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    ايرانيباغبانعلوم مجله 

  )۷۷‐۸۳(  ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹وره د
  

  ي تازه خوري در اصالح انگورهاي ژنتيکي پارامترهايبررس
  

   ۳ مقدمي محمد رضا فتاح و۲*ي عبادي، عل۱ مقدميجواد عرفان
  هران دانشگاه تيعي و منابع طبيس کشاورزي پردار،يار، استادي، دانش ارشدي کارشناسي دانشجو،۳، ۲ ،۱

  )۱۲/۴/۸۷:  تاريخ تصويب‐۲۹/۸/۸۶: تاريخ دريافت( 

  
  چکيده

  
 و ي در مصارف تازه خورياديت زيران است که اهميوه در اين محصوالت مي از مهمتريکيانگور 

 و تکرار يري، وراثت پذيکي و ژنتيپي فنوتيهمبستگ (يکي ژنتيق پارامترهاين تحقيدر ا.  دارديکشمش

، وزن، طول و عرض حبه، يدگيخ رسيتار:  شاملي تازه خوري در انگورها از صفات مهميبرخ) يريپذ

ج نشان داد ينتا. د و نسبت آنها، تراکم حبه در خوشه و استحکام حبه به خوشه برآورد شده انديقند، اس

 وزن، طول و عرض حبه به ي برايريوراثت پذ.  باشندي ميي بااليري وراثت پذي از صفات دارايبرخ

د و نسبت قند به ي، قند، اسيدگيخ رسي تاري برايريوراثت پذ.  برآورد شد٥٤/٠ و ٦٧/٠، ٦٥/٠بيترت

 ي نشان داد که همبستگيج مربوط به همبستگينتا.  برآورد شد٢٨/٠ و ٣٧/٠، ٢٩/٠، ٦٠/٠ب يد به ترتياس

 آنها ني بيپي فنوتي قرار دارد و همبستگيکير عوامل ژنتيشتر تحت تاثيد بيوزن حبه با درصد قند و اس

 صفت رنگ حبه ي برايري اغلب صفات مورد مطالعه باال بود و تکرار پذيريتکرار پذ. ن استيينسبتا پا

ن مقدار ي کمتريد و نسبت آنها دارايقند، اس: صفات مرتبط با عصاره شامل.  برآورد شد٩٨/٠

  .  بودنديريتکرارپذ

  
  .يريرپذ، تکرايري، وراثت پذي انگور، اصالح، همبستگ:يدي کليهاواژه

  
  مقدمه

 ياهانين گي تريمي از قديکي) Vitis vinifer L.(انگور 
شواهد نشان . است که مورد کشت و کار قرار گرفته است

 خزر يايترانه و دري مدياين دري بيدهد منشا انگور نواحيم
وه در ين محصوالت مي از مهمتريکيانگور ). ۱۶( باشد يم

ون يلي م۱۰ ش ازير کشت آن بيسطح زجهان است كه 
د انگور ي به ارقام جديدسترس). ۱۵، ۱( باشد يهکتار م

 يکي خوب و اندازه بزرگ حبه يفي و کيدانه با صفات کميب
‐ي مي انگور تازه خوري اصالحي برنامه هاياز اهداف اصل

 ي به حداکثر رساندن راندمان استراتژيبرا). ۷(باشد 
 يهات ي در جمعيکيل ژنتي و جمع نمودن پتانسياصالح
 يکي ژنتي راجع به پارامترهاي داشتن اطالعاتياصالح
  ن يار مهم در تدوي بسوامل از عيکي). ۱۹( است يضرور

اهان ي گيکيت ژنتيفي بهبود کي موثر براي بهنژاديهاطرح
 صفت مورد نظر تنوع ژن ها در ين است که سهم نسبيا

.  آن صفت استيريانگر وراثت پذي شود، که بمشخص
ک صفت آن است که در مورد ي يريثت پذمنظور از ورا

ط شناخته شود ي ژن ها و محيت نسبيظهور آن صفت، اهم
 يفي دهد صفات کيج مطالعات نشان مينتا). ٢٤، ١٧، ٨(

.  باشندي ميشي افزايشتر تحت اثرات ژنهاي بيبطور کل
 شاخص ي برايريوراثت پذ) ۲۰۰۲(نگ و همکاران يانميز
د و ي، قند، اسيدانگيب، وزن، طول و عرض حبه، يدگيرس

، ۵۸/۰، ۶۹/۰، ۶۸/۰، ۶۳/۰، ۳۵/۰ب ينسبت آنها را به ترت
نگ و همکاران يانميز.  برآورد کردند۱/۰ و ۳۶/۰، ۴۸/۰

