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  چکیده
به عنوان ( 1386لذا از سرماي شدید زمستان سال . پالسم انگور می باشدمراکز تنوع غنی ژرم ایران یکی از

دار ي متحمل به سرما در تعدادي از ارقام انگور دانهها کلونیی شناسامصنوعی جهت  يبه همراه سرما) تیمار طبیعی
شناسایی و ) آمار اقلیمی بر طبق( یزدگ خیدر مناطق پر خطر از نظر سرما و  بدین منظور، باغاتی .ایران استفاده شد

طبیعی یا (انتخاب و پس از بروز تیمارهاي سرمایی  ساله کدر هر بوته چهار شاخه ی. هاي آن بررسی شدندبوته
آمار . دیگردانجام بندي سپس تجزیه آماري و کالستر. تعداد جوانه هاي سالم و آسیب دیده شمارش شد) مصنوعی

 بیضربا استفاده از . محاسبه گردید ها کلونی ابیارزي حاصل از ها داده) فنوتیپی صفات ضریب تغییرات( یفیتوص
 هیتجز کیتکن. دیگردبا راندمان باال مشخص  صفاتي شد و ریگ اندازهصفات،  نیب، رابطه دو طرفه )رسونیپ(ی همبستگ
بر اساس تقسیم . ار گرفته شدبراي تخمین درصد سرمازدگی بر اساس صفات مورد ارزیابی بک» بک وارد« ونیرگرس

صاحبی ، ارقام فخري و ریش بابا در گروه متحمل و ارقام )از حساس تا کامالً متحمل(گروه  4ي در ها کلونبندي ارقام و 
  .در گروه نیمه متحمل تا نیمه حساس به سرماي زمستانه قرار گرفتندو شاهانی 
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Abstract 

Iran is one of the rich diversity of grape germplasm center. Therefore we used the extreme 

cold winter in 2007 as a natural treatment with artificially cold treatment to identify cold tolerant 

clones of seeded grapes in Iran. So, some gardens were detected in high-risk of cold areas 

(According to climate statistics) and reviewed its plant. Per plant were selected four branches (one 

year old). Then, the number of health and damaged buds was counted after natural and artificial 

cold treatments. Statistical, cluster and descriptive analysis (coefficient of variation) was performed 

on the data obtained from clones. The correlation coefficient (pearson) using for measurement of 

bilateral relationship between traits and recognized high efficiency characters. The Backwards 

regression analysis technique, was conducted to estimate freezing percentages based on characters. 

The results indicated clones were divided in 4 groups (from sensitive to quite tolerant). According 

to observations,  were  Fakhri and Rish Baba varieties in highest tolerance and Sahebi and Shahani 

varieties in Semi-tolerant groupes.  
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  مقدمه

هــزار  315از  شیبــدر حــال حاضــر بــا  رانیــا
تـن   ونیـ لیم 96/2بـه   کینزد يعملکردو  ستانتاک هکتار

بشـمار   انگور دیتولو  تنوع مراکز نیتر مهماز جمله  وهیم
پرورش ارقام برتر با خـواص   .)1389 آمارنامه( رود یم

 یکیمناطق،  ییمایاکوکل طیشرامتناسب با  يها یژگیوو 
 یخصوص مؤسسات، لذا باشد یمگران  از اهداف اصالح

 نشیگـز به اعمال روش  ریناگز ایدندر سراسر  یدولتو 
 هسـتند خـود   یاصـالح  يها برنامهدر ) ها کلونارقام و (

و  نیتـر  عیسـر حـال   نیعـ و در  نیتـر  سـاده  نیاالبته  که
ــر  یابیدســت يبــراروش  نیســودمندتر بــه گیاهــان برت

 یطـوالن  يهـا  مدت يبراخاص  کلون کی یوقت. باشد یم
بـه   ونیموتاسـ  يادیـ زشده باشد، احتمـاالً تعـداد    کشت

 نیــا. شـود  یمــ جـاد یادر آن  آشـکار  ایــپنهـان   صـورت 
 يدیـ جدمنجـر بـه بـروز صـفات      توانـد  یم یژن راتییتغ

داشـته   ياقتصـاد  تیاهم است ممکنصفات  نیا کهشود 
   ).1389جاتیان ن(د باشن

مشـکالت   نیتـر  مهـم یکـی از   زمسـتانه  يسرما
ــا يانگورکــارمنــاطق   هــا ســال رخــیو در ب اســت رانی
؛ لــذا کنــد یمــوارد  هــا تــاكبــه  یجهتــوقابــل  خســارت
 بسـیار کشـور   يهـا  تاکسـتان قدمت  ز طرفی، اییشناسا

 یطــ یمتنــوع يهــا تــوده هــا بــاغ نیــابــوده و در  ادیــز
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تنـوع   نیـ در ا. اند افتهیو پرورش  کشتگذشته  يها سال
ارقام و یا تک گیاهان برتـر و متحمـل بـه     نشیگز، عیوس

ــرما  ــل سـ ــمحتمـ ــد یمـ ــردنوارد . باشـ ــز، کـ  ،نشیگـ
ــگ دورگ ــی  يری ــه گزین ــش و ب ــون، جه ــا کل ــه  از ه جمل
جاتیـان  ن( باشـد  یمـ انگـور  اصـالح   يهـا  روش نیتر مهم

 يفاکتورهـا انگـور بـه منظـور حفـظ     ارقـام   اکثر). 1389
 یولـ  شوند یم ریتکث یرجنسیغ به صورت، یکمو  یفیک

 انیـ مدر  یعـ یطب يهـا جهشز ناشی ا يزیناچاختالفات 
هـاي آن  و جوانـه ر ر انگود افتهی شیآراسلول  اردهایلیم

هـا   بافـت  لیـ قب نیـ ااز  یکیاگر قلمه انگور از . دهد یمرخ 
متفاوت  اتیخصوص يحدوداست تا  ممکنگرفته شود، 

 کیـ  نتیجـه  گـذارد و در  شینمااز خود به  يمادر هیپابا 
ــون ــجد کل ــتول دی ــون. خواهــد شــد دی ــ هــا کل ــد یم  توانن
، دنیرسـ ها، زمـان   جوانه ییشکوفادر زمان  ییها تفاوت
و  وهیـ م عملکرد، )سفت بودن ایشل (خوشه و حبه  شکل

پریـز و همکـاران   (د هـا داشـته باشـن    مشخصـه  ریسـا  ای
 اهـان یگ ییتوانا«به صورت زدگی یخمقاومت به  .)2005

خسـارت   جـاد یاصفر بدون  ریز يدماها کردندر تحمل 
 يبـرا شاخصـی مهـم    که شود یم فیتعر» قابل مالحظه

 تیـ لو( باشـد  یمـ  هـا  رقمگونه و  کشت لیپتانس یابیارز
 یدگیرسـ  بیآسـ بـه   یاهیگ يها بافت تیحساس ).1980
 ییتوانـا  ها برگ. متفاوت است یزدگ خیاز سرما و  یناش

 کـه  ییهـا  سـاقه از  کمتـر  هـا  شهیردارند،  یکم يسازگار
. هستند تر مقاومبه سرما  اند گذراندهزمستانه را  يسرما

ــا يســرمادر  ــاًیتقر زهییپ ــم ب ــاومق زانی ت پوســت و م
بـه هنگـام زمسـتان     یولـ اسـت   کسانی یچوب يآوندها

 نییپـا  يدما. خواهد بود کمترشانس زنده ماندن پوست 
 فیوظـا ، انجـام  اهـان یگ يوسنتزیب تیفعال کاهشباعث 

 تینهاو در  یدائم يها خسارت ،یکیولوژیزیف يندهایفرآ
عالیـم سـرمازدگی در سـطح کـل گیـاه،      . شـود  یممرگ 
لولی و یخ زدن درون و بـین سـلولی   غشاهاي س سلول،

  ).1980 تیلو(قابل رویت است 

ارقام صفات  ارزیابی و يآور جمع ،رانیادر 
 نجاتیان(از جمله قزوین  ها استان یبرخدر بومی 
، )1369 یحکمت( مراغه یشرق جانیآذربا، )1385
 یجانیآذرباو ) 1386اووسی ک( راحمدیبوو  هیلویکهگ
 پتوریسکریدستفاده از ابا ) 1387علیزاده ( یغرب

پومر و همکاران ( لیبرزدر  .است شده انجام یالملل نیب
 قاتیتحق ستگاهیا ونیکلکس پیژنوت 199 )1995

 یکیاگرونوم اتیخصوصا از نظر ر 1ایجوند يکشاورز
، Niagara Rosada رقم. کردند یبررس یکیفنولوژو 
پائلو به عنوان  در منطقه سان يزیرومرقم  نیتر مهم
از هرس تا  یشیروچرخه  سهیمقا يبرادارد استان

 16. رفت بکارروز -روز و درجه بر اساسبرداشت و 
 يبرا نهیگز کیالزم به عنوان  لیپتانس پیژنوت
در  ها یکلونگزینی به. را نشان دادندفوق رقم  ینیگزیجا

اي جهان صورت گرفته ارقام انگور بسیاري از کشوره
نی کلونی دو رقم مهم گزی به) 1379(کرمی  جمله از. است

