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 چکیده

 اهمیت خاص هوایی و آب شرایط برای مناسب های رقم معرفی و یبهنژاد هایبرنامه در وحشی موهای های ویژگی ارزیابی و رسیبر

 آذربایجان استان وحشی موهای های)ژنوتیپ( نژادگان هایویژگی بهتر شناخت و ارزیابی ،پژوهش این از هدف .دارد زیادی بسیار

 صفات و شده یگردآور استان این سردشت و پیرانشهر مناطق از نمونه بیست است. یبهنژاد هایبرنامه در ها آن کاربرد منظور به غربی

 تنوع ،داد نشان نتایج شدند. گیریاندازه کل اکسندگیپاد ظرفیت و بذر و حبه چه،خوشه خوشه، به مربوط مختلفی فیزیکوشیمیایی

 در بذر و پوست گوشت، اکسندگیپاد ظرفیت ۀدامن داشت. وجود خوشه وزن و خوشه عرض و طول مانند صفات از برخی در باالیی

 از خوشه با مرتبط صفات .است متغیر درصد 64 تا 71/8 و 96/84 تا 36/7 ،53/71 تا 53/15 از ترتیب به بررسی مورد هاینژادگان

 .داشتند حبه ۀانداز و وزن عرض، ول،ط مانند حبه با مرتبط صفات با داریمعنی و مثبت همبستگی خوشه عرض و خوشه طول جمله

 موهای هاینژادگان Ward روش به ایخوشه ۀتجزی در .کردند توجیه را کل واریانس از درصد 97/79 به نزدیك اصلی عامل یازده

 هیو، پوست، ضخامت گوشت، وزن صفات میانگین بیشترین اول گروه در موجود هاینژادگان شدند. تقسیم اصلی گروه سه در وحشی

 نقش دوم گروه جداسازی در نیز *a و *L بذر، شمار حبه، دم طول حبه، عرض و طول صفات ند.داشت را وهیم آب pH و TA کروما،

 از آمده دست به نتایج ند.داشت باالتری ۀخوش طول و فرعی ۀخوش شمار صفات میانگین سوم گروه در موجود هاینژادگان داشتند. مهمی

 باشد. سودمند بسیار مو در رقم معرفی و نژادی به کارهای در تواندمی بررسی این
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ABSTRACT 
The evaluation of wild grapes for breeding programs and introducing cultivars for special climatic conditions is very 

important. The aim of this study was to better understand the characteristics of wild grape genotypes in order to use 

in breeding programs. Twenty genotypes were collected in Sardasht and Piranshhar regions of the West Azerbaijan 

province and various attributes such as bunch, bunchlet, berry, seed and total antioxidant were measured. There is 

high variation in some traits, including length and width of bunch, bunch weight, length of peduncle and number of 

bunchlet. The flesh, peel and seed antioxidant capacity of the studied genotypes ranged from 15.53 to 71.53, 7.36 to 

84.96 and 8.71 to 64 %, respectively. The bunch traits, including length and width of bunch significantly correlated 

with fruit traits such as length and width of berry, weight and size of the fruit. The eleven main factors were 

explained approximately 79.97% of the total variance. According to cluster analysis, genotypes were divided into 

three main groups. Genotypes in the first group had the highest flesh weight, skin thickness, TA, pH of juice, Hue and 

chroma values. The berry length and width, length of peduncle, number of seed, L* and a* had a significant role in 

separation of the second group. Genotypes in third group had a higher average number of bunchlet and length of 

bunchlet. The results obtained might be useful for breeding programs and introducing of new grape varieties.  

 

Keywords: Cluster analysis, coefficient of variation, correlation, factor analysis. 
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 مقدمه

 و اقلیمی شرایط از برخورداری علت به ایران کشور

 در مو پرورش مهم مناطق از یکی مناسب، جغرافیایی

 یۀپا بر (.Ruhi et al., 1985) آید می شمار به جهان

 ،2012 سال در 1)فائو( وکشاورزی خواربار سازمان آمار

 ۀرتب در مو تن 2150000 ساالنه تولید با ایران کشور

 دارد. قرار جهان نهم

 و رقم ژنتیکی تنوع کشت، زیر سطح بر افزون

 و هانژادگان است. توجه جالب نیز )ژنوتیپ( نژادگان

 عنوان به ایران ند.دار باالیی ژنتیکی تنوع مو هایتوده

 باالیی قابلیت گیاهی توارثی ذخایر ترینغنی از یکی

 ,Mokhtarian) ددار نژادی به هایبرنامه ینۀدرزم

 ایجاد بهنژادی هایبرنامه یشترب هدف و پایه .(1997

 ارزیابی و بررسی .است ژنتیکی تنوع بیشتر هرچه

 برای مو هاینژادگان فیزیکوشیمیایی های ویژگی

 این مناسب های رقم معرفی و یبهنژاد هایبرنامه

 مرحله نخستین د.دار اهمیت ما کشور در محصول

 مجموعه، یک هاینژادگان توصیف و بندیطبقه برای

 ستا )مورفولوژیکی( شناسیریخت های ویژگی بررسی

(Badenes et al., 2000). مرسوم هایروش همچنین 

 هاینژادگان و ها رقم کردن متمایز و شناسایی برای

 کمی یریگ اندازه و )آمپلوگرافی( کیفی یریگ اندازه مو،

  .(Doulati Baneh et al., 2010) هستند )آمپلومتری(

 تنوع روی Hashemzehi et al. (2011) که بررسی

 شناسیریخت صفات پایۀ بر مو رقم بیست ژنتیکی

 صفات لحاظ از ها رقم بین ،کردند مشاهده دادند، انجام

 های بررسی دارد. وجود باالیی تنوع بررسی مورد

Ocete et al. (2002) شناسی یاهگ های ویژگی روی 

 تنوع ،کرد مشخص اسپانیا در مو وحشی هایتوده

 بوده باال بررسی مورد وحشی هایتوده بین رد ژنتیکی

 باشد. سودمند نژادی به هایبرنامه آغاز در توانندمی و

 Mousazadeh توسط شده انجام بررسی در همچنین

et al. (2013) و ها رقم از برخی شناسایی برای 

 بذر و میوه شناسی یختر صفات یۀپا بر مو های نژادگان

 در ها پذیریتغییر از ای گسترده نۀدام که شد مشخص

 صفات نظر از بررسی مورد های رقم و هانژادگان بین

                                                                               
1. Food & Agriculture Organization (F.A.O) 

 و ها رقم جداسازی بنابراین دارد. وجود شده گیریاندازه

 بذر و میوه شناسی یختر صفات پایۀ بر هانژادگان

 هایبرنامه پیشبرد و ژنتیکی ذخایر حفظ در تواند می

 (.Mousazadeh et al., 2013) باشد سودمند اصالحی

Levadoux (1965) بر را رینه دره وحشی موهای 

 ظاهری های ویژگی و گیاه بودن پایه دو صفت دو پایۀ

 Vitis sylvestris نام به جداگانه ۀگون یک صورت به بذر
 تنوع بررسی که است زیادی مدت .کرد یبند طبقه