وزن، طول ( اندازه حبه ين نشان دادند اجزايهمچن) ۲۰۰۲(
 يکيوزن حبه .  با هم دارنديادي زيهمبستگ) و عرض حبه
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ارتباط با مقاومت به له  باشد که در ي ميفياز صفات مهم ک
ت ي و اتصال محکم حبه به خوشه قرار داشته و اهميشدگ
گا و يگلودر «. داردي انگور تازه خوري در برنامه اصالحياديز

 وزن حبه را در حدود ي برايريوراثت پذ) ١٩٧٨(ن يتروش
 ٨٦/٠حدود ) ١٩٧٨( آورامو و همکاران ي ول٧٦/٠ تا ٦٢/٠

رفت  درصد گنتيجه ) ١٩٩٠(اچ بيا ).۱۳،١٤( »برآورد کردند
، يطيط محير شراي تحت تاثياديقند در انگور به طور ز

قات نشان داد درصد يتحق. عملکرد و روش کاشت قرار دارد
 با وزن خوشه نسبت به تعداد يشتري بي منفيقند همبستگ

 دهد هر قدر وراثت يج نشان مينتا. اه دارديخوشه در هر گ
آن است که اثر عوامل  کمتر باشد معرف ي صفتيريپذ
شتر يط در آن بير محي آن صفت کمتر و تاثي برايکيژنت

 خواص يپ ها از رويص ژنوتين گونه موارد تشخيدر ا. است
نش افراد مورد ين علت گزي آنها مشکل تر و به هميپيفنوت

ت انتقال يت قابلين موضوع اهميا. نظر سخت تر خواهد بود
اگر ). ٢٤( سازد ير م آشکاي اصالحيصفت را در برنامه ها

 از وراثت و چه يپ ناشياصالح گر بداند که چه مقدار از فنوت
سهم .  گردديار راحت مي باشد، کار او بسيط ميمقدار از مح
را ژن ها عموما از ي ثابت است، زيک صفت کمي يوراثت برا

 ير نمييگر تغي به مکان ديا از مکانيگر ي به سال ديسال
 ينيش بيواسطه عدم امکان پط به ي سهم محيکنند، ول
، رطوبت، نور ي مانند درجه حرارت، بارندگيطيعوامل مح

. ر استيات کشت متغيگر عملي و ديزيد، حاصلخيخورش
 يپيرات فنوتيي از کل تغيانگر درصدي بيريپس وراثت پذ

ژن ها و اثرات   از وراثتيک صفت است که ناشي يبرا
  ).٣( باشد ي مآنهان يمتقابل ب

  

  وش ها د و رموا
 رقم از ارقام انگور ٩٠يابي با ارزين برنامه اصالحيشروع ا

 کرج در سال يون مو دانشکده کشاورزيموجود در کلکس
.  دانشگاه تهران آغاز شديقات باغبانيستگاه تحقي در ا١٣٧٥

، ي به اهداف اصالحي دسترسي برايابيج ارزيبر اساس نتا
 بابا، موسکات ي قرمز، علي، الحقيزماريارقام قزل اوزوم، د

 انتخاب يد به عنوان والد مادري سفيهامبورگ، تبرزه و رجب
 و ي درشت و گوشتي حبه هاين ارقام دارايا. شدند
ارقام .  بذر به حبه بودند وزن و تعدادنيين نسبت پايهمچن

ز به عنوان ي نياقوتيدانه قرمز و ي، بيد، عسکريدانه سفيب
 گل ها و دورگ اخته کردن. دندي انتخاب گرديوالد پدر

ن يبر ا.  صورت گرفت١٣٧٩ و ١٣٧٨ن آنها در بهار ي بيريگ
ن ارقام ذکر شده انجام شد و ي در بيالق ت٢٦اساس تعداد 

 يقات گروه باغباني ها در مرکز تحقين تالقينتاج حاصله از ا
 متر کشت ٣  ×٥/٠ کرج با فاصله يدانشکده کشاورز

 ٣٨١ تا کنون يقال ت٢٦از کل نتاج حاصل از . )۵ (دنديگرد
 و ١٣٨٥ يوه در سال هايد مي و تولينتاج پس از بار ده

، زمان يخ گلدهيتار:  شامليفي و کي صفات کمي برا١٣٨٦
دن، وزن، طول و عرض خوشه، رنگ و تراکم حبه ها در يرس

د و نسبت آنها، يخوشه، استحکام حبه ها به خوشه، قند و اس
 ها، وزن تر، ت بذر در حبهيوزن، طول و عرض حبه، وضع