، مختاریان )1379 یکرم(انگور در استان کردستان 
و  یکانیپدر ارقام انگور به گزینی کلونی ) 1382(

در ) 2004(و دیگران  نتروپائولویاسپ ،کاشمر يعسگر
) 2000( الیو، ونانیاز کشور  Xinomavro انگور رقم
در منطقه انگور البروسکا  Folha De Figoدر رقم 
Caldas  ،در رقم ) 2004(و دیگران  ستوتایبات هلند

Chardonny  و دیگران  یرامیس، ایتالیا یشرقدر شمال
جنوب در  Cabernet Sauvignonدر رقم ) 1993(

در چند  یکلون نشیگز) 1979(و دیگران  کالو، ایاسترال
) 1995(و دیگران  ینیاستفانو ، ورونا در منطقه رقم
 Cabernetرقم منطقه در و  پیژنوت نیبارتباط  یابیارز

Sauvignon  ایتالیادر فرانسه و  ها تاکستان یبرخدر 
از  یبرخگزارش کرد ) 2002( کالدول. اندانجام داده

هستند و  یاهل يها رقماز  تر یمیقد کهانگور  يها رقم
باستان و  ونانیبه دوره  ها آناز  یبرخقدمت  یحت

و  ها ونیموتاس، به واسطه گردد یبرم ها یرومدوره 

                                                 
1 Jondia Agriculture Research Station 
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 شیدایپاز  یطوالن انیسالو در خالل  یشیرومثل  دیتول
  . اند آورده به وجودرا  نیمع یکیژنت، حوزه ها آن

 ادیـ ز اریبسـ ا توجـه بـه تنـوع    بـ تحقیق حاضر 
و  رانیادر  انگورارقام  ادیز يها کلونارقام و خصوصاً 

در  دیشـد  خبنـدان یبا توجه بـه وقـوع سـرما و     نیهمچن
 يهـا  کلـون و گزینش طبیعی  اساییشنبا هدف زمستان، 

و ارزیــابی میــزان ســرماي زمســتانه  بــهبرتــر متحمــل 
در انگور دانـه دار ایـران    برخی ارقامدر خسارت وارده 

  .شد اجراچندین استان کشور 
  ها روشمواد و 

و ارقـام   هـا  کلونتحقیق حاضر براي شناسایی 
 1386 ســالزمســتان انگـور متحمــل بــه ســرما در طــی  

ــت ــت لغای ــزوین  1388 انتابس ــتان ق ــتان  ،در اس شهرس
شهرستان تاکستان در شمال غربـی   .انجام شدتاکستان 

 03/36در جه و عـرض   30/49ایران در طول جغرافیایی 
ــما  ــه و از ش ــرار گرفت ــه ق ــه  ل درج و شــما ل شــرقی ب

و از غــرب بــه ابهــر و از جنــوب بــه  شهرســتان قــزوین
ل متصـ ا زهـر  نیبـوئ استان همدان و از جنوب شرقی بـه  

متر  1250متوسط ارتفاع از سطح دریا به طور  .دباش یم
از نظر آب و هوایی به دو منطقه کوهسـتانی و  . باشد یم

کـه بیشـترین محـدوده را     شـود  یمـ نیمه بیابانی تقسیم 
 يهـا  تابسـتان سـرد و   يها زمستانمنطقه کوهستانی با 

 237سـاالنه  متوسـط بارنـدگی   . گـردد  یممعتدل تشکیل 
و حـداقل   متر یلیم 380ثر بارندگی ساالنه ، حداکمتر یلیم

اولــین روز  .باشــد یمــ متــر یلــیم 120ســاالنه بارنــدگی 
آبان  21متوسط از تاریخ  به طوره در این منطقیخبندان 

 21مختلـف از   يهـا  سالکه این میزان در  گردد یمآغاز 
، گذشـته در طول دوره آماري . آذر دامنه دارد 12مهر تا 

 گـراد  یسانتدرجه  -5/20هده شده دماي مشا نیتر نییپا
ثبت گردیده است همچنین در  15/11/1350که در تاریخ 

طول دوره آمــاري میـانگین ســــاالنه تعـداد روزهـاي     
بـه هنگـام شناسـایی باغـات،      باشـد روز می 81یخبندان 

بـا توجـه    یحضور در مناطق پر خطر از نظر سـرمازدگ 
 رار گرفـت مـد نظـر قـ   ) 1جـدول  (ه منطقـ اقلیمی به آمار 

    ).1389نجاتیان (

  
  1386سینوپتیک استان قزوین در زمستان  يها ستگاهیاحداقل دماي ثبت شده در  -1جدول 

  )گراد یسانتدرجه (حداقل دما   ایستگاه  ردیف
  - 4/19  قزوین   1
  - 25  زهرا نیبوئ   2
  - 4/23  آوج   3
  - 4/19  تاکستان   4

  - 8/21  میانگین      
  

صــفات  يهــا يبــردار داشــت ادیــمشــاهدات و 
فصـل رشـد در    يابتـدا از  يا مزرعـه  به صورت يظاهر

رشـد رویشـی و    يهـا  دوره یطـ برداشـت   انیپابهار تا 
 )هـا  جوانـه مشاهده میکروسکوپی آثار سرما در (زایشی 

بـه  در هر ناحیه مدت  نیا یط. گردیدو فنولوژیکی انجام 
و  کنواخـت ی یپراکنـدگ بـا  ه بوتـ تعداد زیادي  مجزا طور

. شـدند  يگـذار  عالمـت انتخـاب و  انگور  رقاممناسب از ا
بـا اسـتفاده از    هـا  بوتـه  تـک و محـل   یکروکباغ، آدرس 

GPS هـا  بوتـه از  کیـ هـر   در صفات مـورد نظـر   و ثبت 
مــدت  یطــ تکــرارچهــار  بــه عنــوانروي چهــار شــاخه 

د شــ یادداشــت هــا آنبــه  يبعــدآزمــایش بــا مراجعــات 
  . )5تا  2جداول (
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  هاي رقم ریش باباتهمشخصات محل بو - 2جدول 

  GPSکد   نام صاحب باغ  اسم منطقه  شهرستان  اسم رقم
  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی

  3993292  388129 محمود طاهرخانی روبروي تپه –جاده دیال  تاکستان )1(ریش بابا
  3991418  385583 فرشید طاهرخانی آبادجاده دیال تاکستان )2(ریش بابا
  3990399  387380 طاهرخانی... اسدا جاده قدیم احمدآباد تانتاکس )3(ریش بابا
  3991850  386968 کرم رحمانی آبادجاده قدیم دیال تاکستان )4(ریش بابا
  3992221  386705 پیمان رحمانی آبادجاده قدیم دیال تاکستان )5(ریش بابا
  3956023  373664  فریبرز رحمانی  جاده نرجه منطقه بند دالور  تاکستان )6(ریش بابا
  3985984  373678  فریبرز رحمانی  جاده نرجه منطقه بند دالور  تاکستان )7(ریش بابا
  3986032  373688  فریبرز رحمانی  جاده نرجه منطقه بند دالور  تاکستان )8(ریش بابا
  3973700  392400  احد یعقوبی  مانداوان- مندرآباد- آبادجاده زرین  )شال(زهرا نیبوئ )9(ریش بابا

  
  

  رقم شاهانیهاي مشخصات محل بوته - 3ول جد

  نام صاحب باغ  اسم منطقه  شهرستان  اسم رقم
  GPSکد 

طول 
  جغرافیایی

عرض 
  جغرافیایی

  3993881  387771 فرید رحمانی آبادجاده دیال تاکستان  )1(شاهانی پیکانی 
  3986291  384510 رحمانی... عین ا دشت اك، جاده اك تاکستان )2(شاهانی پیکانی 

 تاکستان )3(شاهانی
جاده (منطقه قرق، جنب یاسین تپه 

 )اك
  3986100  381596 رسول رحمانی

  3986128  383492  رحمانی... خیرا  جاده اك چول جاده -منطقه قرق  تاکستان )4(شاهانی

  تاکستان )5(شاهانی
جاده  –جاده اك، منطقه قرق 

 مرغداري
  3985998  383209 یمنصور رحمانحاج 

  3993401  388265  محمود طاهرخانی  روبروي تپه –جاده دیال   تاکستان )6(شاهانی
  3993398  388159 محمود طاهرخانی روبروي تپه –جاده دیال  تاکستان )7(شاهانی
  3991374  385583  فرشید طاهرخانی آبادجاده دیال تاکستان )8(شاهانی
  3989573  387845 طاهرخانی... اسدا جاده قدیم احمدآباد تاکستان )9(شاهانی
  3991841  386951 کرم رحمانی بادآ جاده قدیم دیال تاکستان )10(شاهانی
  3994134  386635 پیمان رحمانی آبادجاده قدیم دیال تاکستان )11(شاهانی
  4009154  395930  محمدي... صفت ا  جاده شید اصفهان  اقبال )12(شاهانی
  3989526  388215 رحمانی... ا ذبیح جاده خربزه جالیزگاه تاکستان )13(شاهانی
  4008994  396035 محمدباقر کبیري شید اصفهان اقبال )14(شاهانی
  3986060  373685  فریبرز رحمانی  جاده نرجه منطقه بند دالور  تاکستان )15(شاهانی
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  رقم صاحبیهاي مشخصات محل بوته - 4جدول 

