراهم  ينـژاد اهداف خاص بـه يط برایواجد شرايهاپیژنوت
پالسـم موجـود حـداکثر    توانـد از ژرم مـی نژادگـر  گردد و بهمی
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ـ ، ارزیکیصـفات مورفولـوژ  یسـ برر. دیاستفاده را نما يهـا یابی
هسـتند کـه   يمعتبريهاک، روشیتوژنتیو مطالعات سیمولکول

تواننـد مـورد اسـتفاده    مـی ارقام مختلف یکیدر برآورد تنوع ژنت
یمولکوليهات، دقت و سرعت روشیبا وجود اهم. رندیقرار گ
چنـان  ک هـم یـ مورفولوژيهـا ی، بررسـ هـا پیـ ک ژنوتیدر تفک

پالسـم مـورد   ژرميهايبندن مرحله در طبقهیبنا و اولعنوان مبه
).25(رند یگمیاستفاده قرار 

ک ارقـام مختلـف   یـ و تفکیکـ یتنـوع ژنت ین رو بررسیاز ا
وه، یمییایمیکوشیزیو فیکیانگور با استفاده از صفات مورفولوژ

يهاشبرد برنامهیو پیکیر ژنتیتواند ما را در جهت حفظ ذخامی
چـرا کـه تنـوع ژنتیکـی ارقـام بـومی و       ،رسـاند ياریـ ينژادبه

عنـوان دسـت افـزار و    ي وحشـی خویشـاوند آنهـا، بـه    هـا گونه
ویژه کشاورزي بهیي پژوهشهامایه اولیه بسیاري از برنامهدست

ــه ــه ب ــژادبرنام ــیين ــابرام ــین شــناخت ویباشــد، بن و هــایژگ
منظــور آوري شــده بــهي ایــن منــابع ارزنــده جمــعهــاپتانســیل

نمایـد تـا   میضروري یي پژوهشهابرداري از آنها در برنامهبهره
ينـژاد بـه يهاانگور از آنها در جهت برنامهينژادن بهیمتخصص

شــات یبــا انجـام آزما یزراعـ ن بــهینــد و متخصصـ یاسـتفاده نما 
ن ارقــام در منــاطق مهــم پــرورش انگــور کشــور، یــايســازگار

ن با یبنابرا. ندیاهم نمان ارقام را فریج استفاده از ایترويهانهیزم
ارقــام انگــور یبرخــیکــیتنــوع ژنتیکــرد بــه بررســین رویــا

و منـابع  يقات کشاورزیون مرکز تحقیشده در کلکسيآورجمع
وه یـ میفـ یو کی، بر اسـاس صـفات کمـ   يخراسان رضویعیطب

. پرداخته شده است

هامواد و روش
مـراه بـا   آنها هيآوررقم انگور که محل جمع14مطالعه در این

یفـ یو کیصـفت کمـ  28نام رقم ذکر شده است، با اسـتفاده از  
صـفات  يریـ گاندازه).1جدول (قرار گرفت یابیوه مورد ارزیم

یکـ یتنـوع ژنت یمنظور بررسـ به1390و 1389ي هادر طی سال
ــات    ــز تحقیق ــور موجــود در کلکســیون مرک ــام انگ برخــی ارق

یشکل پـاچراغ کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي که به 

صـفات  یبرخـ ی، انجـام شـد و روش کـد دهـ    انـد ت شدهیترب
آمده است بـر اسـاس روش کـار    1که در جدول یکیمورفولوژ

انگـور، کـه بـا    )(DUSختی و پایـداري  اي تمایز، یکنوهاآزمون
استفاده از روش کار اتحادیه بین المللی محافظت از ارقام جدید 

. )24(رفت تهیه شده است، صورت گ)UPOV(گیاهی 

صفاتيریگنحوه اندازه
زمـان شـکفتن   (یبرخی صفات از قبیـل مراحـل مختلـف زمـان    

گل در یجنسيهات اندامیو وضع) دن حبهیجوانه و شروع رس
ــیون  ــل کلکس ــه و  مح ــفات از جمل ــی ص ــیو برخ ــایژگ يه

آوري و انتقـال  ز با جمـع یمیوه نییایمیشکویزیو فیکیمورفولوژ
بـرداري از درختـان   یادداشـت . شدیبررسبه آزمایشگاههانمونه

بـا توجـه بـه    (هـا در مراحل مختلف رشد و زمان برداشت میوه
تـاك  4بر روي حداقل ) دیر رنگ پوست و نسبت قند به اسییتغ

بـراي تعیـین   . نمونه به ازاي هر تاك صورت گرفـت 10و تهیه 
بـه  هـا میـوه، پـس از انتقـال نمونـه    ییایمیشکویزیفيهایژگیو

ترازویی بـا  وسیلهبه) حبه40وزن (هاشگاه، وزن تازه میوهآزمای
گیري و متوسط وزن یک حبه به گرم ثبت گرم اندازه01/0دقت 

حبه با استفاده از دستگاه کولیس تعیین شد 40طول و قطر . شد
ـ  و عرض یک حبه به سـانتی و متوسط طول  . دسـت آمـد  همتـر ب

ـ    ر زیـر آب  جـایی مسـتقیم حجـم د   هحجم میـوه بـه روش جاب
ه، نسبت پس از جداسازي و توزین بذر میو. )1(محاسبه گردید 