پتور يسکريخشک و درصد ماده خشک بذور بر اساس د
  . شدنديابيارز انگور يبرا) IBPGR(موجود 

وه ها، سه يدن مي همزمان با رس به بعدل تابستانياز اوا 
ده از هر بوته انتخاب و صفات مورد نظر يخوشه کامالً رس

صفت .  و ثبت شديريوه و بذر اندازه گي خوشه، ميبرا
ک ي(از هر خوشه پنج حبه . ر فصل بهار ثبت شد ديگلده

 خوشه، دو حبه از وسط خوشه و دو حبه از يحبه از انتها
وزن پنج حبه . ديگرد انتخاب يبه طور تصادف)  خوشهيابتدا

برآورد و متوسط وزن گرم  ٠١/٠تال با دقت يجي ديبا ترازو
 پنج حبه فوق طول و عرض يبرا. ک حبه به گرم ثبت شدي

ک ي و متوسط طول و عرض شد يريس اندازه گيکولآنها با 
و  يري تکرارپذ،يريوراثت پذ.  متر بدست آمديحبه به سانت
 ASREML با نرم افزار يکي و ژنتيپي فنوتيهمبستگ

انس ي واري برآورد اجزاي که براياضيمدل ر. برآورد شد
  .  باشدير مياستفاده شده است به شرح ز

  

Y= µ + G + Pe + GY + ε 
µ = نيانگيم  
G = پياثر ژنوت  
Pe =پيط بر ژنوتياثرات دائم مح  

GY = پياثرات متقابل سال و ژنوت  
ε = ماندهياثرات باق  

G 
(G + Pe + GY + ε)  Heritability = 
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(G + Pe) 
(G + Pe + GY + ε)  Repitability = 
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=  

  

x= ،صفت اولy =  ،صفت دومrg = يکي ژنتيهمبستگ ،
rp=يپي فنوتيهمبستگ  

Covg = يکيانس ژنتيکووار ،Covp = يپيانس فنوتيکووار ،
Varg = يکيانس ژنتيوار  
Varp = يپيانس فنوتيوار  
  

  ج و بحثينتا
  وراثت پذيري و تكرار پذيري 

 و اثرات محيطي) افزايشي(اجزاي واريانس ژنتيكي 
و سال در ) ثرات محيطي دائما(نتيك در محيط شامل ژ
 وراثت پذيري و تكرار پذيري هر يك از ، باقيماندهژنتيك،

وراثت پذيري  .آمده است) ١(صفات مورد بررسي در جدول 
همانطور كه از جدول . زمان گلدهي تقريباً پايين بود

دائم محيط براي اين صفت بسيار زياد  مشخص است اثرات
. ش وراثت پذيري اين صفت شده استاست و باعث كاه

تكرار پذيري كه بيانگر همبستگي فنوتيپي اين صفت در 
وراثت پذيري براي .  برآورد شد٨٣/٠ ، سال استدوطي 

شاخص رسيدگي كه مدت زمان گلدهي تا برداشت ميوه 
 برآورد ٩٨/٠تكرار پذيري اين صفت .  برآورد شد٦٠/٠است 
. بودثت پذيري متوسطي وشه داراي وراتراكم حبه در خ. شد

و تكرار  برآورد شد ٣٤/٠ري براي اين صفت وراثت پذي
وراثت پذيري براي وزن، طول و عرض . بود ٩٤/٠پذيري آن 

همبستگي .  بدست آمد٥٤/٠ و ٦٧/٠، ٦٥/٠حبه به ترتيب 
، ٩٢/٠فنوتيپي براي اين سه صفت بين دو سال به ترتيب 

) ٢٠٠٢(اران مينگ و همكانيز . برآورد شد٧٧/٠ و ٨٨/٠
وراثت پذيري براي شاخص رسيدگي، وزن، طول و عرض 

  برآورد كردند٦٨/٠ و ٦٩/٠ و ٦٣/٠ ، ٣٥/٠حبه را به ترتيب 
 حبه کمتر تحت يجه گرفتند صفات مرتبط با اجزايو نت

 يکيشتر تحت اثرات عوامل ژنتي قرار دارند و بيطياثرات مح
 صفت ٢اي تكرار پذيري بر) ٢٠٠٣( و همكاران ويل. هستند
.  برآورد كردند٧٨/٠  و٨١/٠ طول حبه را به ترتيب  ووزن
راي صفات مربوط به انمينگ و همكاران تكرار پذيري بيز