 صفات یۀپا بر مو هاینژادگان و ها رقم ژنتیکی

 مختلف نقاط در بذر و یوهم یژهو به شناسی یختر

 و انجام باغبانی علوم تحقیقات ۀمؤسس یلۀوس به کشور

 و های رقم بین در باالیی بسیار تنوع که شده مشخص

 ها بررسی این پایۀ بر حتی و دارد وجود هانژادگان

 های ویژگی پایۀ بر مو های رقم برای شناسایی کلید

 ,Karami) است شده تهیه نیز بذر و میوه فیزیکی

2009).Eshghi et al.  (2014) های ویژگی بررسی با 

 بذر شمار ،کردند بیان رقم 35 شیمیایی و فیزیکی

 تا قوچان خلیلی رقم در عدد 6/3 از ها رقم در حبه

 پوست وزن بود. متغیر ارومیه چینقره رقم در 36/1

 47/0-12/0 ةمحدود در بررسی مورد های رقم بین در

 و زرقان سیاه بابا یشر های رقم در ترتیب به گرم
 وزن کمترین و بیشترین .آمد دست به ارومیه صاحبی

 85/0 و ارومیه ۀگزن رقم در گرم 96/1 ترتیب به حبه

 در نیز حبه عرض و طول بود. اوزوم قزل رقم در گرم

 و طول کمترین که یطور به بود. متفاوت ،ها رقم بین

 و طول بیشترین و کاشمر پیچ رقم در حبه عرض

 Code 148 (00/27 های رقم در ترتیب به حبه عرض

 به متر(میلی 00/19) Jeshnion Bavanat و متر(میلی

 آمد. دست

 دلیل به هاهمیوریز به اخیر هایسال در همچنین

 است. شده زیادی توجه بشر سالمتی یرو ها آن یرتأث

 و غذایی ارزش هامیوه نوع این است شده ثابت زیرا

 هاندهپاداکس. نددار ییباال گیاکسندپاد ظرفیت

 در اکسیژن آزاد هایرادیکال ةکنند خنثی های ترکیب

 ترکیبی میل اکسیژن آزاد هایرادیکال هستند. بدن

 هایاسید جمله از بدن حیاتی هایمولکول با زیادی

 راه از آزاد هایرادیکال دارند. پروتئین و نوکلئیک

 نتیجه در و ها آن تخریب باعث ها مولکول این با ترکیب
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 ،ها سرطان جمله از هایبیماری ایجاد موجب

 سامانۀ تضعیف و التهابی عروقی، -قلبی های بیماری

 .(Kadir et al., 2009) شوند یم بدن ایمنی

Rouzbahan et al (2008) های ترکیب روی بررسی با 

 موجود فنلی های ترکیب میزان قرمز، مو اکسندگی پاد

 وزن یلوگرمک هر ازای به گرم 64 را قرمز مو ۀتفال در

 مو ۀتفال که گرفتند نتیجه و کردند گزارش خشک

 از خوبی منبع سردشت سیاه ۀ(واریت) رقم قرمز

 ها بررسی همچنین است. طبیعی هایاکسندگیپاد

 دارد ییباال بسیار اکسندگیپاد ظرفیت مو ،داد نشان

(Yildirim et al., 2005).  

 ینۀدرزم ررسیب تاکنون اینکه به توجه با

 ةمیو رنگ و بذر و میوه شیمیایی فیزیکو های ویژگی

 است. نشده انجام غربی آذربایجان وحشی موهای

 شناسایی ینۀدرزم ایپایه های بررسی انجام بنابراین

 های ویژگی لحاظ از مو ارزش با وحشی هاینمونه انواع

 استان این در میوه رنگ و بذر و میوه شیمیایی فیزیکو

 پژوهش این انجام از هدف .رسدمی نظر به یضرور

 استان در مو وحشی نژادگان بیست ۀمقایس و ارزیابی

 کیفی و کمی های ویژگی از استفاده با غربی آذربایجان

 برتر هاینژادگان معرفی منظور به بذر، و حبه خوشه،

 معرفی و تجاری هایکشت در ها آن از استفاده برای

 .است رقم

 

 اهروش و مواد

 های ویژگی ارزیابی و بررسی منظور به پژوهش این در

 میوه، اکسندگیپاد فعالیت و کیفی و کمی

 جنگلی نواحی از وحشی مو مختلف های نژادگان

 استان در سردشت و پیرانشهر هایشهرستان

 رسیدگی ۀمرحل در هامیوه شدند. تهیه غربیآذربایجان

 در محلول( جامد مواد شاخص پایۀ بر شده )تعیین

 باغبانی علوم آزمایشگاه به و برداشت یورماهشهر اواخر

 رنگ شدند. منتقل ارومیه دانشگاه کشاورزی ةدانشکد

 تا روشن قرمز از بررسی مورد هاینژادگان در میوه

 هاینژادگان جغرافیایی موقعیت بود. متغیر تیره قرمز

  است. آمده 1 جدول در بررسی مورد

 ترازوی با ههست و پوست حبه، خوشه، وزن

 و طول شدند. یریگ اندازه گرم001/0 دقت با دیجیتال

 و کشخط با خوشه دم طول و چهخوشه خوشه، عرض

 طول هسته، و حبه عرض و طول متر،سانتی برحسب

 و دیجیتالی کولیس با پوست ضخامت و حبه دم

 صفات ،2 جدول شدند. یریگ اندازه مترمیلی برحسب

 دهد.می نشان را ها آن گیریاندازه واحد و شده بررسی

 لب هانتر دستگاه از استفاده با هاحبه رنگ ارزیابی

 شد. انجام (sunset H1149  )مدل

L مؤلفۀ شامل Lab رنگی مدل
 محدودة با )روشنی( *

a ۀمؤلف )سفید(، 100 تا )سیاه( 0
 با نامحدود )قرمزی( *

 و مثبت( )مقادیر قرمز تا منفی( )مقادیر سبز رنگی طیف

b ۀلفمؤ
 )مقادیر آبی رنگی طیف با نامحدود )زردی( *

 شاخص محاسبۀ برای .است مثبت( )مقادیر زرد تا منفی(

 که شد استفاده (Hue= arctag b/a) رابطۀ از هیو

 ۀمحاسب برای و کندمی بیان را رنگ جزئی های اختالف

Chroma=(a رابطۀ از نیز (کروما) رنگ خلوص
2
+b

2
)

0.5 

 مشخص را رنگ اشباعی یا خلوص که شد استفاده

  کند.می

 
 مو بررسی مورد هاینژادگان جغرافیایی موقعیت  .1 جدول

 غربی آذربایجان استان در وحشی
Table 1. The geographical location of the studied 

genotypes of wild grape in west Azerbaijan province 
Genotype Longitude Latitude Collected site 

P1 05◦ 28ʹ 386ʺ 40◦ 36ʹ 989ʺ 

Piranshahar 

P2 05◦ 28ʹ 389ʺ 40◦ 36ʹ 991ʺ 
P3 05◦ 28ʹ 399ʺ 40◦ 36ʹ 991ʺ 
P4 05◦ 28ʹ 395ʺ 40◦ 36ʹ 825ʺ 
P5 05◦ 28ʹ 638ʺ 40◦ 36ʹ 829ʺ 
P6 05◦ 28ʹ 530ʺ 40◦ 36ʹ 822ʺ 
P7 05◦ 28ʹ 595ʺ 40◦ 36ʹ 772ʺ 
P8 05◦ 27ʹ 701ʺ 40◦ 36ʹ 883ʺ 
P9 05◦ 28ʹ 293ʺ 40◦ 36ʹ 979ʺ 