  نام صاحب باغ  اسم منطقه  شهرستان  سم رقم
  GPSکد 

  عرض جغرافیایی  ل جغرافیاییطو
  3988870  380793  رحمانی... یدا  آبادروح –چمنان   تاکستان )1(صاحبی
  3994005  387836  مهندس فرید رحمانی آبادجاده دیال تاکستان )2(صاحبی
  3986141  383487 رحمانی... خیرا اده مرغداري، ججاده اك تاکستان )3(صاحبی
  3986804  383056 رحمانی... خیرا //       // تاکستان )4(صاحبی
  3986084  383270 رحمانی... خیرا //       // تاکستان )5(صاحبی
  3989686  387794 طاهرخانی... اسدا جاده قدیم احمدآباد تاکستان )6(صاحبی
  3989708  387797 طاهرخانی... اسدا جاده قدیم احمدآباد تاکستان )7(صاحبی
  3968852  371009  حاج مصطفی رسولی  زرچی  زهرا نیبوئجاده   )8(صاحبی

 
  رقم فخريهاي مشخصات محل بوته - 5جدول 

  نام صاحب باغ  اسم منطقه  شهرستان  اسم رقم
  GPSکد 

طول 
  جغرافیایی

عرض 
  جغرافیایی

  3988900  380859 رحمانی... یدا آبادروح –چمنان  تاکستان  )1(فخري
  3994010  387793 حمانیفرامرز ر آبادجاده دیال تاکستان )2(فخري
  3986263  384519  رحمانی... عین ا  دشت اك، جاده اك تاکستان )3(فخري
  3986186  381593  رسول رحمانی  )جاده اك(منطقه قرق، جنب یاسین تپه  تاکستان )4(فخري
  3986114  383223 رحمانی... خیرا جاده مرغداري –جاده اك، منطقه قرق  تاکستان )5(فخري
  3993736  388386 محمود طاهرخانی روبروي تپه –جاده دیال  کستانتا )6(فخري
  3991465  385588  فرشید طاهرخانی  آبادجاده دیال  تاکستان )7(فخري
  3990091  387863 طاهرخانی... اسدا جاده قدیم احمدآباد تاکستان )8(فخري
  3989600  387799 طاهرخانی... اسدا جاده قدیم احمدآباد تاکستان )9(فخري
  3991826  387852 طاهرخانی... اسدا جاده قدیم احمدآباد تاکستان )10(فخري
  3991850  386975 کرم رحمانی آبادجاده قدیم دیال تاکستان )11(فخري
  3992322  386716 پیمان رحمانی آبادجاده قدیم دیال تاکستان )12(فخري
  3992406  386288  رحمانی... فرض ا آبادجاده قدیم دیال تاکستان )13(فخري
  3991876  386812 رحمانی... فرض ا آبادجاده قدیم دیال تاکستان )14(فخري
  4009106  395906 محمدي... صفت ا جاده عید اصفهان اقبال )15(فخري
  3989506  388109 رحمانی... ذبیح ا جاده خربزه جالیزگاه تاکستان )16(فخري
  4009016  396053 محمدباقر کبیري شید اصفهان اقبال )17(فخري
  3986051  373651  فریبرز رحمانی  جاده نرجه منطقه بند دالور  تاکستان )18(فخري
  3973558  391665  احد یعقوبی  مانداوان-مندرآباد- جاده زرین آباد  )شال(زهرا نیبوئ )19(فخري
  3968904  371030  حاج مصطفی رسولی  چیزر  زهرا نیبوئجاده  )20(فخري
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ي بـرگ،  مورفولوژاز اختالف در در ابتداي کار 
میوه، فرم خوشه و حبه و تفـاوت   دنیرستنوع در زمان 

 بـر اسـاس  در عطر و طعم بـه عنـوان صـفات اصـلی و     
 صیتشــخر د) 1983نــام بــی(توصــیفگر جهــانی انگــور 

سـپس در  . ي هر رقـم اسـتفاده شـد   ها کلون نیباختالف 
ی کمي برتر، از تعدادي صفت ها کلون نشیگزارزیابی و 

همچنین صـفات مـرتبط بـه     و کیمورفولوژی مهم فیکو 
  .سرما بهره گرفته شد

  
  : ارزیابی و آزمایش تحمل به سرماي زمستانه

و ارقـام برتـر در برابـر     هـا  کلونارزیابی تحمل 
با توجـه بـه وقـوع سـرماي      :) يا مزرعه(سرماي زمستانه 

، کـه بـاالتر از آسـتانه نرمـال     1386شدید طی زمسـتان  
د بـو ) گـراد  یسـانت درجـه   -17تـا   -15(گـور  تحمل در ان

، از ایـن موقعیـت بـه عنـوان یـک تیمـار       )1389نجاتیان (
طبیعی سـرما جهـت ارزیـابی میـزان خسـارت و سـطح       

ارقام انگـور   شناسایی شده يها کلونتحمل به سرما در 
بدین ترتیب کـه از هـر کلـون    . استفاده شد مورد مطالعه
تـه انتخـاب و   در چهـار سـمت بو   سـاله  کیچهار شاخه 

سـالم و آسـیب دیـده     يهـا  جوانـه ، هـا  جوانـه تعداد کـل  
هـر   يهـا  کلونشمارش شد و میزان درصد سرمازدگی 

تجزیــه  بــر اسـاس زیـر   يهـا  گــروهرقـم محاسـبه و در   
جاتیـان  ن(د شـ  يبنـد  طبقـه ، هـا  نیانگیمآماري و مقایسه 

2011: (  
جوانه هاي شاخه هاي % 20مرگ کمتر از  :متحمل کامالً 
  .سرماي شدیددر اثر  لهسا کی

 کیـ جوانه هاي شـاخه هـاي   % 1/20 - 60مرگ  :متحمل
 .سرماي شدیددر اثر  ساله

جوانه هاي % 1/60 -80مرگ  :نیمه متحمل تا نیمه حساس
 .سرماي شدیددر اثر ساله  کیشاخه هاي 
 کیـ جوانه هاي شاخه هاي % 1/80مرگ بیش از  :حساس
 .سرماي شدیددر اثر ساله 

شاخه هاي چندساله در خشک شدن کامل  :کامالً حساس
 .اثر سرماي شدید زمستانه

بررسی آستانه تحمل سـرما در ارقـام برتـر مـورد مطالعـه      
برتـر  انتخاب ارقـام  پس از  در این مرحله) :آزمایشگاهی(

بـدین  . تست مقاومت بـه سـرما انجـام شـد     در فاز قبلی،
هر رقـم   ازجوانه  4با  ساله کیقلمه  20که حدود  ترتیب

فریزرهـاي مخصـوص کـه قابلیـت     (سردخانه و در  هیته
کاهش تدریجی دما در طی ساعات برنامـه ریـزي شـده    

تحـت  ) براي ایجاد شرایطی مشابه وضعیت طبیعی دارند
و  -18 ،-15 ،-12دما در چهـار سـطح   (تیمارهاي سرما 

و مـدت سـرمادهی در دو سـطح     گراد یسانتدرجه  -21
ي هـر تیمـار   هـا  لمهقسپس . گرفتقرار ) ساعت 48و  24

ــزان آســیب    ــرر از ســردخانه خــارج و می ــد مق در موع
به صورت مطالعـات ظـاهري و میکروسـکوپی     ها جوانه

در . بررسـی شـد  ) برش طولی جوانه و مشاهده اعالیـم (
از طریـق   هـا  جوانـه ضمن با بررسی میزان مرگ و میـر  

ي اولیـه سـالم و سـرمازده و    هـا  جوانـه شمارش تعـداد  
تجزیه واریانس  بر اساسو ) 1کل مطابق ش(خشک شده 

در برابـر سـرما    رقـم  تحمـل  زانیـ مو مقایسـه میـانگین   
  .دیمشخص گرد

  

  
  

 از جوانه هاي سالم و آسیب دیده در اثر سرماي زمستانه يها برش - 4- 1شکل 
  
  

  
  

  هاي سالم و آسیب دیده در اثر سرماي زمستانهاز جوانه يها برش -1شکل 

  جوانه سالم                           ه بخشی از جوانه آسیب دیده آسیب                             دید کامالًجوانه      
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هر ارقام در یشگاهی و آزما يا مزرعه مطالعات

 يهــا شیآزمــادر قالــب مجــزا  بــه طــوراز منــاطق  کیــ
  کامــــل  يهــــا بلــــوكفاکتوریــــل بــــر پایــــه طــــرح 

ــادفی  ــه  وتصـــ ــممقایســـ ــا نیانگیـــ ــط  هـــ   توســـ
ــوکیآزمــون  ــتجز .انجــام شــد ت ــه روش کالســتر هی  ب

Average Linkage (Between Groups)  بــــــــراي
ــروه ــد گ ــت   يبن ــین قراب ــیژنتو تعی ــ یک ــون نیب ــا کل    ه
ــو ــتص ــرا. رت گرف ــول   يب ــدروگرام از فرم ــرش دن   ب

 }Cut of line = 
2
N{  1984اسـتیس  ( دگردیاستفاده( .