 و ٨٠/٠، ٨٦/٠را به ترتيب ) حبه  عرضوزن، طول و(حبه 
 ي در برنامه اصالحيري مطالعه تکرارپذ. برآورد كردند٨١/٠
ج ي به نتايابيرا به اصالح گر در دستي دارد زياديت زياهم
 وراثت  . کندينده کمک مي آي سال هاي در طيقيدق

.  خوشه تقريباً پايين استپذيري براي صفت استحکام حبه به
و تكرار پذيري   برآورد شد١٥/٠يري براي اين صفت وراثت پذ
وارثت ) ١٩٧٨(ن يش و ترودريگاگلو «.بود ٩١/٠آن هم 

 ٧٢/٠ تا ٦٢/٠ به خوشه را  حبهاستحکامپذيري براي صفت 
 ۱۴(»  برآورد كردند٨٦/٠ )۱۹۷۸ ( و همكاران آورامويلو
ت ها ين جمعي تواند به علت اختالف بيج متفاوت مين نتايا

  .باشد
درصد قند عصاره پذيري و تكرارپذيري براي صفت وراثت

همچنين صفت .  برآورد شد٧٢/٠ و ٢٩/٠ به ترتيب حبه ها

قدار آن در حدود اسيد وراثت پذيري بااليي داشته و مدرصد 

 . مي باشد٨٢/٠تكرار پذيري اين صفت .  برآورد شد٣٧/٠

. پذيري متوسطي استنسبت قند به اسيد داراي وراثت

 و ٢٨/٠پذيري و تكرار پذيري اين صفت به ترتيب وراثت

درصد قند و اسيد به شدت تحت تاثير .  برآورد شد٧٢/٠

طور كه   همان.عوامل محيطي و زمان برداشت قرار مي گيرد

ط بر روي اين ي اثر مح، هم مشخص است)۱ (در جدول

اظهار ) ١٩٧٨( و همكاران آورامو «. تقريباً باال استصفات

يري  وراثت پذدرصد قند با چند ژن كنترل مي شود وكردند 

و دريگا  که گلويدر حالذکر کردند  ٢٨/٠براي آن را 

.  برآورد كردند٤٢/٠  آن رايري وراثت پذ)١٩٧٨(ن يشترو

ريگا و تروشين وراثت پذيري براي درصد همچنين گلود

  ).١۴(»  برآورد كردند٥٨/٠ تا ٥٥/٠ را اسيد

ي قند، برا پذيري وراثت )٢٠٠٢ (همكاران و مينگانيز
 ١٠/٠ و ٣٦/٠، ٤٨/٠اسيد و نسبت قند به اسيد را به ترتيب 

 ٢تكرار پذيري براي ) ٢٠٠٣( و همكاران  ليو.برآورد كردند
  . برآورد كردند٥٠/٠ و ٥٢/٠ترتيب اسيد را به صفت قند و 
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   اجزا واريانس، وراثت پذيري و تکرار پذيري برخي از صفات‐١جدول 
  صفات
  يراتيمنابع تغ

تاريخ 
 )روز(گلدهي

دوره 
 )روز(رسيدن

رنگ 
  حبه

تراکم 
  حبه

 وزن خشک
(mg) بذر

 وزن تر بذر
(mg) 

استحکام 
  حبه

طول  (اندازه حبه
 (cm2) )درعرض

درصد 
 يداس

درصد 
  قند

قندنسبت 
  به اسيد

وزن 
 (gr)حبه

طول حبه
(cm) 

عرض 
(cm)حبه

  ٠١٦/٠  ٠٧٣/٠  ٤٤/٠  ٠٩٥/٠ ٣٦٩/٠ ١٢٧/٠  ٣١٤/٠  ٤٢٥/٠  ٦٦٥/١٥٢  ٦٠٦/٧٣ ٣٩٢/١  ٣١٦/٢  ٨١٨/١٠٨  ٠  ٦١٨/٠  )افزايشي(ژنتيک١
  ٠٠٧/٠  ٠٢٢/٠  ١٧/٠  ١٥٠/٠ ٥٤١/٠ ١٥٦/٠  ٠٦٢/٠  ٠٣٧/٢  ٢٩٣/٢٠٦  ٠٩٩/٨١ ٣٩٧/٢  ٢٨٩/٠  ٣٣٦/٦٨  ٠٧٢/٢  ژنوتيپ در محيط٢
  ٠٠١/٠  ٠٠٢/٠  ٠١٢/٠  ٠٠٩/٠ ٠٨١/٠ ٠٠٧/٠  ٠٠٧/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠ ٠٠٤/٠  ٠٠/٠  ٥٦٣/٠  ٠١٩/٠  سال در ژنوتيپ٣