P10 05◦ 27ʹ 772ʺ 40◦ 37ʹ 118ʺ 
S1 05◦ 53ʹ 580ʺ 40◦ 17ʹ 095ʺ 

Sardasht 

S2 05◦ 43ʹ 759ʺ 40◦ 21ʹ 495ʺ 

S3 05◦ 50ʹ 258ʺ 40◦ 21ʹ 076ʺ 
S4 05◦ 45ʹ 032ʺ 41◦ 16ʹ 432ʺ 

S5 05◦ 45ʹ 124ʺ 40◦ 13ʹ 398ʺ 

S6 05◦ 40ʹ 240ʺ 40◦ 03ʹ 888ʺ 
S7 05◦ 46ʹ 885ʺ 40◦ 04ʹ 867ʺ 

S8 05◦ 59ʹ 155ʺ 40◦ 06ʹ 527ʺ 

S9 05◦ 28ʹ 841ʺ 40◦ 47ʹ 666ʺ 
S10 05◦ 50ʹ 232ʺ 40◦ 47ʹ 092ʺ 

 
 قابل ۀاسیدیت ،(TSS) محلول جامد مواد یریگ اندازه

 میوه ۀعصار pH و (TA) عیارسنجی

 از قطره چند محلول جامد مواد میزان تعیین برای

 (رفراکتومتر) سنج شکست روی اتاق دمای در یوهم آب

 از مربوطه عدد و گرفت قرار ATAGO مدل دستی
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 بریکس حسب بر هاداده شد. خوانده مدرج ستون روی

 روش از اسیدیته میزان تعیین آمد. دست به

 انجام نرمال 1/0 سود با راسیون(تیت) عیارسنجی

 از pH یگیراندازه برای و (Parvaneh, 2006) گرفت

 شد. استفاده  CP-411 مدل متر pH دستگاه

 

 کل اکسندگیپاد ظرفیتیری گ اندازه و گیریعصاره

ی ها قسمت کل، اکسندگیپاد ظرفیت گیریاندازه برای

بررسی  مورد هاینژادگان بذر( و گوشت )پوست، میوه

 از گرم 25/0 .شد انجام صورت این به گیری عصاره

 عصارهۀ تهی برای که را بذر و گوشت پوست، نمونه

 متانول لیترمیلی 5/2 با و برداشته بود، شده خرد

 دقیقه سه تا یک مدت بهو آنگاه  مخلوطدرصد 85

شدت  ة بهعصار شود.می( داده ورتکسشدت تکان ) به

 اتاق دمای در ساعت یک مدت برای شده تکان داده 

 20 مدت به هانمونهدرنگ  بی آن از پس و نگهداری

 4 دمای در و دقیقه در دور 5000 سرعت با دقیقه

 ,.Chiou et al) شدند سانتریفوژۀ سلسیوس درج

ی آرام به هانمونه روشناور قسمت سپس .(2007

 ۀدرج -20 دمای در دربدادی ها لوله در و برداشته

 شدند. نگهداریسلسیوس 

 روش از کلاکسندگی پاد میزان تعیین برای

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) استفاده 

 ظرفیتیری گ اندازه (.Chiou et al., 2007) شد

یرفعال غراه  از روش اینیۀ بر پا کل اکسندگیپاد

 دی-2،2ة ماد توسط تولیدشده آزاد رادیکال کردن

 شدنرنگ  یب و (DPPH) هیدرازیل پیکریل-1-فنیل

 50 شود.می انجام ماده اینة تیر بنفش رنگ

 میکرولیتر 950 با را هشد آمادهة عصار از میکرولیتر

DPPH دادن قرار دقیقه 30 ازپس  و کرده مخلوط 

 دستگاه توسط هانمونه جذب تاریکی در هانمونه

 Pharmacia مدل( اسپکتروفتومترسنج نوری ) طیف

LKB. Novaspec II خوانده  نانومتر 517 موج طول با

 :شد محاسبه بازدارندگی درصد زیرپایۀ رابطۀ  بر و
%DPPH=

×100 

 Abs  و نمونه جذب میزان Abs sample که

controlاست عصاره بدون شاهدۀ نمون جذب. 

 
 بررسی مورد هاینژادگان در هاآن یریگ اندازه واحد و شده ارزیابی صفات .2 جدول

Table 2. The evaluated attributes and its unit of measurement in studied genotypes 
Number Attribute Abbreviation Unit of measurement 

1 Bunch length BL (cm) 
2 Bunch width BW (cm) 
3 Bunch length/Bunch width BL/BW (cm) 
4 Peduncle length PL (cm) 
5 Bunchlet number BN - 
6 Berry number BeN - 
7 Bunchlet length BUL (cm) 
8 Bunchlet width BUW (cm) 
9 Bunchlet length/Bunchlet width BUL/BUW (cm) 

10 Berry length BeL (mm) 
11 Berry width BeW (mm) 
12 Berry length/ Berry width BeL/BeW (mm) 
13 pedicle length PeL (mm) 
14 Bunch weight BuWe (g) 
15 Berry weight BeWe (g) 
16 Flesh weight FWe (g) 
17 Peel weight PeWe (g) 
18 Peel thickness PT (mm) 
19 Seed number SN - 
20 Seed weight SWe (g) 
21 Seed length SL (mm) 
22 Seed width SW (mm) 
23 Seed length/Seed width SL/SW (mm) 
24 Total soluble solids TSS (%) 
25 Titrable acidity TA (mg/100 ml) 
26 TSS/TA TSS/TA - 
27 pH pH - 
28 L* 

L - 
29 a* 

a - 
30 b* 

b - 
31 Hue Hu - 
32 Chroma Ch - 
33 Flesh antioxidant capacity FAC (%) 
34 Seed antioxidant capacity SAC (%) 
35 Peel antioxidant  capacity PAC (%) 
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 آماری ۀتجزی

 ۀتجزی برای نظر، مورد صفات یریگ اندازه از پس

 همبستگی توصیفی، آمار ۀمحاسب منظور به ها داده

 افزار نرم از Ward روش به ایخوشه ۀتجزی و صفات

SPSS به تجزیه همچنین شد. استفاده 16 ۀنسخ 

 روش به هاعامل چرخش روش از استفاده با هاعامل

 .شد انجام وریماکس
 

 بحث و یجنتا
 بذر و حبه خوشه، فیزیکی های ویژگی

 و معیار انحراف بیشینه، کمینه، دامنه، میانگین، نتایج

 هاینژادگان در شده گیریاندازه صفات تنوع درصد

 نتایج است. شده آورده 3 جدول در بررسی مورد

 و طول نظر از هانژادگان که داد نشان آمده دست به

 خوشه، وزن خوشه، عرض به طول نسبت خوشه، عرض

 عرض و طول فرعی، ۀخوش شمار خوشه، دم طول

 باالیی تنوع چه خوشه عرض به طول نسبت و چهخوشه

 تنوع میزان باالترین ،داد نشان نتایج همچنین دارند.