صورت درصد وزن دانه بـه وزن میـوه   آن به وزن کل هر میوه به
چنین با تعیین حجم بذر و نسبت آن به حجم میوه، هم. ثبت شد

تعداد دانـه در هـر   . دست آمدهدرصد حجم دانه به حجم میوه ب
) حبـه 10هـر تکـرار   (حبه 40ذر در حبه نیز از میانگین تعداد ب

مواد جامد محلول در آب میوه یا میـزان مـواد قنـدي    .تعیین شد
Licornآب میوه بر اساس درجه بریکس با رفرکتومتر دیجیتالی 

Model) (تیتراسیون با هیدرواکسید از روش. گیري گردیداندازه
گیــري ل و معــرف فنـل فتـالئین جهــت انـدازه   نرمـا 1/0سـدیم  

اسـید  (ته قابل تیتراسیون آب انگور بر اساس اسـید غالـب   اسیدی
متر ثبـت  pHتوسط )pH(درجه اسیدي . استفاده شد) تارتاریک
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ي صفات ثبت شده در ارقام انگور مورد بررسیهاویژگی.1جدول 

صفت
عالمت 
اختصاري

گیريروش اندازهواحد

ترازوFWgوزن میوه
گیرياندازهFVcm3حجم میوه

کولیسFLcmمیوهطول
کولیسFwicmعرض میوه

کدBShشکل حبه*
، )6(، تخم مرغی)5(، تخت)4(، گرد)3(، بیضی پهن)2(، بیضی)1(مستطیل

)9(، مخروطی)8(، واژ تخم مرغی)7(تخم مرغی باز

کدSC*یمومودیسفهیالبدونپوست،رنگ
، )5(، بنفش)4(اکستري، قرمز خ)3(، قرمز)2(، سرخ گلی)1(زرد-سبز

)6(ايسرمه
)3(، خیلی آسان)2(آسان، نسبتاً)1(سختکدEDPحبهدمگل،دمازشدنجداسهولت

* )9(، خیلی زیاد)7(زیاد) 5(، متوسط)3(، کم)1(ندارد یا خیلی کمکدCFAگوشتنیانیآنتوسرنگ
)3(فت، خیلی س)2(، کمی سفت)1(نرمکدFfiگوشت حبهیسفت
)3(، خیلی آبدار)2(دارآب، کمی)1(کم آبکدFJگوشت حبهبودنآبدار

* )3(، رشد کامل)2(، رشد ناقص)1(نداردکدSF)بذر(دانهلیتشک
تعداد روز پس از شروع فصل رشدروزTBBurزمان شکفتن جوانه

تعداد روز پس از شکفتن جوانهروزTBBeRزمان شروع رسیدن حبه*

کدSOFهاي جنسی گلاندام
توسعه یافته و کامالًها، پرچم)1(توسعه یافته و بدون مادگیکامالًهاپرچم

ها، پرچم)3(توسعه یافتهو مادگی کامالًها، پرچم)2(مادگی به تحلیل یافته
)4(توسعه یافتهبرگشته و مادگی کامالً

)9(، خیلی بزرگ)7(، بزرگ)5(، متوسط)3(، کوچک)1(خیلی کوچککدBS*)طول×عرض ،cm(خوشهاندزه 
ترازوBWgوزن خوشه

)9(، خیلی فشرده)7(، فشرده)5(متوسط،)3(باز،)1(خیلی بازکدBDتراکم خوشه*
* کشخطPLcmخوشهدمطول
TSSBrixمواد جامد محلول رفراکتومتر°
TAاسیدیته قابل تیتر

g/100ml
juice

سیونتیترا

VCویتامین ث
mg/100ml

juice
تیتراسیون

مترpH-pHدرجه اسیدي
نسبت قند به اسید-INشاخص طعم

ترازوSWmgمیانگین وزن دانه
ي یک میوه به وزن کل میوههادرصد وزن دانهدرصدSWFدرصد وزن دانه به وزن میوه

گیرياندازهSVcm3میانگین حجم دانه
ي یک میوه به حجم کل میوههادرصد حجم دانهدرصدSVFنه به حجم میوهدرصد حجم دا

شمارشتعدادSNمیانگین تعداد بذر در میوه

يداریو پایکنواختیز، یتمايهاآزمون:روش کار،يدیصفات کل:*
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ــ و  ــه روش جــاکوبس ب ــامین ث ب ــیهویت ــرم صــورت میل درگ
. )1(گیري گردیدلیتر آب میوه اندازهلییم100

يه آماریتجز
تکرار به اجـرا در 4تصادفی با این آزمایش در قالب طرح کامالً

و JMP4تجزیـه آمـاري صـفات بـا اسـتفاده از نـرم افـزار        . آمد
5در سـطح احتمـال   LSDبـه کمـک آزمـون    هامقایسه میانگین

ن صـفات و  یسـاده بـ  یب همبستگین ضرییتع. درصد انجام شد
.صورت گرفتSPSSرم افزار ز توسط نیه کالستر نیتجز

نتایج و بحث
انس نشـان داد کـه ارقـام انگـور از نظـر اکثـر       یه واریج تجزینتا

هسـتند  يدارمعنیتفاوت يگر دارایکدیصفات مورد مطالعه با 
ن از یبنابرا. استیل بر وجود تنوع در صفات مورد بررسیکه دل

