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شناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپهای انگور محلی شهرستان ماهنشان (زنجان)
با استفاده از روشهای آمپلوگرافی و آمپلومتری
3

معصومه عباسی ،1ولی ربیعی *2و جالل صبا

 2 ،1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیاران ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زنجان
(تاریخ دریافت - 1332/6/31 :تاریخ تصویب)1333/5/11 :

چکیده
بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی انگور در شهرستان ماهنشان (زنجان) پژوهشی طی سالهای 1331ـ
 1331انجام شد .در مراحل مختلف رشدی (بازشدن جوانه ،شکوفهدهی ،و رسیدن میوه) صفات
کمّی و کیفی  12ژنوتیپ انگور (مراغه ،شاهانی ،خلیلی ،آق اوزوم ،قرمز کشمش ،آق کشمش،
قارا کشمش ،عسگری ،پرت پرت ،صاحبی ،قزل اوزوم و گندمه) براساس توصیفگر بینالمللی
 IBPGRارزیابی شدند .نتایج نشان داد که کلیۀ ژنوتیپها به گونۀ اروپایی ( )Viniferaتعلق دارند.
در بین ژنوتیپها قزل اوزوم و گندمه پرچمهای واژگون داشتند که در برنامههای اصالح نباتی
اهمیت زیادی دارند .نتایج تجزیۀ همبستگی ساده ،وجود همبستگیهای مثبت و منفی معنادار بین
برخی صفات را نشان داد .تجزیۀ خوشهای صفات ارزیابیشده در فاصلۀ اقلیدوسی ،11ژنوتیپها
را به سه گروه مجزا تقسیم کرد .پنج ژنوتیپ (کشمش قرمز ،کشمش سفید ،عسگری ،پرت پرت و
آق اوزوم) در گروه اول قرار گرفتند و در گروههای دوم و سوم بهترتیب ژنوتیپهای (مراغه،
شاهانی و خلیلی) و (قزل اوزوم ،گندمه ،کشمش سیاه و صاحبی) قرار گرفتند .همچنین نتایج
تجزیه به مؤلفههای اصلی اول  81/32درصد از تغییرات کل را توجیه کرد.
واژههای کلیدی :پرچم واژگون ،تجزیۀ خوشهای ،تنوع ،توصیفگر ،مؤلفههای اصلی.
مقدمه
انگور از قدیمیترین میوههایی است که گونههای وحشی
آن در تمام مناطق بین نواحی معتدل ،نیمهگرمسیری و
گرمسیری دیده میشود و از محصوالت مهم باغی دنیا،
همچنین کشور ایران و استان زنجان است .مو ( Vitis
 )viniferaاز تیره  Vitaceaeیا  Ampelidaceaeاست و
خانوادة مو  46جنس دارد که در میان آنها جنس Vitis
مهمترین و تنها جنسی است که میوة آن خوراکی است
( .)Singleton & Esau, 1969جنس  Vitisدو زیرجنس
 )2n=40( Muscadinaeaو  )2n=38( Euvitisدارد و
زیرجنس  Euvitisنیز خود سه گروه آسیایی ،امریکایی و
* تلفن13424642662 :