  بود. مترسانتی 20/27 خوشه طول

 در فرعی ۀخوش شمار ،داد نشان آمده دست به نتایج

 هاینژادگان بین در بود. متفاوت هانژادگان انواع بین

 80/1 تا 40/4 از چهخوشه عرض رنج بررسی مورد

 در خوشه وزن دامنۀ همچنین بود. متغیر متر یسانت

 82/145 تا 01/10 از بررسی مورد هاینژادگان بین

 S9 نژادگان به مربوط آن باالترین که بود متغیر گرم

 روی Rasouli et al. (2015) پژوهش نتایج .است

 مو هاینژادگان و ها رقم از برخی کیفی و کمی صفات

 بررسی مورد هاینمونه بین در خوشه وزن داد، نشان

 خوشه عرض و است متغیر گرم 84/163 تا 40/26 از

 دلیل دارد. قرار مترسانتی 3/21 تا 19/3 محدودة در

 نسبت بررسی این در خوشه عرض و وزن بودن پایین

 مورد هایادگاننژ بودن وحشی یادشده، بررسی به

 نظر از هانژادگان است. بوده بررسی این در ارزیابی

 و حبه عرض و طول خوشه، در حبه شمار حبه، وزن

 (.3)جدول دارند متفاوتی تنوع درصد حبه دم طول

 و 23/5 حبه وزن میزان باالترین داد، نشان نتایج

 Xianming et al. (2002)  بود. گرم 18/1 آن کمترین

 یها عامل تأثیر ،کردند بیان خود های رسیبر نتایج در

 یها عامل از بیشتر حبه وزن افزایش برای ژنتیکی

 درصد بررسی مورد هاینژادگان بین در .است محیطی

 بود. متغیر 93 تا 18 از خوشه در حبه شمار تنوع

 دم طول ةآمد دست به تنوع مقادیر ۀبیشین و کمینه

 .است مترتیسان 70/4 و 90/1 برابر ترتیب به خوشه

 های رقم مختلف صفات روی Karami (2009) بررسی

 رقم ۀخوش ةانداز ،داد نشان کردستان استان مو

 حدود رقم این است، مترسانتی 19 طول به ساهانی

 ،است گرم 9/1 حبه وزن و دارد خوشه هر در حبه 54

 رقم همچنین است. مترمیلی 7 نیز رقم این بذر طول

 این ،دارد مترسانتی 16 طول هب خوشه ةانداز سرقوله

 حبه دم طول دارد، خوشه هر در حبه35 حدود رقم

 گرم 7 حدود و زیاد حبه وزن و است کوتاه خیلی

 .است مترمیلی 4/6 نیز رقم این بذر طول ،است

 بررسی از آمده دست به نتایج بر بنا همچنین

Mousazadeh et al. (2013) برخی شناسایی روی 

 و میوه شناختی ریخت های یژگیو ایۀپ بر مو های رقم

 به مو ةمیو قطر و وزن بیشترین که شد مشخص بذر،

 برای مترسانتی 95/1 و گرم 15/5 میانگین با ترتیب

 در آن میزان کمترین و آباد لطف سمرقندی رقم

 دیزماری رقم برای متر یسانت 91/0و گرم 1/1 دةمحدو

 مرق و بیشترین مشهد مقنائی رقم .است رضائیه

 داشتند را حبه طول کمترین نیز رضائیه دیزماری

 دانه وزن بیشترین همچنین متر(.سانتی 64/2-1/1)

 رقم برای آن کمترین و بیرجند عسگری رقم برای

 دست به گرم(میلی 18 و 74) ترتیب به درگزی سبزه

 این نتایج با ما نتایج از برخی بودن مغایر دلیل آمد.

 مورد هاینژادگان بودن تمتفاو تواندمی ها،پژوهش

 باشد. متفاوت محیطی شرایط و بررسی

، داد نشاناین بررسی  ازمده  آ دست به نتایج

 و طول هسته، وزن نظر ازبررسی  مورد هاینژادگان

 ضخامت و پوست وزن هسته، شمار هسته، عرض

 نتایج (.3 )جدول دارند متفاوتی تنوع درصد نیز پوست

بررسی دامنۀ  مورد هایننژادگا بین در، داد نشان

 وزن بود. متغیر مترمیلی 91/2 تا 28/5 از هسته عرض

 هانژادگان انواع بین در نیز گوشت وزن و پوست
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بررسی  مورد هاینژادگان بین همچنین بود. متفاوت

که  یطور به بود، متفاوت نیز هستهشمار  تنوع درصد

 و چهار برابر حبه در هستهشمار  تنوع بیشترین

 مشاهده دو برابر حبه در هستهشمار  تنوع ینکمتر

ة انداز بین مستقیمیت نسبۀ به رابط یسوی از شد.

 .داشت وجود میوهۀ هستة انداز و پوست ضخامت حبه،

 15 ژنتیکی تنوع روی Karimi  (2012) که بررسی در

 در هسته، شمار کردند مشاهده دادند، انجام مو رقم

 در عدد سه تا نترکمهای  رقم در عدد صفر از حبه

 Yoo et al., (2000) بود. متغیر قوچان کشمشی رقم

 طور به ،کردند بیان مو ۀهست روی بررسیدر نتایج 

 تشکیل را مو وزن از درصد 5/2 مو بذر یانگینم

 باشد، کمتر میوه در دانه وزنی درصد چه هر .دهد می

 سمت به نظر مورد رقم ة قابلیت و ظرفیتدهند نشان

 این کهاست  دانگی یب و بذر شکیلت درصد کاهش

 اصالح برای یبهنژاد یها برنامه در تواندمی موضوع

 نتایجپایۀ  بر گیرد. قرارمدنظر  دانهبی های رقم

 در شده گیری اندازه فیزیکی صفات ازآمده  دست به

 به حدودی تا S9 نژادگان ،بررسی مورد هاینژادگان

 این شاید بنابراین داشت.همانندی  سردشت رشه رقم

 ،داشته را شدن اهلی و کار و کشت قابلیت نژادگان

  دارد. بیشتریهای  بررسی به نیاز ولی

 
 بررسی مورد مو وحشی هاینژادگان در شده گیری اندازه صفات توصیفی آمار .3 جدول

Table 3. Descriptive statistics of measured attributes in studied wild grape genotypes 
Traits Range Minimum Maximum Mean Standard deviation Coefficient of variation 

BL 12.21 14.99 27.20 18.82 2.91 15.51 

BW 9.40 2.70 12.10 5.46 1.87 34.32 

BL/BW 4.82 1.51 6.33 3.68 0.87 23.73 
PL 2.80 1.90 4.70 3.02 0.68 22.71 

BN 10.00 4.00 14.00 8.4 1.83 21.83 
BeN 75.00 18.00 93.00 52.61 20.36 38.71 

BUL 6.40 2.10 8.50 4.72 1.62 34.50 

BUW 2.60 1.80 4.40 3.09 0.64 20.69 
BUL/BUW 1.80 0.65 2.45 1.53 0.43 28.37 

BeL 14.78 1.56 16.34 13.15 2.51 19.10 

BeW 8.53 9.09 17.62 13.24 2.39 18.09 
BeL/BeW 1.05 0.16 1.21 0.99 0.14 14.63 

PeL 6.56 2.90 9.46 5.75 1.51 26.24 

BuWe 135.81 10.01 145.82 78.97 22.99 29.11 
BeWe 4.05 1.18 5.23 2.62 0.81 31.11 

Few 4.12 0.77 4.89 2.14 0.83 38.85 

PeWe 0.39 0.22 0.60 0.37 0.07 21.32 
PT 0.51 0.13 0.64 0.28 0.11 39.28 

SN 2.00 2.00 4.00 2.78 0.80 28.77 

SWe 0.61 0.03 0.64 0.10 0.15 139.13 
SL 3.22 5.11 8.33 7.08 0.70 10.01 

SW 2.37 2.91 5.28 4.14 0.52 12.70 

SL/SW 1.26 1.27 2.53 1.73 0.28 16.31 
TSS 12.50 7.50 20.00 12.17 2.53 20.82 

TA 0.28 0.34 0.62 0.50 0.60 120 

TSS/TA 44.64 22.06 32.25 24.34 4.21 17.29 
pH 1.20 3.10 4.30 3.73 0.34 9.20 

L 19.24 19.88 39.12 26.17 2.79 10.67 

A 16.25 -8.02 8.23 4.63 3.05 65.85 
B 7.03 -2.53 4.50 0.86 1.42 164.60 

Hu 115.63 -73.65 41.98 2.81 23.36 829.74 

Ch 7.86 1.10 8.96 5.39 2.06 38.22 
FAC 56.00 15.53 71.53 35.55 11.34 31.90 

SAC 55.29 8.71 64.00 32.49 11.01 33.90 

PAC 77.6 7.36 84.96 42.53 16.73 39.35 

 