اسـتفاده يل آمـار یـ ه و تحلیـ تجزين صفات در مراحل بعـد یا
ب تنوع یزان ضریشده و ميریگمشخصات صفات اندازه. دیگرد
ن صـفات  یانگیسه میمقا.آمده است2هر صفت در جدول يبرا

شده در يریگن صفات اندازهیبدارمعنیانگر وجود تفاوت یز بین
).3جدول (بود یارقام مورد بررس

ثبت شده معلـوم شـد کـه زمـان شـکفتن      يهادادهيبر مبنا
یطـ ) 18(یکرمـ . ر بـود یـ ن متغیفـرورد 30تـا  25ازهـا جوانه
ون اسـتان  یرقم انگور موجود در کلکسـ 162يهایژگیویبررس

عنـوان  بـه شدندشکفته زودي آنهاهاکه جوانهراارقامیفارس،
کـه تـاریخ شـکفتن    یارقـام ارقام حساس بـه سـرماي بهـاره و    

ارقامی که عنوان بهرافروردین ماه بود28زي آنها بعد اهاجوانه
قابلیت گریز از سرماي بهاره و تحمل سرماهاي بعـد از شـکفتن   

کـه یاستفاده از آنها براي منـاطق ه وجوانه را دارند در نظر گرفت
توصـیه  ) ریمناطق سردسـ (باشند میبهاره ررسیدداراي سرماي

ن ارقام مختلف انگـور  یز بیدن حبه نیدر زمان شروع رس.کندمی
ن زمـان بـه   یکه زودتريطورود داشت، بهوجيدارمعنیاختالف 

ن یرتـر یو د)روز پس از شکفتن جوانه77(مشهد ش بابا یرقم ر

روز پـس از  117(کاشمر یدن حبه به رقم ترقیزمان شروع رس
رنگ میوه در ارقـام شـغالی و   . اختصاص داشت) شکفتن جوانه

لطـف آبـاد قرمـز    يصاحبی نیشابور سرخ گلی، در رقـم سـعد  
رنگ . زرد مشاهده شد-ر بقیه ارقام به رنگ سبزو ديخاکستر

یلیکم تا خیلین ارقام انگور از خیوه در بین گوشت میانیآنتوس
روش يدیـ ن صفت کلیزان شاخص تنوع در ایم. ر بودیاد متغیز

ن یـ ايباشد که نشـان دهنـده تنـوع بـاال    میدرصد 75کار برابر 
جملـه  صفت شـکل حبـه از   . استیصفت در ارقام مورد بررس

يداریو پایکنواختیز، یتمايهاروش کار آزمونيدیصفات کل
يادیـ ت زیـ ز اهمیـ محصـول ن يدر انگور بوده و در بازار پسند

و انحراف 71/4ن صفت یدست آمده در اهن بیانگیدارد، مقدار م
شکل گرد يدهد اکثر ارقام دارامیباشد که نشان می54/1ار یمع

هاي ماده بـا  ی نیشابور داراي گلشغالرقم . هستندیتا تخم مرغ
. ي هرمافرودیـت بودنـد  هـا پرچم برگشته و بقیه ارقام داراي گل

87/4تـا  3/1وه از یـ گرم، و حجـم م 15/5تا 45/1وه از یوزن م
دست آمده در هزان شاخص تنوع بیم. ر بودیمتر مکعب متغیسانت

درصـد بـود کـه نشـان     89/42و 98/41ب یـ ترتهر دو صفت به
. ن ارقام باال استیوه در بیرات وزن و حجم مییزان تغیمدهدمی

گزارش کردند کـه بـین وزن میـوه و    )15(انک یو کایگوزلکس
از صـفات  یکـ یوزن حبه . حجم آن ارتباط نزدیکی وجود دارد

و اتصال یشدگشد که در ارتباط با مقاومت به لهبامییفیمهم ک
در برنامـه  يادیـ ت زیـ محکم حبه به خوشه قـرار داشـته و اهم  

در بین ارقام مورد بررسـی  ). 16(دارد ياصالح انگور تازه خور
جز رقم هتمام ارقام از رشد کامل دانه در حبه برخوردار بودند، ب

. کشمشــی درگــزي کــه داراي رشــد نــاقص دانــه در حبــه بــود
درصد وزن دانـه بـه وزن   %) 51/1(ن یو کمتر%) 66/5(ن یشتریب
مشـاهده  يدرگـز یزه مشهد و کشمشب در ارقام سبیترتوه بهیم

و و همکـاران  یـ ). 2جـدول  (درصد بود 2/3که متوسط آن شد
طور وي هسته انگور اعالم کردند که بهطی آزمایشاتی بر ر)30(

. دهـد مـی درصد از وزن انگور را تشکیل 5/2متوسط بذر انگور 
چه درصد وزنی دانه در میوه کمتر باشد نشان دهنده پتانسـیل  هر

ـ رد نظر به سمت کاهش درصد تشکیل بذر و بیرقم مو گـی  هدان
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رقم انگور14در یب تنوع صفات مورد بررسیرات و ضرییدامنه تغ.2جدول 
درصد تنوعاریانحراف معنیانگیمحداکثرحداقلشدهيریگصفات اندازهشماره