  ٠٠٦/٠  ٠١٠/٠  ٠٤١/٠  ٠٨٤/٠ ٢٦١/٠ ٠٥٢/٠  ٠٥/٠  ٢٢٩/٠  ٥١٥/٨  ٧٨٤/٤ ٢٠٩/٠  ٠٢٣/٠  ٩٧٣/٢  ٥٠٦/٠  باقيمانده٤
  ٥٤/٠  ٦٧/٠  ٦٥/٠  ٢٨/٠  ٢٩/٠  ٣٧/٠  ٧٢/٠  ١٥/٠  ٤١/٠  ٤٦/٠  ٣٤/٠  ٨٨/٠  ٦٠/٠  ١٩/٠  وراثت پذيري٥
  ٧٧/٠  ٨٨/٠  ٩٢/٠  ٧٢/٠  ٧٢/٠  ٨٢/٠  ٨٦/٠  ٩١/٠  ٩٧/٠  ٩٧/٠  ٩٤/٠  ٩٩/٠  ٩٨/٠  ٨٣/٠  تکرار پذيري٦

۱( G،   ۲( Pe،   ۳(GY،   ۴( ε ،    ۵( Heritability = G/(G + GE + GY + ε)،    ٦( Repitability = (G + GE)/(G + GE + GY + ε)  
 

ستنسن يو کر) ۱۹۷۴(و همکاران  نکلريج ويابر طبق نت
د و نسبت آنها به ي صفات از جمله قند، اسيبرخ) ۱۹۹۵(

ج يطبق نتا« .رندي گير زمان برداشت قرار مي تاثشدت تحت
ن ژن کنترل ي که با چنديصفات) ۱۹۷۸(آورامو و همکاران 

 يطير نوسانات محيشتر تحت تاثي بوده و بي شود کميم
 مراحل رشد و ي در طيطيمناسب محط نايهستند و شرا

  ). ۱۴(»  شودياه باعث کاهش بروز آن صفات مينمو گ
 ژنها يشي اثرات افزا كامالً تحت تاثيرصفت رنگ حبه ها

 وراثت پذيري و تكرار .و وراثت پذيري بااليي دارد باشد يم
.  برآورد شد٩٩/٠ و ٨٨/٠پذيري براي اين صفت به ترتيب 
پذيري ي كه داراي وراثتآن چه كه مشخص است صفات

- پارامترهاي ژنتيكي ميريتاثبااليي هستند بيشتر تحت 
وراثت پذيري . د و محيط در آنها نقش چنداني نداردنباش

 برآورد ٤٦/٠ و ٤١/٠و خشك بذر به ترتيب تر براي وزن 
وابسته به راثت پذيري درك اين نكته مهم است كه و .شد
يطي در بر گيرنده  جمعيت و شرايط محاندازه صفت، نوع
 به نحوه اندازه  باشد وي آن صفت مي براراد تحت بررسياف

كه مقدار با توجه به اين . گيري فنوتيپي هم بستگي دارد
هر تغييري در  ،وراثت پذيري به اجزاء واريانس بستگي دارد

.  آن را تحت تاثير قرار مي دهدانسيراهر كدام از اجزاء و
عيت  فراواني ژني و از يك جمهمه اجزاء ژنتيكي تحت تاثير
يانس محيطي بستگي به راو. به جمعيت ديگر متغير هستند

ت پذيري را  وراثشرايط متغير. اشت يا پرورش داردشرايط ك
  .ش مي دهد آن را افزايكاهش و شرايط يكنواخت

   ژنتيكيهمبستگي فنوتيپي و
همبستگي فنوتيپي و ژنتيكي برخي از صفات مورد 

 .آمده است) ۲( جدول ج آن دري برآورد شد و نتابررسي

همبستگي . همبستگي فنوتيپي بين صفات بسيار متغير بود
 ياجزافنوتيپي بااليي بين اندازه حبه و صفات مرتبط با 

 ميان وزن، طول و يپي فنوتهمبستگي. شتحبه وجود دا
 ٨٦/٠  و٨٨/٠، ٩١/٠ اندازه حبه به ترتيب عرض حبه با
همبستگي فنوتيپي ) ١٩٩٥( و همكاران ويمت. برآورد شد

بين وزن حبه با طول و عرض حبه و استحكام حبه به 
به  . برآورد كردند٥٠/٠ و ٦٥/٠، ٨٠/٠خوشه را به ترتيب 

طور كلي همبستگي ژنتيكي ميان صفات كمي و كيفي 
   .نسبت به همبستگي فنوتيپي در اكثر صفات بيشتر بود

، ص رسيدگي با وزن همبستگي ژنتيكي بااليي بين شاخ
 آن بيشتر از  و مقداراشتطول و عرض حبه وجود د