اروپایی دارد که گونۀ  Viniferaاز جنس  Vitisتنها گونۀ
گروه اروپایی و مهمترین گونۀ تجاری انگور است
( .)Allewet & Dettwilir, 1989روشهای مرسوم
شناسایی و متمایزکردن ارقام انگور براساس آمپلوگرافی
(اندازهگیری کیفی) و آمپلومتری (اندازهگیری کمّی)
هستند که با در نظر گرفتن تفاوتهای مورفولوژیکی بین
ارقام انجام میشود .یک برنامۀ منطقی اصالحی نیاز به
اطالعاتی جامع از ژنوتیپهایی دارد که بهمنزلۀ والد
انتخاب میشوند .به عبارت دیگر ارقام یک ژرمپالسم
زمانی برای اصالحگران بیشتر مفید خواهند بود که
اطالعات مربوط به صفات و خصوصیات آنها در دسترس
E-mail: rabiei@znu.ac.ir
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باشند .این نشانگرها بیانگر وجود تغییرات قابل توارث در
مورفولوژی موجودات هستند و بهمنزلۀ قدیمیترین روش
بررسی تفاوتهای ظاهری در گیاهان استفاده شدهاند.
شناسایی ارقام و گونههای گیاهی براساس صفات
گیاهشناسی سابقۀ بسیار طوالنی دارد و امروزه بر پایۀ
دانش گذشته کلیدهای شناسایی ارقام و گونهها توسط
بانک ژن جهانی برای اغلب گیاهان تهیه شده است
( .)Dolati Baneh, 2010در سال  4329سازمان
بینالمللی ذخایر توارثی گیاه ( )IBPGRتصمیم گرفت
یک توصیفگر کامل و جامع را تدوین و برای مطالعۀ
تاکنگاری استفاده کند که در این توصیفگر بیش از 421
صفت بررسی میشود .در همین راستا بیشتر کشورها با
استفاده از این توصیفگر اقدام به شناسایی ،جمعآوری و
بررسی گونهها ،واریتهها و کلونهای ارقام انگور کردند
(.)Karami, 2009
 )2004) Alizadehبا مطالعۀ  62صفت موفق به
جمعآوری  62رقم محلی انگور در استان آذربایجان
غربی شد )1996( Haji Amiri .ارقام انگور بومی منطقۀ
صحنه (کرمانشاه) را طی دو سال شناسایی و صفات
مختلف را ارزیابی کرد )1993( Zeinanloo .با استفاده
از توصیفگر و با اندازهگیری  413صفت در مراحل
مختلف رویشی و زایشی روی بوتههای بالغ 99 ،رقم
محلی انگور را در قزوین و تاکستان شناسایی و ارزیابی
کرد )1991( Shoor .با مطالعۀ  412صفت مختلف با
استفاده از توصیفگر 99 ،رقم محلی انگور شهرستان
بجنورد و قوچان را در استان خراسان مطالعه کرد.
همچنین  )1995( Pommer et al.نیز  433ژنوتیپ
موجود در ایستگاه تحقیقات مؤسسۀ کشاورزی جوندیا
در برزیل را از نظر خصوصیات باغی و فنولوژیکی در
سالهای  4334تا  4339بررسی کردند و از رقم
 Niagara Rosadoبهمنزلۀ رقم استاندارد برای مقایسۀ
چرخۀ رویشی از هرس تا برداشت استفاده کردند.
بنابراین ،با توجه به تنوع موجود در ارقام انگور در
استان زنجان و شهرستانهای آن ،پژوهش حاضر
بهمنظور شناسایی ،ارزیابی و جمعآوری ارقام انگور،
برای ایجاد باغ مادری ،کلکسیون ،تبادل مواد ژنتیکی،
اصالح و احیای باغهای قدیم و جدید و استفاده در
برنامههای اصالحی ضروری انجام شد.

مواد و روشها
این پژوهش در سال  4931بهمنظور شناسایی و ارزیابی
مقدماتی برخی ژنوتیپهای محلی شهرستان ماهنشان
(استان زنجان) انجام گرفت .بدین منظور بازدیدهای
متعددی از باغهای مختلف شهرستان ماهنشان و
روستاهای تابعه صورت گرفت که درنهایت سه باغ در
سه منطقه که شامل مادآباد ،بهستان و بخش دهستان
ماهنشان میشود ،انتخاب شد .پس از مطالعه و کسب
اطالعات جامع توسط باغداران مجرب و حذف ارقام
هممعنا یا مترادف 42 ،ژنوتیپ با نامهای محلی مراغه،
شاهانی ،خلیلی ،آق اوزوم ،کشمش قرمز ،کشمش
سفید (آق کشمش) ،کشمش سیاه (قارا کشمش)،
عسگری ،پرت پرت ،صاحبی ،قزل اوزوم و گندمه
شناسایی شدند و پس از آن اقدام به اتیکتگذاری بر
سه بوته از هر ژنوتیپ در هر باغ شد .با استفاده از
توصیفگر جهانی ( )IBPGRدر مراحل فنولوژیکی
حدود  411صفت کمّی و کیفی اندازهگیری شد .تجزیۀ
آماری شامل :ضرایب همبستگی پیرسون بین صفات
اندازهگیری شده به همراه سطوح معناداری آنها و
خوشهبندی ژنوتیپها با استفاده از نرمافزار SPSS 20
تعیین شد .تجزیه به مؤلفههای اصلی صفات
بررسیشده براساس ماتریس همبستگی ،با استفاده
از نرمافزار  STATISTICA 10و MSTAT-C
انجام شد.
نتایج وبحث
تجزیۀ واریانس دادهها

نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس صفات مختلف (جدول)4
با فرض ثابتبودن اثر مکان و تصادفیبودن اثر
ژنوتیپها بر پایۀ طرح کامالً تصادفی نامتعادل نشان داد
که ژنوتیپهای بررسیشده از نظر کلیۀ صفات در سطح
 4درصد و  2درصد معنادار شدند .صفاتی که ضریب
تغییرات باالیی دارند محدودة وسیعتری از کمّیت صفت
را دارند که دامنۀ انتخاب بیشتری برای آن صفت
محسوب میشود که عبارتاند از :قدرت رشد ،طول
پیچک ،طول برگ ،طول دمبرگ ،طول دندانه ،طول
میانگره ،قطر میانگره ،طول اولین گلآذین ،تعداد
خوشه ،اندازة حبه ،تعداد حبه ،وزن خوشه و مقدار قند.
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جدول .4تجزیۀ واریانس صفات کمّی  42ژنوتیپ انگور مطالعهشده
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آمپلوگرافی ژنوتیپهای مطالعهشده

بررسی صفاتی چون رنگگیری آنتوسیانین انتهای
شاخۀ جوان ،شدت رنگگیری آنتوسیانین برگ جوان،
رنگگیری آنتوسیانین جوانهها ،موقعیت اولین گلآذین،
شکل عمومی سینوس دمبرگی ،رنگ سطح فوقانی
پهنک برگ ،شکل حبه ،رنگ پوست حبه و ضخامت
پوست حبه نشان داد که تنوع باالیی در ژنوتیپهای
انگور مطالعهشده وجود دارد .از  42ژنوتیپ  41ژنوتیپ
گلهایی با جنس هرمافرودیت و دو ژنوتیپ قزل اوزوم
و گندمه گل ماده با پرچم واژگون دارند که با توجه به
مشکالتی که در اختهکردن وجود دارد میتوان از آنها
در برنامههای اصالحی استفاده کرد و از کشت خالص
این ارقام بدون در نظر گرفتن ارقام گردهافشان برای
دستیابی به تلقیح مناسب در احداث باغ جلوگیری کرد.
ژنوتیپهای کشمش سفید ،کشمش قرمز و کشمش
سیاه (بیدانۀ سفید ،قرمز و سیاه) بدون بذر بوده است
که از آنها میتوان برای تازهخوری استفاده کرد و این
ژنوتیپها (بیدانهها) در این شهرستان بیشترین تقاضا
را در بین مصرفکنندگان دارد .همچنین از این
ژنوتیپها (بیدانۀ سفید ،قرمز و سیاه) و شاهانی برای
تهیۀ کشمش استفاده میشود .از ارقام دارای بذور کامل
نیز در برنامههای اصالحی (کشت بذر و ذخیرة بذر در
دمای انجماد و غیره) میتوان استفاده کرد .ارقام
شناساییشده از نظر زمان رسیدن میوه به سه گروه
زودرس (خلیلی و شاهانی) ،میانرس (عسگری،
کشمش سفید و صاحبی) و دیررس (مراغه ،آق اوزوم،
کشمش قرمز ،کشمش سیاه ،پرت پرت ،قزل اوزوم و
گندمه) گروهبندی میشوند .گروهبندی ارقام براساس
زمان رسیدن میوه مشخص کرد که بیشتر ارقام
شناساییشده در شهرستان ماهنشان دیررس است .با
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توجه به سردسیر بودن برخی مناطق این شهرستان،
بهدلیل زودتر سردشدن هوا در اواخر فصل رشد،
میوههای بشتر این ارقام بهطور کامل رنگ نمیگیرند،
کامالً شیرین نمیشوند و درصد قند آنها پایین خواهد
بود و درنهایت کمّیت و کیفیت میوه کاهش مییابد .به
همین دلیل برای رفع این مشکل ،توصیه میشود که
نسبت به جایگزینکردن این ارقام با ارقام زودرس و
میانرس سازگار با شرایط این مناطق اقدام شود.
ضرایب همبستگی سادۀ صفات