45/115/503/327/198/41وهیوزن م1
3/187/482/221/189/42وهیحجم م2
45/149/284/135/098/18وهیطول م3
22/194/163/122/05/13وهیعرض م4
1771/454/167/32شکل حبه*5
6* 1436/184/089/61حبهپوسترنگ
1371/172/042گلدمازشدنجداسهولت7
8* 1986/39/219/75گوشتنیانیآنتوسرنگ
13296/048گوشت حبهیسفت9
235/251/04/20گوشت حبهبودنآبدار10
11* 2393/226/08/8)بذر(دانهلیتشک
253064/2844/103/5زمان شکفتن جوانه12
771175/9775/910زمان شروع رسیدن حبه*13
3407/326/047/8گلیجنسيهااندام14
15* 5771/599/033/17خوشهزه ااند
8554545/26156/11343/43وزن خوشه16
3986/57/102/29تراکم خوشه*17
18* 3/16/748/477/152/39هخوشدمطول
162/2688/1866/209/14مواد جامد محلول19
26/053/035/008/031/28تریته قابل تیدیاس20
63/256/1064/688/131/28ن ثیتامیو21
5/34/494/323/084/5يدیرجه اسد22
309/7521/5521/1212/22شاخص طعم23
125964/3837/136/34ن وزن دانهیانگیم24
51/166/52/335/118/42وهیدرصد وزن دانه به وزن م25
001/006/004/001/078/25ن حجم دانهیانگیم26
14/082/543/361/199/46وهیدرصد حجم دانه به حجم م27
44/138/333/261/023/26وهین تعداد بذر در میانگیم28

يداریو پایکنواختیز، یتمايهالعمل آزمونادستوريدیصفات کل: *
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در ارقام انگوریابیصفات مورد ارزنیانگیسه میمقا.3جدول
صفاتارقام

FWFVFLFwiBShSCEDPCFAFfiFJSFTBBurTBBeRSOF

82/4فخري کاشمر b5/4 b46/2 a78/1 de6b1c2b1c3a3a3a30a98d3b

3e75/2آبادلطفیگالب e97/1 de69/1 ef7a1c1c1c3a3a3a25c102c3b

53/1يدرگزیکشمش j42/1 h45/1 l34/1 hi4d1c3a5b2b2b2b30a85h3b

96/3آبادلطفیلفلف c61/3 c82/1 efgh91/1 bcd5c1c2b5b1c3a3a28b99d3b

86/4مقنایی مشهد b62/4 b49/2 a83/1 cde6b1c1c1c3a2b3a28b102c3b

49/1گل مشهدپشت j34/1 h45/1 l32/1 hi4d1c3a1c1c3a3a30a92g3b

55/2بابا مشهدریش g32/2 f67/1 hik59/1 f4d1c2b5b3a2b3a28b77i3b

85/1يزه درگزسب i8/1 g47/1 jl44/1 gh4d1c2b5b1c2b3a28b92g3b

38/2سبزه مشهد h3/2 f64/1 ij6/1 f5c1c1c1c1c2b3a28b98d3b

45/1آبادلطفيسعد j3/1 h57/1 jkl22/1 i1e4a2b9a3a2b3a30a107b3b

46/3صاحبی نیشابور d27/3 d12/2 cd72/1 ef7a2b1c5b3a3a3a28b94f3b

15/5آبادلطفيسمرقند a87/4 a18/2 bc94/1 abc4d1c2b5b2b3a3a30a96e3b

85/2شغالی نیشابور f62/2 e8/1 fghi71/1 ef4d2b1c9a1c2b3a30a106b4a

3e78/2ترقی کاشمر e72/1 gik72/1 ef5c1c1c1c1c3a3a28b117a3b

3ادامه جدول
BSBWBDPLTSSTAVCpHINSWSWFSVSVFSN

7a545a7b2/4فخري کاشمر efg5/18 efg26/0 h7d4/4 a16/70 a48de56/1 k064/0 a24/2 j65/1 i

5b7/263آبادلطفیگالب h5c5def18gh31/0 fgh8/8 b1/4 bc58cd31hi52/2 i034/0 ghij93/2 h37/2 d

یکشمش
7a5/213يدرگز k5c3/1 h5/21 b34/0 ef9/7 c2/4 b5/61 bc12k51/1 k001/0 k14/0 m93/1 g

یلفلف
5b290e5c3/5آبادفلط cde5/17 hi27/0 h7d4cd5/62 bc35gh85/1 j029/0 j66/1 l06/2 f

5b2/161مقنایی مشهد l7b6/7 a20c26/0 h27/5 e15/4 b9/75 a51cd66/2 h048/0 cd64/2 i5/2 c

5b115m5c5/1گل مشهدپشت  h2/26 a49/0 b27/5 e73/3 f47/53 de44ef29/4 c039/0 efg18/4 f44/1 j

5b85n5c7a16j44/0بابا مشهدریش b27/5 e8/3 ef15/36 f38fg1/4 e038/0 fg51/4 e75/2 b

5b2/225يسبزه درگز j7b7/4 ef8/18 def30/0 gh7d8/3 ef75/62 bc19j86/2 g032/0 hij61/4 d74/2 b

5b2/362سبزه مشهد b9a2/3 g5/17 hi31/0 fgh63/2 f9/3 de53/57 cd40fg66/5 a039/0 efgh7/5 b31/3 a

5b230i3d7/4آبادلطفيسعد ef3/18 fg38/0 cde7d85/3 ef12/48 e34ghi82/3 f037/0 fghi71/4 c62/1 i

7a295d5c6/3صاحبی نیشابور fg21b36/0 d56/10 a1/4 bc73/57 cd28i85/1 j03/0 ij11/2 k25/2 e