نتيكي اندازه حبه همبستگي ژ .بودهمبستگي فنوتيپي 
نگ و همکاران يانمي ز. شتبااليي با شاخص رسيدگي دا

ش ي افزاي برايکيجه گرفتند اثرات عوامل ژنتينت) ۲۰۰۲(
  .  استيطيشتر از عوامل محيوزن حبه ب

اخص رسيدگي با وزن  ژنتيكي بين ش دامنه همبستگي
 با ‐٢٥/٠ تا ٩٢/٠د از ياس د ويبذر، قند، نسبت قند به اس

 بين نسبت  صفت قند، اسيد وسه زيادي در اريانحراف مع
 در طي فصل رشد هم زمان با رشد ميوه .ورد شدآآنها بر

ترکيبات آلي حاصل از فعل و انفعاالت فتوسنتزي در ميوه 
. يابدرسيدگي مقدار اسيد کاهش ميشود و در طي جمع مي

  حبه هاي انگور)۱۹۷۴(نکلر و همکاران يج ويبر طبق نتا
ي منحني رشدي دابل سيگموئيد مي باشند، در مرحله دارا

سوم رشدي اندازه حبه و قند افزايش مي يابد ولي مقدار 
 طول و عرض حبه .اسيد به تدريج کاهش پيدا مي کند

دامنه .  داشتند حبه وزنهمبستگي قوي و مثبتي با
 و ٧٣/٠ تا ٨٢/٠همبستگي فنوتيپي و ژنتيكي به ترتيب از 

  . برآورد شد٨١/٠ تا ٨٢/٠



 ۸۱  خوريبررسي پارامترهاي ژنتيکي در اصالح انگورهاي تازه: عرفاني مقدم و همکاران  

    )همبستگي ژنتيکي) راست(همبستگي فنوتيپي، رديف پايين ) چپ(رديف باال ( همبستگي فنوتيپي و ژنتيکي برخي از صفات مورد ارزيابي ‐٢جدول 
وزن  يک بذر به 