ــار آ ــم ــفات  ( یفیتوص ــوتیپی ص ــرات فن ــریب تغیی ) ض
بـا  . محاسـبه گردیـد   ها کلون یابیارزحاصل از  يها داده

 ، رابطــه دو)رســونیپ r( یهمبســتگ بیضــراســتفاده از 
انتخـاب   کـه  یصفاتشد و  يریگ اندازهصفات،  نیبطرفه 

راندمان شـود مشـخص    شیافزاباعث  توانست یم ها آن
به منظور بررسی تغییرات درصد سـرمازدگی و  . دیگرد

 هیتجز کیتکنتخمین آن بر اساس صفات مورد ارزیابی، 
 راي ایـن منظـور،  بـ . دانجـام شـ  » 2بـک وارد « ونیرگرس
نبودنـد،  معنـی دار  % 5 سـطح احتمـال  ي کـه در  ها ریمتغ

انـدازه  . شده، مدل نوشته شـد  دار یمعنو با موارد حذف 
دستورالعمل توصـیفگر   بر اساسگیري و تفکیک صفات 

صفاتی  و از این . انجام گرفت )1983نام یب(ر جهانی انگ
نظیر شدت آنتوسیانین شاخه جوان، رنگ اصلی شـاخه  
چوبی و رنگ سطح فوقانی برگ، به صـورت ظـاهري و   

میـوه بـه   آب  TSSسـایر ارقـام و مقـدار     در مقایسه بـا 
بـراي  . گیـري گردیـد  انـدازه کمک یک رفرکتورمتر دستی 

 SPSSS Ver. 16افزار تجزیه و تحلیـل آمـاري از نرمـ   
   .استفاده شد

  
   یجانت

که ارقام فخري، ریش بابـا، صـاحبی و    نجاآاز 
ارقـام انگـور    نیتـر  مهـم و  نیتر متداولشاهانی از جمله 

                                                 
2 Backward 

ط انگــور خیــز ن بــوده و در بیشــتر نقــادر ایــرادار دانــه
بـراي بررسـی    ،گیرنـد کشور مورد کشت و کار قرار می
و احتمـال اسـتفاده از    میزان تحمل به سرماي زمسـتانه 

به عنوان رقم اصلی یـا پایـه در منـاطق سردسـیر      ها آن
کشور انتخاب گردیدند که در زیر نتایج ایـن مطالعـه بـه    

  :تفصیل ذکر شده است
  
  ریش بابا
ـ ررقـم   يهـا  کلـون عمومی  يها یژگیو  :بابـا  شی

و  نیانیآنتوسـ  مقـدار متوسـط  بـا   باز مهینشاخه  يانتها
 يهـا  لکـه جوان به رنگ سبز بـا   يها برگ. رشد افراشته

انـدازه بـرگ بـالغ    . فیضـع  یلـ یخ نیانیآنتوسو  يبرنز
 شـکل  کهلوب  هفتاز  شیببا  یوجهپنج  شکلبزرگ به 

 یدم برگ نوسیس. تاس میمستقآن دو طرف  يهادندانه 
»V «دندانه و محدود شده توسـط رگبـرگ   يدارا، شکل .

به  یچوبشاخه . باشد یمبرگ سبز روشن  یفوقانسطح 
. باشـد  یمـ  عدسـک  يو دارابـه زرد   لیـ ما يا قهـوه رنگ 

شـاخه قـرار    يرو یمتـوال  ریغ شکلو به  کوتاه ها چکیپ
بـر  رقم ریـش بابـا    يها کلونرش دندروگرام ب. درنیگ یم

 12 یدســیاقلدر فاصــله  یکیمورفولــوژصــفات  اســاس
 يبند گروه کالستر 4در  ها کلون تینهاانجام گرفت و در 

  ). 2شکل (شدند 
  

در برابر سـرماي زمسـتانه    ها کلونارزیابی تحمل 
حـاکی  ) 7و  6جـدول  (نتایج  ) :يآزمایشگاهی و مزرعه ا(

شـدت سـرما   %) 1در سـطح  (از وجود اثـرات معنـی دار   
 يهـا  کلـون در  هـا  جوانـه ر میزان مـرگ  دهی مصنوعی ب

افـزایش میـزان    کـه  يبـه طـور  . باشـد  یمرقم ریش بابا 
به نظـر  . همراه بود ها جوانهشدت سرما با آسیب بیشتر 

تحمل به سرماي زمسـتانه در ایـن رقـم     آستانه رسد یم
جوانـه  % 70حـدود  زیرا  باشد گراد یسانتدرجه  -1±15

 انـد از بین رفتـه  دگرا یسانتدرجه  -18هاي آن در دماي 
مقایسه میانگین درصـد جوانـه هـاي خشـک     . )7جدول (
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برتر رقم ریش  يها کلونگروه بندي ) دندروگرام(نمودار درختی  -2شکل 
  صفات مورفولوژیک بر اساسبابا 

سـاعت سـرمادهی،    24و  48 يهـا  زمـان شده در مـدت  
نشانگر فقـدان اثـرات معنـی دار طـول دوره سـرمادهی      

 يریتـأث به عبارت دیگر افزایش مدت بـروز سـرما   . است
نداشته و بیشتر صـدمات در   ها جوانهدر میزان خسارت 

  . افتد یماول اتفاق  ساعت 24همان 
بــرش در فاصــله  ( يمقایســه میــانگین و کالســتربند  

صـفت   بـر اسـاس  رقم ریش بابـا   يها کلون) 4 یدسیاقل
 یتحمــل در برابــر ســرماي زمســتانه در شــرایط طبیعــ 

حـاکی از تقسـیم بنـدي    ) درصد جوانه هاي آسیب دیده(
  : گروه ذیل بود 4در  ها آن

  .5ي شماره ها کلون :گروه کامالً حساس

  .9و  8، 7، 6، 4، 1ي شماره ها کلون :گروه حساس
 .2 شماره کلون: نیمه حساس-گروه نیمه متحمل

  .3کلون شماره  :گروه متحمل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بابا شیر انگور رقم يها جوانهحاصل از اثر تیمارهاي شدت و زمان سرمادهی مصنوعی بر میزان مرگ  يها دادهتجزیه واریانس  -6جدول 
  MS  آزادي درجه  غییراتمنابع ت

95/23 3  تکرار ns 

8/2226777 3  )دت سرماش( Aفاکتور  ** 

8/7793 3  )مان سرمادهیز( Bفاکتور  ** 

AB  3 3/540اثر متقابل  ** 

48/12 21  اشتباه آزمایش  
  

  ریش بابادر رقم  ها جوانهسرمادهی مصنوعی بر مقدار آسیب  يها زمانمقایسه میانگین اثر تیمارهاي شدت و  -7جدول 
  شدت سرما

  )گراد یسانتدرجه (
  درصد جوانه هاي سالم بعد از دوره سرما

  ساعت 48  ساعت 24
12- 12/95 a 19/94 a 
15-  84/70 b 10/66 b 
18-  44/32 c 4/37 c 
21-  93/6 d 70/9 d 

  .باشد یم ردا یمعن% 1در سطح احتمال  توکیتوسط آزمون  ندارندحروف مشابه  که يها نیانگیمدر هر ستون اختالف 
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بـه   بـا توجـه   :یفیتوصصفات از نظر آمار  لیتحلو  هیتجز
ــارزصــفات مــورد  نیبــحاصــل در  جینتــا ، شــدت یابی

 راتییــتغ بیضــرشــاخه جــوان بــا  يریــگ نیانیآنتوســ
را به خود اختصـاص   راتییتغ نیباالتر) 27/43( یپیفنوت
، شـکل  )50/37( بیضـر به دنبال آن، شکل دندانه با . داد

 یاصــلو رنــگ ) 88/33( بیضــربــا  یرگــدم بســینوس 
ضـریب  . قـرار داشـتند  ) 51/28( بیضـر با  یچوبشاخه 

ــوتیپی صــفات تعــداد لــوب هــاي پهنــک و   ــدگفن  یپراکن
بـه   نکـه یابـا توجـه بـه    . شاخه صـفر بـود   يرو ها چکیپ

، چهـار صـفت   باشـد  یمـ تنوع و انتخاب  يمبنابر  ينژاد
وان بـاال، بـه عنـ    یپیفنـوت  راتییتغ بیضرفوق با داشتن 

  . شاخص مورد نظر قرار گرفتند
صـفات   :صـفات  یپیفنوتساده  یهمبستگ بیضرا

سـطح   بـر اسـاس  ریش بابا  يها کلوندر  یابیارزمورد 
 هـا  آنضرایب همبسـتگی  ) مثبت یا منفی(معنی دار شدن 

  :گروه زیر قرار گرفتند 4با دیگر صفات در 
% 1منفی معنی دار در سطح احتمـال   -گروه اول

شـاخه جـوان، درصـد     يریگ نیانیآنتوس شدت: شامل -
  .پهنک شکلو  ها دندانه شکل، TSSسرمازدگی، 