يسمرقند
7a5/279آبادفلط f5c2/5 cde17i34/0 ef28/5 e7/3 f5/48 e59ab91/3 f054/0 bc84/3 g38/3 a

5b5/347شغالی نیشابور c9a8/3 fg18gh35/0 ef7d9/3 de57/50 e55bc35/5 b055/0 bc82/5 a75/2 b

7a5/247ترقی کاشمر g5c6/5 bcde16j53/0 ab7d5/3 g30f47de87/2 g043/0 def88/2 h81/1 h

. ندارنديداریاختالف معن05/0در سطح احتمال  LSD حروف مشترك هستند، طبق آزمونيکه در هر ستون داراییهانیانگیم
.آمده است1صفات در جدول يعالمت اختصار
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نژادي جهت اصـالح ارقـام   ي بههابرنامهتواند در باشد که میمی
گـزارش شــده کـه انگــور واریتــه   .نظر قــرار گیــرددانــه مـد بـی 

). 30(دانه در هـر حبـه دارد   4-3، )Muscadineae(موسکادینه 
صـورت  Vitisدر پژوهش حاضر که بر روي ارقام انگور جنس 

2جـدول  . باشـد مـی دانه 5/3تا 5/1گرفته است این تعداد بین 
وه نشـان  یـ میکـ یزیفيهـا یژگـ ین ویرا بـ ییدرصد تنـوع بـاال  

ي تمایز، یکنـواختی و پایـداري،  هادر روش کار آزمون. دهدمی
جـزو صـفات   ) اندازه، تراکم و طول دم خوشه(صفت خوشه 3

ییبـاال کلیدي در شناسایی ارقام انگور بوده و داراي تنوع نسـبتاً 
ـ یاز نظر وزن خوشه ن. باشندمیدر میان ارقام  مـورد  ن ارقـام  یز ب

زان شـاخص تنـوع   یـ وجود داشت کـه م يادیاختالف زیبررس
مقدار مواد . باشدمین مطلب ید این صفت مؤیدر ا) درصد43(

درصـد  % 2/26تـا  ) ش بابا مشـهد یرقم ر% (16جامد محلول از 
زان شـاخص طعـم   ین میشتریب. متغیر بود) رقم پشت گل مشهد(
یر رقـم ترقـ  ن آن دیو کمتـر ) 9/75(مشهد ییوه در رقم مقنایم

يهـا از فـاکتور یکـ یشـاخص طعـم   . دست آمـد هب) 29(کاشمر
مشـهد  ییاست، لذا رقم مقنـا يتازه خوريانگورهايبرایاصل
. ردیه قرار گین جهت مورد توصیتواند در امی

یب همبستگیضرا
دار یاز آنهـا معنـ  یکه برخیصفات مورد بررسیج همبستگینتا

تـوان  مین صفات ین ایاز ب. ارائه شده است4هستند در جدول 
وزن، (وه یـ مربـوط بـه انـدازه م   يهـا یژگـ یان ویمیبه همبستگ

ن یانی، رنـگ پوسـت بـا رنـگ آنتوسـ     )وهیـ حجم، طول و قطـر م 
ل بذر یزان استحکام اتصال حبه به خوشه با تشکیوه، میگوشت م

زان یـ ل بذر با وزن و حجم و طول و قطر حبه و میوه، تشکیدر م
یبرخـ . د اشـاره کـرد  یدرصـد قنـد و اسـ   وه بـا یشاخص طعم م
ن یایزان همبستگیم. با هم دارندییار باالیبسیصفات همبستگ
ق یـ دهـد تـا از طر  مـی است کـه بـه مـا اجـازه     يصفات به حد

م، لذا در یببریرات صفت همبسته پییهر کدام به تغيریگاندازه
بـر  ده، زمانیچینه، پیهزک صفت پریيریگموارد که اندازهیبرخ

نـه کمتـر   یق بـا صـرف زمـان و هز   یـ ن طریـ و مشکل است، به ا

رد یـ ک صفت انجـام گ یيریگم اندازهیر مستقیطور غتواند بهمی
ن وزن حبه بـا طـول، قطـر و    یبیهمبستگین بررسیدر ا). 13(

ج ینتـا . دسـت آمـد  هبـ 99/0و 91/0،91/0ب یترتوه بهیحجم م
یهمبسـتگ وهیـ ن وزن، طول، قطر و حجـم م یدهد که بمینشان 

درصـد وجـود دارد و   1در سـطح احتمـال   يدارمعنـی مثبت و 
. شـود مـی ش وزن حبـه  یسبب افـزا هاک از پارامتریش هر یافزا

یکـ یان کردند کـه اثـر عوامـل ژنت   یب) 31(نگ و همکاران یانمیز
بـوده و نشـان   یطـ یشتر از عوامـل مح یش وزن حبه بیافزايبرا

یهمبسـتگ ) ل و عـرض وزن و طو(اندازه حبه يدادند که اجزا
یهمبسـتگ ) 10(مقـدم و همکـاران   یعرفان. با هم دارنديادیز

ب یـ ترتل و عرض حبه با اندازه حبه را بهان وزن، طویمیپیفنوت
طـور  جه گرفتند که بـه یگزارش کردند و نت86/0و 88/0، 91/0
نسـبت بـه   یفـ یو کیان صـفات کمـ  یـ میکیژنتیهمبستگیکل