 گرمميلي
به استحکام ح
 در خوشه

تراکم حبه در 
 خوشه

 نسبت قند 
 به اسيد

 درصد قند درصد اسيد اندازه حبه
عرض يک حبه 
 به سانتيمتر

طول يک حبه به 
 سانتيمتر

وزن يک حبه 
 به گرم

  صفات دوره رسيدن

٣٠/٠±٠٢/٠ ١٨/٠±٠٦/٠ ٣٤/٠±٠١/٠‐ ٣٢/٠±٠٧/٠ ٢٨/٠±٠٣/٠ ٢٩/٠±٠٦/٠‐  دوره رسيدن ‐ ٠٤/٠±۳٦/٠ ٢٨/٠±٠١/٠ ٢٣/٠±٠٢/٠ ١٧/٠±٠٢/٠
٣٤/٠±٠٦/٠ ٤٧/٠±٠٢/٠ ٦٨/٠±٠٣/٠‐ ٠٥/٠±٠٢/٠ ١٨/٠±٠٧/٠ ٩١/٠±٠١/٠‐  وزن يک حبه به گرم ٣٦/٠±١٢/٠ ‐ ٨٢/٠±٠٣/٠ ٧٣/٠±٠٣/٠ ‐١٩/٠±٠٧/٠
٣٧/٠±٠٤/٠ ٤٨/٠±٠٢/٠ ٥٤/٠±٠١/٠‐ ٠٢/٠±٠٦/٠ ٢١/٠±٠٣/٠ ٨٨/٠±٠٧/٠‐  ه به سانتيمترطول يک حب ٢٦/٠±٠٤/٠ ٨٢/٠±٠١/٠ ‐ ٧٩/٠±٠١/٠ ‐٢٢/٠±٠١/٠
٢١/٠±٠٢/٠ ٣٩/٠±٠٦/٠ ٥٤/٠±٠٢/٠‐ ٠٥/٠±٠٣/٠ ١٩/٠±٠٢/٠ ٨٦/٠±٠٢/٠‐  عرض يک حبه به سانتيمتر ٣١/٠±٠٥/٠ ٨١/٠±١١/٠ ٨٩/٠±٠٢/٠ ‐ ‐٢٦/٠±٠١/٠
٤١/٠±٠٢/٠ ‐١٦/٠±٠٣/٠ ‐١٨/٠±٠٢/٠‐ ٥٤/٠±٠٣/٠ ٢١/٠±٠٤/٠‐ ٤٢/٠±٠١/٠ ‐٣١/٠±٠١/٠ ‐٢٥/٠±٠٤/٠ ‐ ٠٨/٠±٠٤/٠‐  د قنددرص ٠٦/٠±١٤/٠
٧٥/٠±٠٢/٠ ١٢/٠±٠٧/٠ ‐٢٥/٠±٠٧/٠ ‐٣١/٠±٠٦/٠‐ ٢٣/٠±٠٢/٠‐ ‐ ١٧/٠±٠٨/٠ ‐٢٧/٠±١٧/٠ ‐٣٥/٠±٠٢/٠ ٠٩/٠±٠٤/٠‐  درصد اسيد ‐٢٥/٠±١٥/٠
٣٧/٠±٠٥/٠ ٤٥/٠±٠٣/٠ ٥٩/٠±٠١/٠‐ ٠٥/٠±٠٤/٠ ‐ ٦٢/٠±٢١/٠‐  اندازه حبه ٧٧/٠±١٥/٠ ٩٧/٠±٠٨/٠ ٩٣/٠±٠٤/٠ ٧٥/٠±٠٤/٠ ‐٥٧/٠±٢٢/٠
١٢/٠±٠٧/٠ ٠٣/٠±٢/٠ ٠٧/٠±٠٣/٠‐ ‐ ٦٤/٠±٢٤/٠ ٠٧/٠±٠٣/٠‐  نسبت قند به اسيد ٢٢/٠±١٣/٠ ٠٣/٠±٠٣/٠ ١٢/٠±٠٢/٠ ١٨/٠±١١/٠ ٤٥/٠±٠١/٠
٥٢/٠±٢٩/٠ ‐ ‐٢٣/٠±٠٣/٠ ‐١٣/٠±٠١/٠‐ ٩٢/٠±٠٦/٠‐ ٩٢/٠±٠٨/٠ ‐٩٠/٠±٠٨/٠ ‐٢٣/٠±٠٨/٠ ‐٣٤/٠±٠٥/٠ ٣٦/٠±٠٤/٠‐  تراکم حبه در خوشه ‐٩٨/٠±٠٩/٠
٩٩/٠±٠٧/٠ ‐ ٥٨/٠±٠٢/٠‐ ٠٨/٠±٠٥/٠ ٨٧/٠±٠٩/٠ ٩٨/٠±٠٧/٠‐  استحکام حبه در خوشه ٨٩/٠±١٣/٠ ٥٢/٠±٠٧/٠ ٧٩/٠±٠٣/٠ ٥٣/٠±٠٣/٠ ‐٥٢/٠±٢١/٠

‐ ٣٤/٠±٢٤/٠ ٨٦/٠±٠٤/٠‐ ٢٠/٠±١١/٠ ٧٣/٠±١٣/٠ ٨٢/٠±٠٩/٠‐  وزن  يک بذر به ميلي گرم ٩٢/٠±٠٢/٠ ٩٩/٠±١٢/٠ ٩٤/٠±٢٤/٠ ٩٠/٠±١٥/٠ ٠٣/٠±٠١/٠

  
همبستگي فنوتيپي بين ) ۱۳۷۸(كاران فتاحي مقدم و هم

 ٨٤/٠ و ٨٣/٠وزن حبه با طول و عرض حبه را به ترتيب 
همبستگي ) ٢٠٠٢(زيانمينگ و همكاران  .برآورد كردند

ه ترتيب فنوتيپي بين وزن حبه با طول و عرض حبه را ب
 يجه گرفتند همبستگي نتيگزارش کردند ول ٨٦/٠ و ٨٥/٠
   .شتر استين آنها بي بيکيژنت

اندازه حبه همچنين همبستگي فنوتيپي و ژنتيكي   
 همبستگي ژنتيكي .ت زيادي با وزن بذر در حبه داشتمثب

 و ٩٤/٠، ٩٩/٠زن، طول و عرض حبه به ترتيب وزن بذر با و
 ولي همبستگي فنوتيپي بين آنها كمتر بود آورد شد بر٩٠/٠

 نزايسو ) ۱۹۳۶(امز يلينکلر و ويج وينتا بر طبق .)٢ جدول(
 با حضور ي مثبتي حبه همبستگاندازه) ۱۹۷۸( همکاران و

يكي از صفات مهم در انگورهاي تازه . بذر در حبه دارد
 حبه اتصال . خوري اتصال محكم حبه به خوشه ها مي باشد

به خوشه همبستگي مثبتي با صفات مربوط به بذر دارد و 
 باعث افزايش انگر آن است كه وجود بذر كامل در حبهبي
 بذر توان گفتيدر واقع م.  حبه به خوشه مي شودومتمقا
 شيكند هم باعث افزاي كه توليد ميعلت تركيبات هورمونبه