-% 5معنــی دار در ســطح احتمــال  -گــروه دوم
، طـول رگبـرگ   دم بـرگ ، طـول  ها گره انیمطول : شامل
، میانگین طول حبه، میـانگین عـرض حبـه و رنـگ     یاصل
  .یچوبشاخه  یاصل

داراي ضــریب همبســتگی فاقــد  -گــروه ســوم 
برگ،  پهنک یفوقانرنگ سطح : شامل -ف معنی داراختال
، میانگین طـول خوشـه، میـانگین    یدم برگ نوسیس شکل

 . ها گره انیقطر مطول دم خوشه و 

: شـامل  -فاقد ضریب همبسـتگی  -گروه چهارم 
  .شاخه يرو ها چکیپ یپراکندگتعداد لوب هاي پهنک و 

 راتییـ تغ یبررسـ بـه منظـور    :ونیرگرسبرازش 
 بـر اسـاس  برابـر سـرما و بـرآورد آن     صفت تحمـل در 

 ونیرگرسـ  هیـ تجز، یابیـ ارزصفات مورفولـوژي مـورد   
درصـد  (رقـم ریـش بابـا     يهـا  کلـون درصد سرمازدگی 

در اثـر سـرماي    سـاله  کیـ مرگ جوانه هاي شاخه هاي 
صـفات مـورد    ریساوابسته با  ریمتغبه عنوان ) زمستانه

ــارز ــوان   یابی ــه عن ــایمتغب ــد   يره ــام ش ــتقل انج . مس
معنــی دار بــوده و بــا % 1 در ســطحیون حاصــله رگرســ

از  (R2=0.997)رگرسیون باال تشخیص داشتن ضریب 
پریـز و  ( اعتبار ریاضی بسیار زیـادي برخـوردار اسـت   

در بهتــرین مــدل رگرســیونی بــرآورد  )2005همکـاران  
صفت مستقل با اثرات معنی دار وارد شدند که سه شده، 

سـرمازدگی   قادر بـه تعیـین بیشـترین تغییـرات درصـد     
 يدارادر این میان صـفت میـانگین عـرض حبـه     . هستند

بـرگ و   پهنـک  یفوقـان رنگ سطح ت صفدو منفی،  ریتأث
مثبـت بـا درصـد     ریتـأث  يدارا یچـوب شاخه  یاصلرنگ 

  ). 8جدول(سرمازدگی بودند 
   رقم ریش بابا يها کلوندرصد سرمازدگی در شده صفات موثر بر ضرایب رگرسیون برآورد  -8جدول 

  صفات
   Unstandardized Coefficients   Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. 

Error Beta 

33/379 ثابت   73/48   -- 78/7  016/0  
X1 143/171  میانگین عرض حبه-  19/18  803/0-  41/9-  011/0  
X2  39/6 برگ پهنک یفوقانرنگ سطح  79/0  422/0  00/0  015/0  
X3  75/8 یوبچشاخه  یاصلرنگ  72/0  573/0  09/12  007/0  
Y = 327/379  - 143/171  X1 + 388/6  X2 + 755/8  X                                                                      3 (Y)  :درصد سرمازدگی  
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  شاهانی
   :رقم يها کلونعمومی  يها یژگیو

 فیضع یلیخشاخه باز با مقدار  يانتها
جوان  يها برگ. افراشته است مهینو رشد  نیانیآنتوس

 یلیخ نیانیآنتوسو  يبرنز يها لکه سبز بابه رنگ 
پنج  شکلبه  کوچک یلیخاندازه برگ بالغ . فیضع
آن دو طرف  يهادندانه  شکل کهبا پنج لوب  یوجه
، بدون دندانه شکل »U« یدم برگ نوسیس. است میمستق

برگ  یفوقانسطح . شود ینمو توسط رگبرگ محدود 
 يابه رنگ قهوه  یچوبشاخه . باشد یمسبز متوسط 

 یلیخ ها چکیپ. باشد یم عدسک يدارابه زرد و  لیما

. رندیگ یمشاخه قرار  يرو یمتوال ریغ شکلو به  کوتاه
 بر اساسرقم شاهانی  يها کلونبرش دندروگرام 

انجام  11 یدسیاقلدر فاصله  یکیمورفولوژصفات 
د شدن يبند گروه کالستر 4در  ها کلون تینهاگرفت و در 

  ).3شکل (

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ــل  ــابی تحم ــونارزی ــا کل ــتانه   ه ــرماي زمس ــر س در براب
حـاکی  ) 10و  9جدول (نتایج  ) :يآزمایشگاهی و مزرعه ا(

شدت سرمادهی %) 1در سطح (از وجود اثرات معنی دار 
رقـم   يهـا  کلـون در  هـا  جوانـه مصنوعی بر میزان مرگ 

افـزایش میـزان شـدت     کـه  يبـه طـور  . باشد یمشاهانی 
بـه نظـر    .همـراه بـود   هـا  جوانـه سرما با آسـیب بیشـتر   

آستانه تحمل به سرماي زمسـتانه در ایـن رقـم     رسد یم
% 50، چـون نزدیـک   باشد گراد یسانتدرجه  -15کمتر از 
 گـراد  یسـانت درجـه   -15هاي این رقم در سرماي جوانه

مقایسـه  . )10جـدول  (انـد  اول از بین رفته ساعت 24طی 
ــدت     ــده در م ــاي خشــک ش ــه ه ــانگین درصــد جوان می

سـاعت سـرمادهی، نشـانگر فقـدان      24و  48 يهـا  زمان

بـه عبـارت   . اثرات معنی دار طول دوره سرمادهی اسـت 
ــروز ســرما    ــدت ب ــزایش م ــر اف ــأثدیگ ــزان  يریت در می

 24نداشته و بیشتر صدمات در همـان   ها جوانهخسارت 
 يمقایسه میانگین و کالستربند. افتد یمساعت اول اتفاق 

بـر  رقم شـاهانی   يها کلون) 5 یدسیاقلبرش در فاصله (
ــر ســرماي زمســتانه در    اســاس ــل در براب صــفت تحم

حـاکی از  ) درصد جوانه هاي آسیب دیده( یشرایط طبیع
  : گروه ذیل بود 4در  ها آنتقسیم بندي 

   .7و  6، 5شماره  يها کلون :حساس کامالًگروه 
شـامل کلـون    :حساس تا نیمه متحمـل گروه نیمه 

  . 2شماره 

صفات  بر اساسي برتر رقم شاهانی ها کلونگروه بندي ) دندروگرام(نمودار درختی  -3شکل 
مورفولوژیک
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  . 15و  14، 13، 12، 11، 9،10، 8، 3، 1،2شــماره  يهــا کلــون :گــروه حســاس 
  

  شاهانی انگور رقم يها جوانهحاصل از اثر تیمارهاي شدت و زمان سرمادهی مصنوعی بر میزان مرگ  يها دادهتجزیه واریانس  -9جدول 
  MS  آزادي درجه  منابع تغییرات

85/22 3  کرارت ns 

655/2225668 3  )دت سرماش( Aفاکتور  ** 

641/7782 3  )مان سرمادهیز( Bفاکتور  ** 

AB  3 142/538اثر متقابل  ** 

875/11 21  اشتباه آزمایش  
  

  در رقم شاهانی ها جوانهسرمادهی مصنوعی بر مقدار آسیب  يها زمانمقایسه میانگین اثر تیمارهاي شدت و  -10جدول 
  شدت سرما

  )گراد یسانتدرجه (
  درصد جوانه هاي سالم بعد از دوره سرما

  ساعت 48  ساعت 24
12 -  55/91 a 82/94 a 

15 -  54/53 b 41/51 b 

18 -  44/33 c 97/33 c 
21 -  86/7 d 63/7 d 

  .باشد یم دار یمعن% 1در سطح احتمال  توکیتوسط آزمون  ندارندحروف مشابه  که يها نیانگیمدر هر ستون اختالف 
  

بـا   :یفیتوصـ صفات از نظر آمار  لیتحلو  هیتجز
، یابیـ ارزصـفات مـورد    نیبـ حاصـل، در   جینتاتوجه به 

) 41/14( یپیفنــوت راتییــتغ بیضــربــا  هــا دندانــهشــکل 
به دنبـال آن،  . را به خود اختصاص داد راتییتغ نیباالتر

، شدت )05/31( بیضرروي شاخه با  ها چکیپپراکندگی 
و ) 84/30( بیضـر بـا  شـاخه جـوان    يریـ گ نیانیآنتوس

. قرار داشـتند ) 21/34( بیضربا  یدم برگشکل سینوس 
تنـوع و انتخـاب    يمبنـا بـر   يبـه نـژاد   نکـه یابا توجه به 

 یپیفنـوت  راتییـ تغ بیضـر و با توجه به داشتن  باشد یم
باال، چهار صفت فوق به عنوان شاخص مورد نظر قـرار  

  . گرفتند
صـفات   :صـفات  یپیفنوتساده  یهمبستگ بیضرا

رقم شاهانی بر اساس سطح  يها کلوندر  یابیارزمورد 
 هـا  آنرگرسیون ضرایب ) مثبت یا منفی(معنی دار شدن 