  بیوشیمیایی های ویژگی

 مواد میزان تنوع باالترین ،3 جدول نتایج به توجه با

 ینکمتر و 20 برابر بریکس ۀدرج یۀپا بر محلول جامد

 که است مهمی ویژگی شیرینی بود. 5/7 آن میزان

 اسید به قند نسبت .شودمی کننده مصرف جذب سبب

 .(Du et al., 2009) است شیرین ةمز ةدهند نشان باال

 محلول جامد مواد میزان توجهی یانشا طور به بنابراین،

 بسیار فراسنجۀ و است میوه کیفیت به وابسته کل

 بهترین تعیین منظور به دهندگان پرورش برای مهمی

 نتایج همچنین .است مو میوه برداشت زمان
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 قابل اسیدهای ،داد نشان 3 جدول از آمده دست به

 متغیر بررسی مورد هاینژادگان بین در عیارسنجی

 این که کندمی اندکی تغییر بلوغ هنگام اسیدیته بود.

 کمتر کل محلول جامد مواد تغییر به نسبت تغییر

 که است میوه طعم نشانگر TSS/TA نسبت .است

 هم کننده مصرف پذیرش باشد، باالتر نسبت این هرچه

 نسبت این میانگین بررسی این در بود. خواهد بیشتر

 29/17 برابر نسبت این تنوع ددرص و بود 34/24

 ها، رقم ارزیابی در Shiraishi (1995) شد. مشاهده

 اسید میزان مو، وحشی هایگونه و هاپایه ها، دورگ

 100بر گرم 79/2 تا 73/0 دةمحدو در را میوه

 هادورگ و ها رقم در که کرد گزارش یوهم آب لیتر میلی

 قند میزان ولی بود. وحشی هایگونه و هاپایه از کمتر

 و وحشی هایگونه از بیشتر هادورگ و ها رقم ةمیو

 آمده دست به نتایج همچنین .است شده گزارش هاپایه

 یوةم آب TSS و pH میزان ،داد نشان بررسی این از

 نتایج .ددار کمی تنوع بررسی مورد هاینژادگان

 ،داد نشان Doulati Baneh et al. (2010) های بررسی

 در رسیدن زمان در میوه محلول مدجا مواد میزان

 سفید ۀدانبی کشمشی رقم برای درصد 6/23 ةمحدود

 pH میزان بیشترین بود. ملکی گوی رقم برای 6/15 تا

 متعلق آن کمترین و قرمز تبرزه رقم به مربوط یوةم آب

 بیشترین همچنین بود. 8/2 و 5 ترتیب به سرقوله به

 میزان به یریو کلکه رقم به مربوط اسیدیته میزان

 در کمترین و یوهم آب لیترمیلی 100 در گرم 38/1

 لیترمیلی 100 در گرم 09/0 میزان به قرمز تبرزه رقم

 شد. مشاهده یوهم آب

 

 حبه رنگ یها شاخص

 )باالترین پوست رنگ ترینروشن ،3 جدول به توجه با

L تنوع میزان
 مشاهده P2 نژادگان در 12/39 با برابر (*

a شاخص پذیرییرتغی ۀدامن شد.
 هانژادگان پوست در *

 S9 و S10 هاینژادگان بود. متغیر  23/8 تا -02/8 از

 قرمزتری ۀحب پوست رنگ دیگر هاینژادگان به نسبت

 شد مشخص رنگ خلوص و هیو ۀزاوی بررسی با بود.

 هم به نزدیک هانژادگان بیشتر در هیو ۀزاوی میزان که

 پوست رنگ وصخل تنوع درصد باالترین لیکن بود،

 و هیو یعنی شاخص دو این آمد. دست به 96/8 با برابر

 ظاهری کیفیت تعیین مهم یها عامل از رنگ خلوص

 Doulati Baneh که بررسی در ند.آیمی شمار به میوه

et al. (2010) مو های رقم ارزیابی و شناسایی منظور به 

 ،کردند بیان دادند، انجام غربی آذربایجان استان محلی

 میوه پوست رنگ متنوع بسیار صفات از دیگر یکی

 قرمز سبز، به مایل زرد یها رنگ شامل که هست

  .است قرمز و سیاه آبی بنفش، قرمز خاکستری،

 

 بذر و پوست گوشت، اکسندگیپاد ظرفیت

 اکسندگیپاد ظرفیت ارزیابی از آمده دست به نتایج

 پاد ظرفیت ،داد نشان میوه مختلف هایقسمت

 ظرفیت و تنوع میزان بیشترین از پوست اکسندگی

 وجود دارد. را تنوع میزان کمترین بذر اکسندگیپاد

 ظرفیت نظر از بذر و گوشت پوست، بین هاتفاوت این

 از محیط و ژنتیک یرتأث ةدهند نشان اکسندگیپاد

 در است. ها ترکیب این (سنتز) ساخت در نور جمله

 ها کیبتر این تجمع و ساخت که گفت توانمی واقع

 فنلی مواد است. متفاوت مختلف هایبافت در

 نور و بنفشفرا ۀاشع برابر در گیاه ةکنند محافظت

 اینکه دلیل به میوه پوست و هستند خورشید شدید

 مواد دارد، قرار ها عامل این برابر در مستقیم طور به

 دارد گوشت به نسبت بیشتری اکسندگیپاد و فنلی

(Drogoudi et al., 2005). تنوع درصد باالترین 

 ترتیب به بذر و پوست گوشت، اکسندگیپاد ظرفیت

 و S9 نژادگان در 00/64 ،96/84 ،53/71 با برابر

 ،53/15 با برابر ترتیب به تنوع درصد میزان کمترین

 همچنین شد. مشاهده P1 نژادگان در 71/8 ،36/7

 در بذر و پوست گوشت، اکسندگیپاد ظرفیت میانگین

 برابر ترتیب به شده بررسی وحشی وم هاینژادگان

 شد. برآورد درصد 49/32 و 53/42 ،55/35

Mousazadeh et al. (2013) فعالیت بررسی با 

 روش به مو های رقم از برخی بذر ةعصار اکسندگیپاد

DPPH رقم جمله از مو قرمز های رقم که کردند بیان 

 به نسبت اکسندگیپاد میزان بیشترین نیشابور شغالی

 و کمینه ند.دار خود ۀهست ةعصار در ها رقم دیگر

 و 53/12 آمده دست به اکسندگیپاد ظرفیت ۀبیشین

 و قوچان مو سفید های رقم در ترتیب به درصد 2/90

 بود. نیشابور شغالی
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 صفات بین همبستگی