 حبه به خوشه  اتصالاستحکاموزن حبه و هم باعث افزايش 
  . مي گردد

 با قند و اسيد ي کمتروزن حبه همبستگي فنوتيپي
ستگي ژنتيكي بين آنها بخصوص در مورد  اما همبداشت

به نظر مي رسد افزايش عملكرد براي .  بودقند باالتردرصد 
 قند و اسيد و همچنين نسبت  درصدوزن حبه باعث كاهش
 دراتيکربوه در ارقام با عملكرد باال .بين آنها مي شود

 و اكثر  قند مصرف مي شوديره سازيكمتري براي ذخ
فتاحي  . شود عملكرد ميوه ميصرفتركيبات فتوسنتزي 

افزايش عملكرد جه گرفتند ينت) ٢٠٠٤(مقدم و همكاران 
-  و خوشه باعث كاهش مقدار قند موجود در عصاره حبهبوته

 با عملکرد هر بوته همبستگي فنوتيپي بين  وها مي شود
 و وي مت. برآورد كردند‐٢٥/٠مقدار قند عصاره حبه ها را 

همبستگي فنوتيپي بين وزن حبه با مقدار ) ١٩٩٥(همكاران 
بر  .  برآورد كردند‐٥٥/٠ره حبه ها را ند موجود در عصاق

ش وزن يافزا) ۲۰۰۲(نگ و همکاران يانميطبق گزارشات ز
د موجود در عصاره يخوشه باعث کاهش مقدار قند و اس

  . شوديها محبه
 ي تازه خوري در انگورهايک صفت منفيتراکم حبه 

ن كه باعث كاهش اندازه حبه يش تراکم عالوه بر ايافزا. است
 حبه به خوشه نيز چنين باعث كاهش استحکاممي شود هم
راكم حبه در  ميان تيکي و ژنتيپي فنوتهمبستگي. مي گردد
 بود ‐٩٩/٠ و ‐٢٣/٠ استحکام حبه به خوشه خوشه با

  )۱۹۷۸(ن يگا و تروشيگلودرج يبر طبق نتا «.)۲جدول (
 است که در ارتباط با مقاومت ي مهميفيوزن حبه صفت ک

  و باشديحکم حبه به خوشه م و اتصال ميبه له شدگ
ن وزن حبه و تراکم حبه در خوشه وجود ي بي منفيهمبستگ

  ).۱۴( »دارد
 همبستگي )۲۰۰۲(نگ و همکاران يانميج زيبر طبق نتا

ژنتيكي مثبت بين برخي  يهمبستگفنوتيپي و مخصوصاً 
  نسبت قند به اسيد باال يك صفت. صفات حائز اهميت است



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره علوم باغبانيمجله   ۸۲

 خوري است و وجود همبستگي مطلوب براي انگورهاي تازه
مثبت ميان آن با درصد قند و همبستگي منفي با درصد 

بين آنها خصوصاً اين که . د مي تواند بسيار مطلوب باشدياس
وقتي ). ٢جدول (هم وجود دارد همبستگي ژنتيكي بااليي 

 صفت زياد باشد انتخاب در جهت ٢همبستگي ژنتيكي بين 
  .ي شودايش صفت ديگر ميك صفت باعث افز

 باشد ن دو صفت وجود داشتهي بيمثبت ياگر همبستگ 
همانگونه . ت استحبرنامه اصالحي براي يك گياه تقريباً را

كه در جمله فوق اشاره شد انتخاب ارقامي با قند باال باعث 
افزايش نسبت قند به اسيد در آنها مي شود و اين يك صفت 

ن ي بيستگب همبيد توجه کرد که ضريالبته با. مطلوب است
  ،ديد به عنوان شاخص طعم با درصد اسينسبت قند به اس

.  با درصد قند است آنيهمبستگن يشتر از مقدار ايب
زان يشتر از ميد در شاخص طعم بيزان اسير مين تاثيرابناب

گر از جمله مرکبات و ي ديوه هاين موضوع در ميا. قند است
د ابراز د هستني اسير قابل توجهي مقاديز که دارايانار ن
 همبستگي فنوتيپي و ژنتيكي بين ).٢٠، ٢(ده است يگرد

صفات هم مانند وراثت پذيري ثابت نيست و تحت تاثير 
  .جامعه و شرايط محيطي قرار مي گيرد

  
  يسپاسگزار

صندوق حمايت از ق از محل ين تحقينه ايهز
ن شده است که نگارندگان مراتب ي تامپژوهشگران کشور

   . دارنديم خود را ابراز يقدران
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