  :گروه قرار گرفتند 4با دیگر صفات در 

 -% 1احتمــال معنــی دار در ســطح  -گــروه اول
و طـول   دم بـرگ میانگین طول دم خوشـه، طـول   : شامل

  .ها گره انیم
% 5در سطح احتمـال  منفی معنی دار  -گروه دوم

 انیقطر م، تعداد لوب هاي پهنک، ها دندانه شکل: شامل -
، میانگین طول خوشه و حبـه،  یاصل، طول رگبرگ ها گره

، رنگ سـطح  یدم برگ نوسیس شکلمیانگین عرض حبه، 
  .برگ و درصد سرمازدگی پهنک یفوقان

داراي ضــریب همبســتگی فاقــد  -گــروه ســوم 
نگین طـول دم خوشـه،   میـا : شـامل  -اختالف معنـی دار  

 شــکلو  TSSشــاخه جــوان،  يریــگ نیانیآنتوســشــدت 
  .پهنک

: شـامل  -فاقد ضریب همبسـتگی   -گروه چهارم 
 يرو هـا  چـک یپ یپراکنـدگ و  یچـوب شـاخه   یاصـل رنگ 
  .شاخه
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 راتییـ تغ یبررسـ بـه منظـور   : ونیرگرسبرازش 
صفت تحمـل در برابـر سـرما و بـرآورد آن بـر اسـاس       

 ونیرگرسـ  هیـ تجز، یابیـ ارزصفات مورفولـوژي مـورد   
درصد مـرگ  (رقم شاهانی  يها کلوندرصد سرمازدگی 

ــه هــاي شــاخه هــاي   ــجوان ــر ســرماي  ســاله کی در اث
صـفات مـورد    ریساوابسته با  ریمتغبه عنوان ) زمستانه

ــارز ــوان   یابی ــه عن ــایمتغب ــد   يره ــام ش ــتقل انج . مس
معنی دار بوده و بـا  % 2 در سطحرگرسیون بدست آمده 

از  (R2=1.00)یص رگرسـیون بـاال   داشتن ضریب تشـخ 
در بهترین . اعتبار ریاضی بسیار زیادي برخوردار است

مدل رگرسیونی برآورد شده ده صفت مستقل بـا اثـرات   
معنی دار وارد شدند که قادر به تعیین بیشترین تغییرات 

، TSSدر ایـن میـان صـفات    . درصد سرمازدگی هسـتند 
آنتوسـیانین   ، شـدت هـا  گـره ، قطر میان ها گرهطول میان 

 یفوقـان شاخه جوان، شـکل پهنـک و رنـگ سـطح      يریگ
مثبـت و چهـار صـفت میـانگین      ریتـأث  يدارابـرگ   پهنک

 یپراکنـدگ و  دم برگطول خوشه، طول دم خوشه، طول 
ــا چــکیپ ــأث يداراشــاخه  يرو ه ــا درصــد   ریت ــی ب منف

   ).11جدول (سرمازدگی بودند 

 
شاهانی رقم يها کلونثر بر درصد سرمازدگی در ضرایب رگرسیون برآورد شده صفات مو -11جدول   

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  صفات
t Sig. 

B Std. Error Beta 

-71/22 ثابت    81/1   54/12-  05/0  
X1 15/2  میانگین طول خوشه-  05/0  76/0-  77/43-  015/0  

X2 36/7 میانگین طول دم خوشه-  18/0  60/0-  99/41-  015/0  
X3 میانگین Tss 03/4  05/0  36/1  91/83  008/0  

X4  68/12 دم برگطول-  19/0  004/2-  09/68-  009/0  
X5  02/10 ها گره انیمطول  12/0  21/2  53/68  007/0  

X6 14/3 ها گره انیقطر م  15/0  21/0  36/20  031/0  
X7  99/1 شاخه جوان يریگ نیانیآنتوسشدت  07/0  38/0  12/29  022/0  

X8 43/8 پهنک شکل  . 19/0  58/0  72/44  014/0  
X9  72/6 برگ پهنک یفوقانرنگ سطح  11/0  92/0  89/61  010/0  

X10 13/15 شاخه يرو ها چکیپ یپراکندگ-  23/0  78/0-  44/65-  010/0  

(Y) وابسته  ریمتغ:درصد سرمازدگی    
Y = - 714/22 - 155/2 X1 – 3575/7 X2 + 026/4 X3 - 679/12 X4 + 016/10 X5 + 143/3 X6 + 988/1 X7 + 431/8 X8 + 715/6 X9- 128/15 X10 

  
  

  صاحبی
شاخه  يانتها :رقم يها کلونعمومی  يها یژگیو

. و رشد افراشته نیانیآنتوس مقدار متوسطبسته با 
و  يبرنز يها لکه سبز باجوان به رنگ  يها برگ

به  کوچک یلیخبالغ  يها برگاندازه . صفر نیانیآنتوس

آن دو  يهادندانه  شکل کهپنج لوب  با یوجهپنج  شکل
 و دندانه شکل» V« یدم برگ نوسیس. طرف محدب است

 یفوقانسطح . شود ینمدار، و توسط رگبرگ محدود 
به رنگ قهوه  یچوبشاخه . باشد یم سبز متوسطبرگ 

 یلیخ ها چکیپ. باشد یم عدسک يو دارابه زرد  لیما يا
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. رندیگ یمشاخه قرار  يرو یمتوال شکلو به  کوتاه
 بر اساسرقم صاحبی  يها کلونبرش دندروگرام 

انجام  16 یدسیاقلدر فاصله  یکیمورفولوژصفات 

شدند  يبند گروه کالستر 3در  ها کلون تینهاگرفت و در 
  ).4شکل (

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

در برابر سـرماي زمسـتانه    ها کلونارزیابی تحمل 
اکی ح) 13و  12جدول (نتایج  :) ياآزمایشگاهی و مزرعه(

شـدت سـرما   %) 1در سـطح  (از وجود اثـرات معنـی دار   
 يهـا  کلـون در  هـا  جوانـه دهی مصنوعی بر میزان مـرگ  

افزایش میزان شدت  که يبه طور. باشد یمرقم صاحبی 
بـه نظـر   . همـراه بـود   هـا  جوانـه سرما با آسـیب بیشـتر   

تحمل به سرماي زمسـتانه در ایـن رقـم     آستانه رسد یم
% 50چـون نزدیـک   ، باشـد  گـراد  یسـانت درجـه   -15زیر 

 گـراد  یسـانت درجـه   -15هاي این رقم در سرماي جوانه
مقایسـه  . )13جـدول  (انـد  اول از بین رفته ساعت 24طی 

ــدت     ــده در م ــاي خشــک ش ــه ه ــانگین درصــد جوان می
سـاعت سـرمادهی، نشـانگر فقـدان      24و  48 يهـا  زمان

بـه عبـارت   . اثرات معنی دار طول دوره سرمادهی اسـت 
ــزایش ــر اف ــروز ســرما   دیگ ــدت ب ــأثم ــزان  يریت در می

 24نداشته و بیشتر صدمات در همـان   ها جوانهخسارت 
 يمقایسه میانگین و کالستربند. افتد یمساعت اول اتفاق 

رقـم صـاحبی    يهـا  کلون) 5/5 یدسیاقلبرش در فاصله (
صـفت تحمـل در برابـر سـرماي زمسـتانه در       بر اساس

حـاکی از  ) درصد جوانه هاي آسیب دیده( یشرایط طبیع
  : گروه ذیل بود 2در  ها آنتقسیم بندي 

   .8و  5، 4، 3، 2، 1شماره  يها کلون :گروه حساس
 6شـماره   يها کلون :گروه نیمه حساس تا نیمه متحمل

  . 7و 

  
  صاحبی رقمانگور  يها جوانهحاصل از اثر تیمارهاي شدت و زمان سرمادهی مصنوعی بر میزان مرگ  يها دادهتجزیه واریانس  -12جدول 

  MS  آزادي درجه  منابع تغییرات
123/21 3  تکرار ns 

231/2213462 3  )دت سرماش( Aفاکتور  ** 

878/7699 3  )مان سرمادهیز( Bفاکتور  ** 

AB  3 567/529اثر متقابل  ** 

894/11 21  اشتباه آزمایش  
  

 صفات مورفولوژیک بر اساسي برتر رقم صاحبی ها کلونگروه بندي ) دندروگرام(مودار درختی ن -4شکل 
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  در رقم صاحبی ها جوانهقدار آسیب سرمادهی مصنوعی بر م يها زمانمقایسه میانگین اثر تیمارهاي شدت و  -13جدول 
  شدت سرما

  )گراد یسانتدرجه (
  درصد جوانه هاي سالم بعد از دوره سرما

  ساعت 48  ساعت 24
12 -  77/93 a 18/92 a 

15 -  64/53 b 52/51 b 

18 -  68/32 c 49/33 c 
21 -  25/8 d 17/8 d 

  باشد یم دار یمعن% 1در سطح احتمال  توکیتوسط آزمون  ندارندحروف مشابه  که يها نیانگیمدر هر ستون اختالف 
  