ج یطبـق نتـا  . شـتر اسـت  یصـفات ب در اکثـر  یپیفنـوت یهمبستگ
ل بذر در حبه و وزن بذر با ین تشکی، ب4دست آمده در جدول هب
. وجـود دارد یمثبتـ یمربوط به اندازه حبه، همبستگيهایژگیو

یهمبسـتگ ) 10(مقـدم و همکـاران   یج پـژوهش عرفـان  یدر نتا
، 99/0ب یـ ترتزن بذر با وزن، طول و عـرض حبـه بـه   ویکیژنت
ـ گزا90/0و 94/0 ن آنهـا  یبـ یپیفنـوت یهمبسـتگ یرش شد، ول

بـا  یمثبتـ یتوان گفت اندازه حبه همبستگمین یکمتر بود، بنابرا
ا یـ ن اتصال حبه به خوشـه  یبیاز طرف. حضور بذر در حبه دارد
وه همبسـتگی  یـ ل بـذر در م یگل، با تشکسهولت جدا شدن از دم

r-51/0(یمنفــ ل بــذر یچــه تشــکهریعنــی(وجــود دارد، ) =
و بیانگر آن است که ) ترگل سختتر، جدا شدن حبه از دمکامل

وجود بذر کامل در حبه باعث افزایش مقاومت اتصـال حبـه بـه    
علـت ترکیبـات   توان گفـت بـذر بـه   میدر واقع . شودمیخوشه 

کند هم باعـث افـزایش وزن حبـه و هـم     میهورمونی که تولید 
).10(شود میباعث افزایش استحکام اتصال حبه به خوشه 

بـا  ) وهیـ وزن خوشه و م(ن عملکرد یدهد که بمیج نشان ینتا
ــه ــد در حب ــادرصــد قن ــه . وجــود داردیمنفــیک همبســتگی

. ابـد یمـی وه کاهش یش عملکرد، درصد قند میکه با افزايطوربه
منظـور  کـه بـه  ییهـا پـژوهش یط) 1390(و همکاران یمرادقل
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وه در ارقام انگوریمیفیو کیصفت کم28یهمبستگبیاضر.4جدول
SOFTBBeRTBBurSFFJFfiCFAEDPSCBShFwiFLFVFW

-FW

-**99/0FV

-**92/0**91/0FL

-**75/0**90/0**91/0Fwi

-*60/0*59/053/052/0BSh

-*56/0-43/0-15/0-32/0-31/0-SC

-07/0-49/0-51/0-44/0-37/0-36/0-EDP

-12/0**68/0*62/0-23/0-29/0-26/0-26/0-CFA

-011/0-28/02/004/0*54/028/028/0Ffi

-04/0-026/0-48/044/034/041/042/0FJ

-27/0011/0-51/0-12/013/037/032/033/033/0SF

-27/0-15/0-16/0-4/0*55/03/0*6/0-26/0-1/0-06/0-06/0-TBBur

-08/0-39/023/019/0-06/0-*56/0-31/003/023/021/019/019/0TBBeR

-25/027/007/027/0-3/0-51/028/0-22/013/0-1/003/0-04/0-03/0-SOF

2/0-04/029/037/0-44/016/012/0-09/014/0-24/024/031/034/034/0BS

21/034/014/012/026/0005/0-06/0-28/0-02/03/038/044/042/042/0BW

53/007/0009/014/034/0-37/0-16/0-4/0-33/0-27/027/017/018/016/0BD

11/0-17/041/0-51/007/0-36/004/0-48/0-04/0-13/052/047/052/052/0PL

09/0-26/0-3/028/0-11/006/0-17/0-5/001/0-02/046/0-17/0-32/0-33/0-TSS

01/0-07/013/004/016/023/0-02/0-15/009/03/0-36/0-49/0-46/0-45/0-TA

05/009/02/0-19/0-34/034/025/008/0-26/031/0004/012/002/0-01/0-VC

04/0-21/0-04/0-32/0-02/0-*53/012/0-01/005/0-45/013/05/029/029/0pH

1/0-12/0-02/0-14/0-07/0-19/022/0-05/017/0-38/014/044/032/031/0IN

35/041/025/0*57/023/006/0-13/0-32/0-05/0-03/0*55/052/0*59/0*59/0SW

45/007/017/036/039/0-37/0-18/018/0-18/042/0-17/0-33/0-27/0-28/0-SWF

31/039/017/0**72/021/007/014/0-38/0-01/009/048/0*59/0*58/0*58/0SV

42/012/007/0*58/037/0-28/0-24/026/0-27/040/0-18/0-26/0-24/0-25/0-SVF

19/019/0-21/0-18/031/0-12/0-1/04/0-26/0-01/04/012/029/026/0SN

درصد5معنی داري در سطح : *درصد،  1معنی داري در سطح : **
آمده است1عالمت اختصاري صفات در جدول 
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صفت کمی و کیفی میوه در ارقام انگور28همبستگیایبضر. 4ادامه جدول 
SNSVFSVSWFSWINpHVCTATSSPLBDBWBS