ضرایب همبستگی ساده بین صفات نشان میدهد که
بین برخی از صفات اندازهگیری شده همبستگی معنادار
مثبت و منفی وجود دارد (جدول .)2به عنوان مثال بین
صفات اندازة حبه و تعداد حبه همبستگی منفی و
معناداری در سطح احتمال  2درصد وجود دارد،
بهطوریکه با افزایش تعداد حبه ،اندازة حبه کوچکتر
میشود .همبستگی بین وزن خوشه و تعداد خوشه که
منفی و غیرمعنادار است با نتایج Pospisilora et al.
) (1980که همبستگی بین وزن خوشه و تعداد خوشه را
منفی و معنادار گزارش کردهاند ،مطابقت ندارد که علت
آن عدم هرس بوتهها است که در تحقق فوق و
رهاکردن تعداد زیادی جوانۀ بارده برای تبدیل به خوشه
و درنتیجه تعداد زیاد خوشه در بوته بوده است .مقدار
قند با صفات وزن خوشه ،تعداد حبه و طول برگ
همبستگی معنادار و منفی دارد.
تجزیۀ کالستر

دندروگرام (شکل )4حاصل در فاصلۀ اقلیدوسی،41
ارقام را در سه کالستر خوشهبندی کرده است .کالستر
اول با داشتن صفات کمّی مشترکی چون ضعیفبودن
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قدرت رشد ،طول پیچک بسیارکوتاه و طول دمبرگ
کوتاه شامل آق اوزوم ،کشمش سفید ،کشمش قرمز و
پرت پرت است .گروه دوم شامل مراغه ،شاهانی و
خلیلی است که از نظر صفاتی چون متوسطبودن طول
اولین گلآذین ،متوسطبودن طول حبه و کوتاهبودن
طول میانگره در این گروه جای گرفتند .گروه سوم
شامل ارقام قزل اوزوم ،گندمه ،کشمش سیاه و صاحبی
است که دارای صفات مشترکی چون وزن خوشه ،پایین
مقدار قند متوسط و مقدار اسید متوسط در یک گروه
قرار گرفتهاند .ژنوتیپهای قزل اوزوم و گندمه در فاصلۀ
ژنتیکی نزدیک به هم قرار دارند که فاصلۀ ژنتیکی این
دو ژنوتیپ در مقایسه با گزارش Dolati Baneh et al.
) (2010متفاوت است که این تفاوت به این دلیل است که
ژنوتیپها یا ارقام مطالعهشده ممکن است در شرایط
جغرافیایی یکسان نباشند .به عنوان مثال بعضی از

ژنوتیپهای شناساییشده در شرایط متفاوت از نظر
حاصلخیزی خاک یا مقادیر آبیاری متفاوت ،سیستمهای
هدایت ،تربیت و هرس متفاوت مطالعهشده قرار گرفتهاند.
معموالً در شرایط دیم قدرت رشد رویشی بوتهها کاهش
مییابد و حبهها کوچکتر و درصد قند میوه بیشتر و در
بعضی موارد تراکم حبه نیز کم است؛ درنتیجه مقایسۀ این
صفات و استفاده از همۀ آنها بر تجزیۀ کالستر و
گروهبندی ارقام نمیتواند نتایج قابل قبولی ارائه دهد .البته
در شرایط فعلی برای مقایسۀ ارقام و ژنوتیپها و تفکیک
ارقام مشابه ،میتوان از صفاتی که کمتر تحت شرایط
محیطی قرار میگیرند مانند تراکم کرکهای خوابیده و
ایستاده روی رگبرگهای اولیه سطح تحتانی برگ بالغ،
رنگگیری آنتوسیانین رگبرهای اولیه در سطح تحتانی
پهنک برگ ،شکل سینوسهای فوقانی برگ بالغ ،شکل
سینوس دمبرگی ،رنگ حبه و  ...استفاده کرد.