بـا   :یفیتوصـ صفات از نظر آمار  لیتحلو  هیتجز
، یابیـ ارزصـفات مـورد    نیبـ حاصـل در   جینتابه  توجه

 راتییـ تغ بیضرشاخه جوان با  يریگ نیانیآنتوسشدت 
را به خود اختصـاص   راتییتغ نیباالتر) 65/90( یپیفنوت
 بیضـر ه بـا  به دنبال آن، صفات میانگین عرض حبـ . داد

ــینوس  )60/81( ــکل س ــ، ش ــریب    یدم برگ ــا ض ــه ب حب
. قرار داشـتند ) 19/35( بیضربا  ها دندانه، شکل )63/35(

تنـوع و انتخـاب    يمبنـا بـر   يبـه نـژاد   نکـه یابا توجه به 
 یپیفنـوت  راتییـ تغ بیضـر بـه داشـتن    ا توجهب. دباش یم

باال، صفات فـوق بـه عنـوان شـاخص مـورد نظـر قـرار        
  . گرفتند

صــفات مــورد  :صــفات یپیفنــوتســاده  یهمبســتگ بیضــرا 
رقم صاحبی بر اساس سطح معنی  يها کلوندر  یابیارز

بـا   هـا  آنضـرایب همبسـتگی   ) مثبت یـا منفـی  (دار شدن 
  :گروه زیر تقسیم بندي شدند 3در دیگر صفات 

- % 1منفی معنی دار در سطح احتمال  -گروه اول
طول  میانگین طول دم خوشه، میانگین طول حبه،: شامل

، ها گره انیقطر م، ها گره انیم، طول یاصلرگبرگ 
  .شاخه و تعداد لوب هاي پهنک يرو ها چکیپ یپراکندگ

% 5منفی معنی دار در سطح احتمال  -گروه دوم
و عـرض   دم بـرگ میانگین طول خوشه، طـول  : شامل -

ــه، شــدت  ــگ نیانیآنتوســحب  شــکلشــاخه جــوان،  يری

 یفوقـان سـطح   ، رنـگ یدم برگـ  نوسیسـ  شکل، ها دندانه
ــک ــگ   پهن ــرگ، رن ــلب ــاخه  یاص ــوبش ــد  یچ و درص

  .سرمازدگی
داراي ضــریب همبســتگی فاقــد  -گــروه ســوم 

 .TSSو  پهنک شکل: شامل-اختالف معنی دار 

 راتییـ تغ یبررسـ بـه منظـور    :ونیرگرسبرازش 
 بـر اسـاس  صفت تحمـل در برابـر سـرما و بـرآورد آن     

 ونیرگرسـ  هیـ تجز، یابیـ ارزصفات مورفولـوژي مـورد   
درصد مـرگ  (رقم صاحبی  يها کلوندرصد سرمازدگی 

) در اثر سرماي زمستانه ساله کیشاخه هاي  يها جوانه
به  یابیارزصفات مورد  ریساوابسته با  ریمتغبه عنوان 

رگرسـیون بدسـت   . مستقل انجـام شـد   يرهایمتغعنوان 
معنی دار بـوده و بـا داشـتن ضـریب     % 5 در سطحآمده 

از اعتبـار ریاضـی    (R2=1.00)تشخیص رگرسیون باال 
در بهتـــرین مـــدل . بســـیار زیـــادي برخـــوردار اســـت

صـفت مسـتقل بـا اثـرات     پـنج  رگرسیونی برآورد شـده  
معنی دار وارد شدند که قادر به تعیین بیشترین تغییرات 

در ایـن میـان صـفات شـدت     . درصد سرمازدگی هستند
شاخه جوان، تعداد لوب هـاي پهنـک و    يریگنیانیآنتوس

دو مثبـت و  ضریب برگ داراي  پهنک یقانفورنگ سطح 
 ریتـأث  يدارامیـوه   TSSو صفت میـانگین عـرض حبـه    

  ). 14جدول (درصد سرمازدگی بودند روي منفی 
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 يها کلونگروه بندي ) دندروگرام(نمودار درختی  -5شکل 
 .ر رقم فخري بر اساس صفات مورفولوژیکبرت

 
  صاحبیرقم  يها کلونضرایب رگرسیون برآورد شده صفات موثر بر درصد سرمازدگی در  - 14جدول 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta  صفات
 020/0 54/32  09/5 7/165 ثابت  

X1 018/0 - 2/36 - 28/1 22/0 - 02/8 میانگین عرض حبه 

X2 میانگین Tss 58/8 - 33/0 95/0 -  86/25- 025/0 

X3  021/0 78/30 36/1 24/0 26/7 شاخه جوان يریگ نیانیآنتوسشدت 

X4 048/0 18/13 26/0 51/0 76/7 تعداد لوب هاي پهنک 

X5  014/0 86/44 03/1 29/0 78/12 برگ پهنک یفوقانرنگ سطح 

Y = 701/165 – 020/8 X1 – 5805/8 X2 + 259/7 X3 + 761/6 X4 + 778/12 X                          5 (Y) وابسته ریمتغ:درصد سرمازدگی    

  فخري 
شـاخه   يانتها :رقم يها کلونعمومی  يها یژگیو

. افراشـته  مهینو رشد  نیانیآنتوسمقدار ضعیف بسته با 
و  يبرنـز  يهـا  لکـه جـوان بـه رنـگ سـبز بـا       يهـا  برگ

 یلـ یخبـالغ انـدازه    يهـا  بـرگ . فیضع یلیخ نیانیآنتوس
دندانـه   شـکل  کـه با پنج لوب  یوجهپنج  شکلبه  کوچک

و دو طـرف محـدب    میمسـتق آن مخلوط دو طـرف   يها
ــه و ، بــدون دنداشــکل» V« یدم برگــ نوسیســ. اســت ن

سـبز  بـرگ   یفوقـان محدود شده توسط رگبرگ و سطح 
بـه   لیما يابه رنگ قهوه  یچوبشاخه . باشد یم متوسط

و  کوتـاه  ها چکیپ. باشد یم عدسک يدارازرد و قرمز و 
بـرش   .رنـد یگ یمـ شاخه قـرار   يرو یمتوال ریغ شکلبه 

صــفات  بـر اسـاس  رقــم فخـري   يهـا  کلـون دنـدروگرام  
انجام گرفـت و در   19 یدسیاقلدر فاصله  یکیمورفولوژ

  ).5شکل (شدند  يبند گروه کالستر 4در  ها کلون تینها
در برابر سـرماي زمسـتانه    ها کلونارزیابی تحمل 

ــه ا ( ــگاهی و مزرع ــایج  ) :يآزمایش ــدول (نت  16 و 15ج
شـدت  %) 1در سـطح  (حاکی از وجود اثـرات معنـی دار   )

در  هــا جوانــهســرما دهــی مصــنوعی بــر میــزان مــرگ  
افـزایش   کـه  يبـه طـور  . باشـد  یمـ رقم فخري  يها کلون

. همـراه بـود   ها جوانهمیزان شدت سرما با آسیب بیشتر 
تحمـل بـه سـرماي زمسـتانه در      آستانه رسد یمبه نظر 

حـدود  ، زیرا باشد گراد یسانتدرجه  -17این رقم نزدیک 
بـه   گـراد را درجه سـانتی  -15هاي آن دماي جوانه% 70

 -18کـرده و در دمـاي   ساعت به خوبی تحمـل   48مدت 
 انـد  مانـده  یباقها سالم جوانه% 40گراد نیز حدود سانتی

 .که براي تولید محصول تجـارتی در انگـور کـافی اسـت    
مقایسه میانگین درصد جوانه هاي خشک شده در مـدت  

سـاعت سـرمادهی، نشـانگر فقـدان      24و  48 يهـا  زمان
بـه عبـارت   . اثرات معنی دار طول دوره سرمادهی اسـت 

ــ ــروز ســرما  دیگ ــدت ب ــزایش م ــأثر اف ــزان  يریت در می
 24نداشته و بیشتر صدمات در همـان   ها جوانهخسارت 

 مقایسه میانگین و کالستربندي. افتد یمساعت اول اتفاق 
بـر  رقـم فخـري    يهـا  کلون) 3 یدسیاقلبرش در فاصله (
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ــر ســرماي زمســتانه در    اســاس ــل در براب صــفت تحم
حـاکی از  ) دیده درصد جوانه هاي آسیب( یشرایط طبیع
  : گروه ذیل بود 4در  ها آنتقسیم بندي 

 .18و  6، 5، 4 يها کلون :حساس کامالًگروه 

، 12، 11، 10، 8، 3، 2، 1 يهـا  کلـون  :گروه حسـاس 
 . 17و  15، 14، 13

 16، 9، 7 يهـا  کلون :نیمه حساس-گروه نیمه متحمل
  .19و 

  . 20شماره کلون  :گروه متحمل
  

  
  فخري انگور رقم يها جوانهحاصل از اثر تیمارهاي شدت و زمان سرمادهی مصنوعی بر میزان مرگ  يها دادهریانس تجزیه وا  -15جدول 