 در بررسی مورد صفات بین همبستگی ۀتجزی نتایج

 دو بین همبستگی ضریب است. شده ارائه 5 جدول

 نشان را صفت دو آن بین خطی ۀرابط شدت صفت،

 ۀرابط از است. متغیر -1 و +1 ةمحدود در ،دهدمی

 استفاده توان یم اصالحی هایبرنامه در صفات بین

 این صفات بین باال همبستگی .(Forde, 1975) کرد

 به یک هر گیریاندازه راه از تا کندمی ایجاد را امکان

 آمده دست به یجنتا شود. برده پی دوم صفت وضعیت

 عرض و طول حبه، عرض و طول بین ،داد نشان

 بذر عرض و طول چه،خوشه عرض و طول خوشه،

 1 احتمال سطح در داری یمعن و مثبت همبستگی

  دارد. وجود درصد

 بین داری یمعن و مثبت همبستگی وجود همچنین

 چهخوشه و خوشه عرض با گوشت وزن و حبه وزن

 هاچهخوشه و هاخوشه قدرهرچ ،است این ةدهند نشان

 داشت. خواهند باالتری هایحبه وزن باشند، ترپهن

 حبه وزن حبه، ضخامت بین داری یمعن و مثبت ۀرابط

 دارد. وجود درصد 1 احتمال سطح در گوشت وزن و

 

 از یک هر افزایش که گرفت نتیجه توانمی بنابراین

 شود.می حبه وزن افزایش باعث باال های فراسنجه

 یوهم آب pH با تیتراسیون قابل ۀاسیدیت تصف

(57/0r=) بنابراین دارد. دار یمعن منفی همبستگی 

 و تر یرینش میوه طعم باشد، بیشتر یوهم آب  pHهرچه

 ۀرابط بود. خواهد تر ترش میوه طعم کمتر، pH هرچه

 *a هایشاخص و هیو بین درصد 1 سطح در دار یمعن

 و خلوص ،مزرنگقر هایمیوه لذا دارد، وجود *b و

 آمده دست به نتایج دارند. نیز باالتری رنگ اشباعیت

 ۀرابط بذر و گوشت اکسندگیپاد ظرفیت ،داد نشان

 و گوشت وزن پوست، وزن حبه، وزن با دارمعنی

 ،دهدمی نشان نتیجه این داشتند، پوست ضخــــامت

 بیشتر ها آن پوست ضخامت و هاحبه وزن هرچقدر

 بیشتر هاحبه بذر و گوشت ندگیاکسپاد ظرفیت باشد،

 ظرفیت بین داریمعنی ۀرابط همچنین شد. خواهند

L شاخص و TSS، pH و پوست اکسندگیپاد
 رنگ *

 را امکان این صفات بین باال همبستگی دارد. وجود

 از یک هر گیریاندازه راه از بتوان تا کندمی فراهم

 برد. پی دوم صفت وضعیت به صفات

 مو وحشی هاینژادگان در بررسی مورد صفات بین ساده همبستگی .4 جدول
Table 4. Correlation between studied traits in wild grape genotypes 

Traits BL BW BN BUL BUW BeL BeW PeL BuWe BeWe Few PeWe PT SWe 

BL 1 
   

 
 

 
       

BW 0.54** 
1 

 
  

 
        

BN 0.29* 
0.27* 

1            

BUL 0.38** 
0.43** 

0.13 1           

BUW 0.15 0.25 0.22 0.53** 
1          

BeL 0.36** 
0.33** 

-0.06 0.29* 
0.36** 

1 
 

       

BeW 0.06 0.22 -0.15 0.00 0.23 0.78** 
1 

   

    

PeL 0.15 0.07 -0.19 0.14 0.27* 
0.38** 

0.20 1       

BuWe 0.13 0.16 -0.02 0.19 -0.04 0.16 0.11 0.07 1      

BeWe 0.00 0.33** 
0.26* 

0.18 0.26* 
0.20 0.26* 

-0.08 0.12 1     

Few -0.02 0.34** 
0.27* 0.22 0.26* 

0.16 0.18 -0.08 0.12 0.97** 
1    

PeWe 0.09 0.01 0.02 -0.04 0.20 0.26* 
0.37** 

0.05 -0.02 -0.02 -0.16 1   

PT -0.02 0.30* 
0.09 0.40** 

0.29* 
0.13 0.05 0.08 0.21 0.48** 

0.45** 
0.12 1  

SWe 0.06 -0.08 -0.08 -0.20 -0.13 0.08 0.22 0.00 0.00 0.04 -0.15 0.23 0.04 1 
SL 0.35* 0.04 0.02 0.27* 0.44** 0.41** 0.39** 0.22 0.14 0.09 0.01 0.38** 0.21 0.24 
SW -0.06 -0.11 -0.06 -0.14 -0.10 -0.17 -0.03 -0.24 -0.08 0.02 -0.02 0.01 -0.12 0.20 
TSS 0.36** 0.11 0.29* 0.32* 0.16 0.05 -0.25* 0.09 -0.10 -0.30* -0.27* -0.04 -0.01 -0.14 
TA -0.07 -0.09 0.20 0.00 0.10 0.14 0.07 0.25 -0.09 -0.13 -0.12 0.01 -0.06 -0.08 
TSS/TA 0.41** 0.19 0.16 0.29* 0.09 -0.03 -0.30* -0.04 -0.06 -0.20 -0.18 -0.06 0.02 -0.07 
pH 0.10 -0.19 0.05 -0.06 -0.29* -0.31* -0.41** -0.33** 0.00 -0.10 -0.08 0.03 -0.22 -0.11 
L* -0.04 -0.02 -0.05 -0.17 0.14 -0.01 0.07 0.01 0.12 0.17 0.18 -0.10 -0.04 0.01 
a* -0.23 -0.01 -0.02 -0.14 -0.12 -0.08 0.02 0.16 0.17 0.04 0.03 -0.05 -0.03 0.08 
b* -0.42** -0.22 -0.32* -0.15 -0.04 0.00 0.13 0.12 0.05 0.14 0.12 0.05 0.14 0.08 
Hu -0.43** -0.33** -0.26* -0.21 -0.13 -0.11 0.00 0.09 -0.04 -0.08 -0.10 -0.03 0.05 0.13 
Ch -0.46** -0.20 -0.37** -0.26* -0.16 -0.01 0.19 0.12 0.24 0.18 0.18 -0.15 0.13 0.05 
FAC 0.08 -0.21 -0.19 0.10 0.06 -0.12 -0.29* 0.06 -0.08 -0.32* -0.31* -0.30* -0.18 0.09 
SAC -0.01 0.22 0.13 0.50** 0.47** 0.00 -0.15 -0.07 0.06 0.42** 0.47** -0.14 0.36** -0.23 
PAC -0.16 -0.33* 0.10 -0.44** -0.31* -0.45** -0.33** -0.40** -0.03 0.05 0.05 0.08 -0.18 -0.04 
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Continued table 4. Correlation between studied traits in wild grape genotypes 

Traits SL SW TSS TA TSS/TA pH L* a* b* Hu Ch FAC SAC PAC 
SL 1              

SW 0.14 1      
 

      

TSS 0.20 -0.32* 
1     

  

     

TA 0.27* 
0.09 0.28* 

1    
   

    

TSS/TA 0.01 -0.39** 
0.79** 

-0.33** 
1   

   