-BS

-37/0BW

-43/02/0-BD

-05/0-17/0-21/0-PL

-*64/0-11/0-27/0-02/0-TSS

-13/014/0-38/0-049/0-12/0TA

-04/0-12/012/0-4/0-12/037/0VC

-33/0**72/0 -19/012/0-18/046/013/0pH

-**78/007/0**83/0 -37/01/0-33/032/01/0-IN

-17/0-25/0-44/0-11/022/0-36/028/021/0009/0SW

-45/041/0-*55/0-**66/0 -3/011/0-04/0-4/014/0-49/0-SWF

-34/0**87/003/0-08/0-31/0-06/0-28/0-4/037/043/002/0-SV

-47/0**90/039/034/0-52/0-53/0-19/021/0-1/04/005/0-*56/0-SVF

-45/018/048/021/003/0-18/0-41/0-3/0-47/0-29/05/002/015/0-SN

درصد5در سطح يداریمعن: *درصد،  1در سطح يداریمعن: **
.آمده است1صفات در جدول يعالمت اختصار

ژنتیکی در ارقام انگور با استفاده از صفات زراعـی  بررسی تنوع 
ین عملکرد و صفت مواد جامد محلول همبسـتگ یبانجام دادند، 

. دسـت آوردنـد  هدرصد بـ 1در سطح احتمال يدارمعنیو یمنف
نتیجه گرفتند که افزایش عملکـرد  ) 12(مقدم و همکاران یفتاح

هـا بوته و خوشه باعث کاهش مقدار قند موجود در عصاره حبه
طـور  گزارش کرد که درصد قند در انگور بـه ) 9(باخ یا. شودمی

شرایط محیطی، عملکرد و روش کاشت قـرار  تأثیرزیادي تحت 
در ارقام با عملکرد باال کربوهیدرات کمتري بـراي ذخیـره   . دارد
شود و اکثـر ترکیبـات فتوسـنتزي صـرف     میي قند مصرف ساز

همبستگی بـین  ج نشان داد که ضریب ینتا. شودمیعملکرد میوه 
عنـوان شـاخص طعـم بـا درصـد اسـید       نسبت قند به اسـید بـه  

)83/0-r ، بیشــتر از مقــدار همبســتگی آن بــا درصــد قنــد )=
)37/0+r عـم  میزان اسید در در شاخص طتأثیربنابراین . بود) =

ـ .بیشتر از میـزان قنـد اسـت    وه بـا رنـگ   یـ ن رنـگ پوسـت م  یب
68/0r(يدارمعنیمثبت و ین گوشت، همبستگیانیآنتوس در ) =

ش یدهد بـا افـزا  میدرصد وجود دارد، که نشان 1سطح احتمال

تـر  رهیز در جهت تیوه نین گوشت، رنگ پوست میانیرنگ آنتوس
دن ین شروع رسیکه بن بودیانگر ایج بینتا. ابدیمیش یشدن افزا

چـه  هریعنیوجود دارد، یمنفیوه همبستگیحبه و درصد قند م
شتر و بالعکس، یزان قند آن بیدن کند میوه زودتر شروع به رسیم

دن حبه و سهولت جدا شدن حبـه از  ین شروع رسیبیو از طرف
r-56/0(يدارمعنییمنفیک همبستگیگل دم . وجـود دارد ) =
دن حبه زودتر اتفاق افتد جدا شدن یشروع رسمعنا که اگر نیبد

ن یـ د این موضوع شایل ایدل. تر خواهد بودحبه از خوشه سخت
ن تا زمان یدن کند، بنابرایحبه زودتر شروع به رسیباشد که وقت

يسـاز رهیـ ذخيبـرا یوه فرصت کافیدن کامل و برداشت میرس
داشـته  مناسب را ياز آب و هوايمندل بهرهیدلدرات، بهیکربوه
، اسـتحکام اتصـال   یدرات کافیکربوهيسازرهیذخيجهینتو در

.ابدیش یحبه به خوشه افزا

ه کالستریتجز
ه یه کالستر به روش وارد و با استفاده از کلین پژوهش تجزیدر ا
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وهیمیفیو کیدندروگرام ارقام انگور با استفاده از صفات کم. 1شکل 

5در فاصـله  ). 1کل شـ (صفات مورد بررسـی صـورت گرفـت    
تجزیـه  . خوشـه گـروه بنـدي شـدند    4ارقام انگـور مـذکور در   

کـه ارقـام   طـوري خوبی قادر به تفکیک ارقام بود بـه بهايخوشه
دهد مینتایج نشان . از هم جدا شدندانگور مشهد و درگز کامالً

یکنـواخت یز، یتمايهاروش کار آزمونيدیشتر صفات کلیبکه 
ز ارقام یبوده و قادر به تمادارمعنیهر گروه انگور دريداریو پا

توان به شکل حبـه، رنـگ   میيدین صفات کلیاز جمله ا. بودند
دن حبـه،  ین گوشت، زمان شروع رسیانیوه، رنگ آنتوسیپوست م

ـ ا.اندازه خوشه و تراکم خوشه اشاره کـرد  ل صـفات بـا   یـ ن قبی
ي هـا اسـاس روش کـار آزمـون   کـه بر یستم کددهیاستفاده از س
ـ آنهـا تعر يانگـور بـرا  )(DUSختی و پایداري اتمایز، یکنو ف ی
. اندکار رفتههبايه خوشهی، در تجز)1جدول (شده است 

درگـز بـه همـراه دو رقـم     یرقم انگور بـوم 6در گروه اول 
يهـا یژگـ یاز و. کاشـمر قـرار گرفتنـد   یشابور و ترقینیصاحب