جدول  .2ضرایب همبستگی سادةه صفات در  42ژنوتیپ انگور مطالعهشده
طول
برگ

طول
دمبرگ

قطر طول اولین طول
طول
طول
دندانه میانگره میانگره گلآذین خوشه

طول
قدرت
پیچک
رشد
4
-./624
طول پیچک
4
**-1/249** 1/224
طول برگ
4
-1/249 1/242** 1/131
طول دمبرگ
4
-1/219 -1/144 1/621 -1/649
طول دندانه
4
**-1/219 -1/124 -1/229** 1/212 1/362
طول میانگره
4
1/224 -1/626 1/922 -1/129 1/169 1/114
قطر میانگره
4
طول اولین گل آذین **1/126 1/223** -1/196 -1/299 1/323** -1/232** 1/292
4
-1/296 -/132 1/293 1/926 -1/222** -1/244** 1/321** 1/216
طول خوشه
4
**1/611 1/266** 1/122 -1/312** -1/292 1/129 1/212** -1/921 1/322
اندازه حبه
**4 -1/243** -1/996 -1/224** -1/264 -1/392 1/412* 1/492 -1/214* 1/923 -1/249
تعداد حبه
**
**
**
**
*
**
4 1/242 1/629 1/662 1/222 1/211 1/222 -1/442 -1/226 -1/422 -1/422
1/262
وزن خوشه
4 -1/242 1/432 1/211 -1/936 -1/223 1/631 -1/926 -1/423 1/622 -1/232* 1/212 -1/261
مقدار قند
4 1/929 1/422 1/261 1/699 1/222 1/212 -1/442 1/924 1/136 -1/229 1/212 -1/623 1/664
مقدار اسید

شکل  .4دندروگرام  42ژنوتیپ انگور برحسب صفات کمّی با

اندازة
حبه

تعداد
حبه

استفاده از روش Between Groups

وزن مقدار
خوشه قند
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...  شناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپهای انگور محلی:عباسی و همکاران

 ژنوتیپهای مطالعهشده را براساس دادههای،خوشهای
 در تجزیه به. کالستر گروهبندی کرد9 کمّی در
 مؤلفۀ اصلی اول2 ،مؤلفههای اصلی دادههای کمّی
 درصد از تغییرات کل را توجیه کرد که مؤلفۀ22/92
 باید،اصلی اول صفات را بیشتر توجیه میکند بنابراین
صفات مزبور در ارزیابی ژنوتیپهای انگور مهم تلقی
 نتیجۀ گروهبندی ژنوتیپها براساس تجزیه به.شوند
.مؤلفههای اصلی با تجزیۀ کالستر مطابقت داشت
 مقادیر ویژة مؤلفههای اصلی صفات کمّی بر اساس.9 جدول
 ژنوتیپ انگور42 ماتریس همبستگی در
درصد واریانس
تجمعی
29/922
22/942
23/326
32/921
32/422
33/922
33/242
33/222
33/391
33/321
411/111

درصد
واریانس
29/922
26/323
44/412
2/622
9/196
1/322
1/962
1/464
1/122
1/122
1/121

مقادیر
ویژه
2/626
9/631
4/422
1/246
1/622
1/496
1/162
1/121
1/141
1/112
1/119

شمارة
مؤلفه
4
2
9
6
2
4
2
2
3
41
44

تجزیۀ به مؤلفۀ دادهها

 دو مؤلفۀ اصلی،)9در تجزیه به مؤلفههای اصلی (جدول
. درصد از تغییرات کل را توجیه کردند22/92 اول
درصد) بیشترین سهم را در29/93( مؤلفۀ اصلی اول
،تبیین واریانس کل داشت که در این مؤلفه قدرت رشد
 وزن خوشه، تعداد حبه، طول اولین گلآذین،طول برگ
 مؤلفۀ.و طول میانگره بیشترین ضریب تبیین دارد
 در.درصد تغییرات را توجیه کردند26/32 اصلی دوم
، طول دمبرگ،این مؤلفه صفاتی چون طول پیچک
طول دندانه و قطر میانگره بیشترین ضریب تبیین را
 مؤلفۀ اصلی اول بیشتر مربوط به خصوصیات.دادند
میوه بوده و درحقیقت بهمنزلۀ مهمترین مؤلفۀ این
 باید صفات، بنابراین.صفات را بیشتر توجیه میکند
.مزبور در ارزیابی ژنوتیپهای انگور مهم تلقی شوند
نتیجهگیری کلی

 وجود همبستگیهای،تجزیۀ همبستگی سادة صفات
مثبت و منفی معناداری بین برخی صفات مهم را نشان
 دو ژنوتیپ گندمه، در بین ژنوتیپهای ارزیابیشده.داد
و قزل اوزوم گلهای ماده با پرچم واژگون داشتند که
 تجزیۀ.میتوان از آنها در برنامۀ اصالحی استفاده کرد
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