    

pH -0.45** 
-0.10 -0.12 -0.57** 

0.23 1  
   

    

L* 0.03 0.18 -0.19 -0.06 -0.16 -0.06 1 
   

    

a* -0.11 0.00 -0.24 0.09 -0.28* 
-0.24 -0.15 1 

  

    

b* 0.02 0.12 -0.31* 
0.00 -0.30 -0.31* 

0.09 0.40** 
1 

 

 
 

  

Hu -0.08 -0.04 -0.14 -0.06 -0.10 -0.24 -0.03 0.49** 
0.76** 

1  
 

  

Ch -0.07 0.17 -0.52** 
0.12 -0.59** 

-0.36** 
0.27* 

0.49** 
0.73** 

0.54** 
1 

 

  

FAC -0.01 -0.03 0.18 -0.19 0.31* 
0.24 0.11 -0.01 -0.13 0.10 -0.13 1   

SAC -0.04 -0.30** 
0.10 -0.21 0.24 0.05 -0.11 0.00 0.14 0.03 -0.03 0.05 1  

PAC -0.20 0.30* 
0.31* 

-0.07 -0.26* 
0.42** 

0.27* 
0.10 0.08 -0.05 0.21 -0.08 -0.16 1 

** ،* ،ns:  داری یمعن بدون و درصد5و  1 الاحتم سطح در دار یمعنبه ترتیب. 
**, *, ns: significantly differenct at 1 and 5% probability levels and non-significant, respectively. 

 

 هاعامل به جزیهت

 ارزیابی و مقایسۀ از بهتر ۀنتیج آوردن دست به برای 

 این شد. استفاده ها عامل به تجزیه از کمی، هایداده

 بین اصلی گذارتمایز صفات تواندمی هتجزی

 واریانس میزان کند. روشن را بررسی مورد های نژادگان

 در عامل آن اهمیت ةدهند نشان عامل هر نسبی

 صورت به و است بررسی مورد صفات کل واریانس

 عامل، هر توجیهی واریانس میزان شود.می بیان درصد

 شده وجیهت تجمعی واریانس یافته، دوران هایعامل بار

 در ها عامل به تجزیه از آمده دست به مشخصه ۀریش و

 حدود عامل 11 درمجموع که شده ارائه 5 جدول

 هر در کنند.می توجیه را کل واریانس از درصد 97/79

 باال به 5/0 عاملی های ضریب مستقل و اصلی عامل

 که است توضیح به الزم شدند. گرفته نظر در معنادار

 را کل واریانس از درصد 58/19 دودح در اول عامل دو

 از درصد 85/9 که اول عامل در کنند.می توجیه

 از رنگ به مربوط صفات کند،می توجیه را کل واریانس

a جمله
*، b

 عامل در داشتند. قرار رنگ خلوص و هیو ،*

 توجیه را کل واریانس از درصد 72/9 که نیز دوم

 و پوست ضخامت گوشت وزن حبه، وزن کند، می

 قرار بذر اکسندگیپاد ظرفیت و چهخوشه عرض

 را کل واریانس از درصد 44/9 که سوم عامل داشتند.

 طول فرعی، ۀخوش شمار صفات شامل کند،می توجیه

L شاخص و چهخوشه عرض به طول چه،خوشه
*  

 و TSS  بذر، عرض به طول بذر، عرض صفات .است

TSS/TA د.داشتن چهارم عامل روی را یرتأث بیشترین 

 را کل واریانس از درصد 85/7 که نیز پنجم عامل در

 طول نسبت حبه، عرض و طول صفات کند،می توجیه

 در داشتند. قرار حبه دم طول صفت و حبه عرض به

 خوشه، عرض به طول چه،خوشه عرض ششم عامل

 و پوست وزن هفتم عامل در و بذر شمار و حبه شمار

 یرگذارثتأ اصلی صفات پوست و گوشت پاداکسندة

 کل واریانس از درصد 20/6 با pH و TA .هستند

 عامل در داشتند. هشتم عامل روی را یرتأث بیشترین

 کند،می توجیه را کل واریانس از درصد 87/5 که نهم

 دهم عامل در داشت. قرار بذر طول و بذر وزن صفات

 صفت یازدهم عامل در و خوشه دم طول صفت نیز

 همسانی نتایج داشتند. ار یرتأث بیشترین خوشه وزن

 و ها رقم روی شده انجام پیشین های بررسی در

 Rasouli et) است شده مشاهده نیز مو هایژنوتیپ

al., 2015; Hashemzehi et al., 2011.) وجود 

 در تواندمی صفات از گروه هر برای مستقل های عامل

 به و گرفته قرار توجه مورد اصالحی هایبرنامه

  .شود توجه صفات استقالل

 

  ایخوشهیۀ تجز

 و هاهمانندی میزان ازنظر ودیدگاهی  اینکه برای

 ازبررسی  مورد وحشی مو هاینژادگان بین هایتفاوت

 انجام ایخوشهۀ تجزی آید، دست  به صفاتهمۀ  نظر

 هاینژادگانی بند گروهبررسی  این در (.1 )شکلشد 

 به بررسی مورد صفاتهمۀ  از استفاده با وحشی مو

پایۀ  بر هانژادگان بندیگروه گرفت. صورت وارد روش
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 مطمئنی روش تواندمی صفت( 35) صفات زیادشمار 

ها  رقم و هانژادگان بین فواصل و هاشباهت تعیین در

( دندروگرامای ) نمودار شجره برش با باشد.

 تشخیص تابعۀ یزتجپایۀ  بر دهۀ فاصل درآمده  دست به

 اول گروه شدند. تقسیم اصلی هگرو سه به هانژادگان

 ,P8, P10, S1, S2, P7-P9, P4) نژادگان 11 شامل

S5, S9, S10, S3) صفات میانگین بیشترین که بود 

 و TA ،خلوص رنگ هیو، پوست، ضخامت گوشت، وزن

pH  نژادگان هفت دوم، گروه در داشتند. رایوه م آب 

P3, P5, P1, P2, S8, S6, P6  بیشترین که گرفت قرار 

 حبه، دم طول حبه، عرض حبه، طول صفات میانگین

L بذر،شمار 
*
a و 

*
 دو شامل سوم گروه داشتند. را 

 طول و فرعیۀ خوششمار  که بود S7 و S4 نژادگان

 در داشتند. مهمی نقش گروه اینجداسازی  در خوشه

 ها آن جغرافیایی منشأ با هانژادگانجداسازی  گروه این

 گرفته قرار نژادگان دو هرکه  یطور به داشت.همخوانی 

 نتایج .هستند سردشتۀ منطق به متعلق گروه این در

 گرفتن قرار، داد نشان ایخوشهۀ تجزی ازآمده  دست به

 وجودة دهند نشان مختلف هایخوشه در هانژادگان

بر  است.بررسی  مورد هاینژادگان بین در باال تنوع

 همۀ Doulati Baneh et al. (2010) های  بررسی یۀپا

 صفات لحاظ از بررسی مورد مو هاینژادگان وها  رقم

 طول صفات .گرفتند قرار گروه سه درشناختی  ریخت

 در رایر تأث بیشترین حبه طول و خوشهشمار  خوشه،

 این نتایج با نیز ما نتایج که داشت هاخوشهی بند گروه

 دارد.بررسی همخوانی 

 
 ها عاملعامل استخراج شده از تجزیه به  11رای . ضرایب عاملی و واریانس تجمعی ب5جدول 

Table 5. Loading values and cumulative variance for 11 factors resulted from factor analysis 