، )رقـم 1(یلیتوان به شکل حبـه از مسـتط  مین گروه یمختص ا
، رنـگ  )رقـم 2(باز یتا تخم مرغ) رقم2(، تخت )رقم3(گرد 

و قرمـز  یوه از سبز زرد در اکثـر ارقـام تـا سـرخ گلـ     یپوست م
جز هکم تا متوسط بیلین گوشت از خیانی، رنگ آنتوسيخاکستر

دن حبـه  ی، زمان شروع رس)ادیزیلیخ(آباد لطفيدر رقم سعد

ن زمـان  یرتـر یشامل د(ه روز پس از شکفتن جوان117تا 85از 
، اندازه خوشه متوسط تا بزرگ، وزن خوشـه  )دن حبهیرسشروع

گرم و تراکم خوشه از فرم باز تا فشرده، اشاره 300تا 200ن یب
در . شابور بودینیشامل ارقام سبزه مشهد و شغالگروه دوم. کرد

و تخـت  ) شـابور ینیرقم شغال(ن گروه شکل حبه به فرم گرد یا
رقـم سـبزه   (وه سـبز زرد  یـ ، رنـگ پوسـت م  )مشـهد رقم سبزه (

ن گوشـت  یانی، رنگ آنتوس)شابورینیشغال(یو سرخ گل) مشهد
یرقـم شـغال  (اد یـ زیلـ یتـا خ ) رقم سـبزه مشـهد  (کم یلیاز خ

روز پـس از  106تـا  98دن حبـه از  ی، زمان شروع رسـ )شابورین
، )دن حبـه یمتوسـط در شـروع رسـ   یشامل زمان(شکفتن جوانه 

گـرم و  360تـا  350ه متوسط، وزن خوشـه حـدود   اندازه خوش
ارقـام مشـهد شـامل    در گـروه سـوم  . فشردهیلیتراکم خوشه خ

يهـا یژگـ یاز و. مشهد قرار گرفتندییبابا و مقناشیگل، رپشت
، یتوان به شکل حبه از گرد تـا تخـم مرغـ   مین گروه یمختص ا

یلـ ین گوشت از خیانیزرد، رنگ آنتو س-وه سبزیرنگ پوست م
روز پـس  102تـا  77دن حبه از یتا متوسط، زمان شروع رسکم

، )دن حبـه یزمان شـروع رسـ  ترینشامل کوتاه(از شکفتن جوانه 
گرم و تراکم خوشـه  200ر یاندازه خوشه متوسط، وزن خوشه ز

ت گـروه چهـارم کـه تنهـا     یدر نها. متوسط تا فشرده، اشاره کرد
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ف نسـبت بـه   ن اخـتال یشتریکاشمر بود که با بيشامل رقم فخر
.ر ارقام قرار گرفتیسا

يریگجهینت
وه، یـ وه شامل انـدازه م یج نشان داد که مشخصات مربوط به مینتا

ن گوشـت و زمـان   یانیوه، رنگ آنتوسیشکل حبه، رنگ پوست م
ـ دارمعنـی بـاال و  یدن حبه به جهت همبستگیشروع رس ن یدر ب

، یلاصـ يک کالسـترها یـ ن عامـل در تفک یتـر ارقام انگور و مهم
ن یچنهم. فا کنندیایارقام انگور نقش مهمییتوانند در شناسایم

بین تغییرات دردامنه وسیعی ازپژوهشاین نتایج حاصل ازدر 
مشـاهده شـده گیـري صـفات انـدازه  نظـر ازیمورد بررسارقام
. باشدارقام مین یبپتانسیل ژنتیکی باال درةکه نشان دهندد یگرد

مقاومـت بـه   يهـا د ماننـد ژن یـ مفيهار ژنکه اکثنیبا توجه به ا
ت یـ فیعامـل ک يهـا و ژنیطـ یمحيهـا ، آفات، تـنش هايماریب

رو نیــشـوند، از ا مـی افـت  یدر مراکـز تنــوع  محصـول معمـوالً  
ق از تنـوع  یـ ح و دقینژادگران با در دست داشتن اطالعات صحبه

نسـبت بـه   يشـتر یبییتوانند بـا کـارا  میاه مورد نظر یگیکیژنت
يآوربه جمـع ماًیاقدام کرده و مستقیکیاز منابع ژنتيبرداربهره
کـه صـفات   ییاز آنجـا . از مبادرت ورزندیمورد نیر توارثیذخا

کننـد،  یر مـ ییـ ط تغیط مختلف محیشراتأثیرک تحت یمورفولوژ
بهتر ارقـام و کـاربرد آنهـا در    یکیتنوع ژنتیبررسين برایبنابرا

الزم یشرفته مولکـول یپيهاز روش، استفاده اينژادبهيهابرنامه
که عالوه بر دارا بودن صفات يطوربه،رسدمینظر بهيو ضرور

ز بـه  یـ نیکـ یژنتيها، تفاوتین انتخابیدر والديمطلوب ظاهر
ج، یجاد تنوع قابل قبول در نتـا یباال باشد تا بتوان با ایاندازه کاف

.ش دادیامکان انتخاب را افزا

يسپاسگزار
ي بخش تحقیقاتی اصالح و تهیـه نهـال و بـذر مرکـز     از همکار

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضـوي و دانشـگاه   
ن پــژوهش، تشــکر و قــدردانی یــاياجــرادرمشــهد یفردوســ
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