Traits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
BL -0.48 -0.06 0.26 0.06 0.03 0.25 0.22 -0.06 0.33 0.33 0.23 
BW -0.23 0.24 0.28 0.14 0.22 0.76 -0.06 0.00 0.01 0.20 0.08 
BL/BW 0.08 -0.29 -0.02 -0.06 -0.11 0.82 0.14 -0.03 0.14 -0.18 0.12 
PL -0.26 0.27 -0.01 0.10 -0.17 0.09 -0.03 0.15 0.01 0.77 -0.04 
BN -0.18 0.12 0.63 0.34 0.08 0.16 0.03 -0.11 -0.03 0.02 -0.11 
BeN -0.11 0.10 0.41 0.17 -0.14 050 -0.08 -0.08 -0.30 0.21 0.18 
BUL -0.18 0.36 0.79 0.07 0.22 0.04 0.17 0.12 0.01 -0.02 0.03 
BUW -0.13 0.57 0.12 0.14 0.38 -0.01 0.15 0.24 0.16 0.00 -0.37 
BUL/BUW -0.14 -0.03 0.83 -0.06 0.00 0.03 0.13 -0.01 -0.10 -0.07 0.34 
BeL -0.11 0.13 0.10 0.08 0.84 0.11 -0.17 0.07 0.20 -0.06 0.09 
BeW 0.00 0.12 -0.17 0.01 0.58 0.24 -0.46 0.07 0.30 -0.27 0.03 
BeL/BeW -0.14 0.00 0.34 0.09 0.52 -0.18 0.40 0.00 -0.12 0.29 0.09 
PeL 0.20 -0.09 0.00 0.19 0.66 0.02 0.11 0.23 -0.03 -0.02 0.03 
BuWe 0.07 0.11 0.12 0.06 0.11 0.05 -0.01 -0.04 0.00 -0.01 0.80 
BeWe 0.03 0.85 -0.09 -0.10 0.03 0.22 -0.16 -0.07 0.02 0.11 0.12 
FWe 0.01 0.86 -0.06 -0.09 0.02 0.21 -0.11 -0.04 -0.16 0.10 0.13 
PeWe -0.07 0.00 0.00 0.13 0.14 -0.18 -0.55 -0.10 0.48 0.06 -0.14 
PT 0.13 0.58 0.35 0.16 -0.08 0.09 -0.11 0.13 0.17 -0.10 0.16 
SN 0.18 0.10 -0.06 -0.09 -0.13 0.68 -0.01 -0.04 0.16 -0.30 0.24 
SWe 0.16 -0.14 -0.15 -0.11 0.00 0.11 0.02 -0.10 0.70 0.01 0.02 
SL -0.13 0.18 0.06 0.09 0.26 -0.13 -0.02 0.47 0.68 -0.08 0.01 
SW -0.03 -0.02 -0.03 -0.87 -0.19 -0.01 0.05 0.16 0.27 -0.04 -0.06 
SL/SW -0.04 0.16 0.11 0.83 0.30 -0.09 -0.07 0.16 0.19 -0.01 0.08 
TSS -0.29 -0.21 0.29 0.54 -0.07 0.01 0.34 0.38 0.06 0.25 -0.11 
TA 0.00 -0.14 -0.02 -0.08 0.16 -0.19 -0.16 0.83 -0.13 0.25 -0.02 
TSS/TA -0.27 -0.12 0.29 0.59 -0.16 0.16 0.45 -0.15 0.13 0.11 -0.10 
pH -0.30 -0.08 0.06 -0.01 -0.21 -0.33 0.08 -0.79 -0.13 0.12 -0.06 
L* 

-0.16 0.30 -0.57 -0.16 0.03 0.01 0.33 0.08 0.03 -0.25 0.22 
a* 

0.76 -0.08 -0.05 -0.10 0.08 0.12 -0.06 0.00 -0.02 0.34 0.12 
b* 

0.80 0.18 -0.06 -0.07 0.00 -0.07 -0.06 0.06 0.09 -0.21 0.00 
Hu 0.86 -0.07 -0.04 0.12 -0.08 -0.05 0.11 0.00 0.06 -0.13 -0.07 
Ch 0.69 0.16 -0.26 -0.27 0.05 -0.04 -0.09 0.15 -0.10 -0.26 0.31 
FAC 0.01 -0.18 0.02 0.01 0.08 -0.18 0.76 -0.18 0.08 -0.11 -0.13 
SAC 0.14 0.66 0.35 0.26 -0.04 0.02 0.18 -0.14 -0.18 0.04 -0.20 
PAC 0.00 0.08 -0.38 -0.32 -0.41 -0.40 0.58 -0.23 0.00 0.25 0.20 

Eigen value 3.45 3.45 3.30 2.78 2.74 2.52 2.32 2.17 2.05 1.71 1.50 
% of variance 9.85 9.72 9.44 7.96 7.85 7.20 6.64 6.20 5.87 4.89 4.30 
% Cumulative variance 9.85 19.58 29.03 37.00 44.85 52.05 58.69 64.90 70.77 75.66 79.97 
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 واردبه روش های وحشی مو نژادگان ایخوشه ۀمده از تجزیآ دست به نمودار درختی .1شکل 

Figure 1. Dendrogram of wild grape genotypes based on Ward’s method 
 

 کلی گیرینتیجه 

 دربارة مهمی های داده پژوهش این از آمده دست به نتایج

 هاینژادگان برخی بیوشیمیایی و فیزیکی های ویژگی

 که کندمی فراهم غربی آذربایجان استان در مو وحشی

 کشت برای مناسب نژادگان انتخاب در تواندمی نتایج این

 پژوهش این در باشد. سودمند بسیار یبهنژاد کارهای و

 صفات لحاظ از هاییشباهت و هاتفاوت ها،نژادگان بین

 ظرفیت ةدهند نشان که داشت وجود میوه کیفی و کمی

 نتایج به توجه با .است هانژادگان بین در باال ژنتیکی

 در مو وحشی هاینژادگان پژوهش، این از مده آ دست به

 قابلیت لحاظ از ارزشی با ژنتیکی ذخایر غربی آذربایجان

 پاداکسندگی خاصیت با هایی ترکیب انباشت و دتولی

 که S9 نژادگان شده، بررسی هاینژادگان میان از .هستند

 ظرفیت و حبه و خوشه وزن صفات میانگین بیشترین

 در استفاده و کشت برای داشت را حبه پاداکسندگی

 از توانمی بنابراین، شود.می توصیه یبهنژاد یها برنامه

 ایجاد و موجود تجاری های رقم با قیتال انجام برای ها آن

 .کرد استفاده پاداکسندگی های ترکیب از غنی هایرقم

 هاینژادگان این گسترش و افزونش حفاظت، همچنین

 ةانداز به مربوط های ویژگی .است ضروری نیز ارزشمند

 دار یمعن و باال همبستگی جهت به خوشه اندازة و میوه

 جداسازی در عامل ینتر ممه و ها نژادگان انواع بین در

 مهمی نقش هانژادگان شناسایی در تواندمی ای،خوشه

 بهتر شناسایی و تردقیق جداسازی البته کنند. ایفا

 تواند یم یمولکول نشانگرهای از استفاده با هانژادگان

  باشد. مؤثرتر
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