  MS  آزادي درجه  منابع تغییرات
876/22 3  تکرار ns 

453/2223462 3  )دت سرماش( Aفاکتور  ** 

964/7719 3  )مان سرمادهیز( Bفاکتور  ** 

AB  3 873/530اثر متقابل  ** 

359/12 21  آزمایشاشتباه   
  

  در رقم فخري ها جوانهسرمادهی مصنوعی بر مقدار آسیب  يها زمانمقایسه میانگین اثر تیمارهاي شدت و   -16جدول 
  شدت سرما

  )گراد یسانتدرجه (
  درصد جوانه هاي سالم بعد از دوره سرما

  ساعت 48  ساعت 24
12 -  65/96 a 97/93 a 

15 -  28/69 b 95/68 b 

18 -  12/40 c 22/37 c 
21 - 84/15 d 37/15 d 

  باشد یم دار یمعن% 1در سطح احتمال  توکیتوسط آزمون  ندارندحروف مشابه  که يها نیانگیمدر هر ستون اختالف 
  

بـا   :یفیتوصـ صفات از نظر آمار  لیتحلو  هیتجز
، شـدت  یابیـ ارزصـفات مـورد    نیبـ در  ،جینتـا به  توجه

 یپیفنــوت بیضــرشــاخه جــوان بــا  يریــگ نیانیآنتوســ
سـپس صـفات   . را نشـان داد  راتییـ تغ نیباالتر) 16/68(

 یچـوب شاخه  یاصل، رنگ )20/58(ب یضرعرض حبه با 
) 17/33(ب یضـر و شـکل دندانـه بـا    ) 91/38( بیضـر با 

 هـا  چـک یپ یپراکنـدگ ضریب فنوتیپی صفت . قرار داشتند
بـر   يبـه نـژاد   نکـه یابا توجه بـه  . شاخه صفر بود يرو
 راتییتغ بیضر به علتو  شدبا یمتنوع و انتخاب  يمبنا
باال، صفات فوق به عنوان شـاخص مـورد نظـر     یپیفنوت

  . قرار گرفتند

صـفات   :صـفات  یپیفنوتساده  یهمبستگ بیضرا
رقم فخري بر اسـاس سـطح    يها کلوندر  یابیارزمورد 

 هـا  آنضرایب همبسـتگی  ) مثبت یا منفی(معنی دار شدن 
  :گروه زیر قرار گرفتند 4با دیگر صفات در 
 -% 1معنــی دار در ســطح احتمــال  -گــروه اول

 انیـ م، طـول  دم بـرگ ، طـول  یاصـل طول رگبرگ : شامل
  . ها گره انیقطر م، تعداد لوب هاي پهنک و ها گره

 -% 5معنــی دار در ســطح احتمــال  -گــروه دوم
میانگین طول خوشه، میانگین طول حبه، میـانگین  : شامل

 شـکل شاخه جوان،  يریگ نیانیآنتوسعرض حبه، شدت 
  .و درصد سرمازدگی ها دندانه شکل، پهنک



 1391سال / ویژه نامه نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار      نجاتیان                                                                                       78
 

  

ــوم ــروه س ــد   -گ داراي ضــریب همبســتگی فاق
برگ،  پهنک یفوقانرنگ سطح : شامل -اختالف معنی دار

، میانگین طول دم خوشـه، رنـگ   یدم برگ نوسیس شکل
 .TSSو  یچوبشاخه  یاصل

: شـامل  -فاقد ضریب همبسـتگی  -گروه چهارم 
  .شاخه يرو ها چکیپ یپراکندگ

 راتییـ تغ یبررسبه منظور : ونیرگرسازش بر
صفت تحمـل در برابـر سـرما و بـرآورد آن بـر اسـاس       

 ونیرگرسـ  هیـ تجز، یابیـ ارزصفات مورفولـوژي مـورد   
درصـد مـرگ   (رقم فخـري   يها کلوندرصد سرمازدگی 

ــه هــاي شــاخه هــاي   ــجوان ــر ســرماي  ســاله کی در اث
صـفات مـورد    ریساوابسته با  ریمتغبه عنوان ) زمستانه

ــارز ــوان   یابی ــه عن ــایمتغب ــد   يره ــام ش ــتقل انج . مس
معنی دار بوده و بـا  % 2 در سطحرگرسیون بدست آمده 

از  (R2=.997)رگرسـیون بـاال   تشخیص داشتن ضریب 
در بهترین . اعتبار ریاضی بسیار زیادي برخوردار است

مدل رگرسیونی برآورد شده ده صفت مستقل بـا اثـرات   
یین بیشترین تغییرات معنی دار وارد شدند که قادر به تع

در این میان صـفات میـانگین   . درصد سرمازدگی هستند
داراي  هـا  گـره و طول میان  آب میوه TSS، طول خوشه

، یاصـل طـول رگبـرگ   صفات مثبت و  ضریب رگرسیون
 شکلهاي پهنک، ، تعداد لوبپهنک شکل، ها گره انیقطر م

برگ و رنـگ   پهنک یفوقان، رنگ سطح یدم برگ نوسیس
ــأث يدارا یچــوبخه شــا یاصــل درصــد روي منفــی  ریت

  ).17جدول (سرمازدگی بودند 
به منظور رتبه بندي و ترتیب اهمیـت و برتـري   

میزان تحمل در برابـر   بر اساسارقام دانه مورد مطالعه 
سرماي زمستانه، یک تجزیه آماري و مقایسـه میـانگین   

ي هر رقم از نظر درصد جوانه هـاي  ها کلونبین بهترین 
شـماره رقـم    20کلون . ه از سرما انجام گرفتآسیب دید

رقم ریش بابا به عنوان برتـرین   3فخري و کلون شماره 
  ).18جدول (شناسایی و معرفی شدند  ها کلون

  
  ي رقم فخريها کلونضرایب رگرسیون برآورد شده صفات موثر بر درصد سرمازدگی در  -17جدول 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta  صفات
26/88 ثابت    56/15   67/5  030/0  

X1 3/7  میانگین طول خوشه  6/0  21/1  26/12  007/0  

X2 میانگین Tss 52/3  میوه آب  42/0  607/0  3/8  014/0  

X3  77/6 یاصلطول رگبرگ -  1/1  574/0-  15/6 -  025/0  

X4  9/4 ها گره انیمطول  47/1  407/0  4/3  049/0  

X5 76/9  ها گره انیقطر م -  93/1  564/0-  04/5 -  037/0  

X6 27/16 پهنک شکل-  6/1  79/0 -  15/10-  010/0  

X7 7/46 تعداد لوب هاي پهنک -  66/6  18/1 -  01/7 -  020/0  

X8 66/9 یدم برگ نوسیس شکل -  93/1  25/0 -  01/5 -  038/0  

X9  84/3 برگ پهنک یفوقانرنگ سطح -  79/0  31/0 -  84/4 -  040/0  

X10  49/7 یچوبشاخه  یاصلرنگ -  998/0  46/0 -  51/7 -  017/0  

(Y) وابسته  ریمتغ:درصد سرمازدگی    

Y = 265/88  + 298/7 X1 + 524/3 X2 – 774/6 X3+ 904/4 X4 – 756/9 X5 – 274/16 X6 – 696/46 X7– 656/9 X8 – 846/9 X9 – 494/7 X10  
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  هر رقم از نظر درصد جوانه هاي آسیب دیده يها کلوننتایج مقایسه میانگین بین بهترین  -18جدول 
  سطح تحمل در برابر سرما  کلون برتر ارقام مورد مطالعه  درصد سرمازدگی

b 45/42  20(فخري( y  متحمل 

 ساله کیجوانه هاي شاخه هاي % 1/20 -  60سرماي شدید سبب مرگ (
 )3(ریش بابا  ab 48/56  )گردید

ab 67/74  ا نیمه حساسنیمه متحمل ت )7(صاحبی 

 ساله کیجوانه هاي شاخه هاي % 1/60 -  80سرماي شدید سبب مرگ (
  )2(شاهانی پیکانی  a 12/77 )گردید

  شماره کلون انتخابی y = .باشد یم دار یمعن% 1در سطح احتمال  توکیتوسط آزمون  ندارندحروف مشابه  که يها نیانگیماختالف 
  

 بحث
صفات  تنوع بسیار وسیع و مشهود از نظر

مـورد مطالعـه    يهـا  کلـون ظاهري در بـین ارقـام و   
حبه ریز تـا   ها آنبین  در که يطوره ب. وجود داشت

بزرگ، خوشه هاي با وزن متوسط تا سنگین، رشـد  
ا توجه به تغییرات وسیع طـول  ب(رویشی کم تا زیاد 

رنـگ   ،)و قطر میان گره، سـطح بـرگ، تعـداد پیچـک    
ط، خـواص  کـم تـا متوسـ   ) دت آنتوسیانینش(گیري 

ظاهري و درونی متنـوع حبـه و آب میـوه مشـاهده     
ــان . شــد ــوع وســیع صــفات  ) 1382(مختاری ــز تن نی

انگــور  يهــا کلــونارقــام رویشــی و زایشــی را در 
 . گزارش کرده است

هـا  سرما بر میزان مرگ و میر جوانه ریتأث
ز بــار کــامالًمــورد مطالعــه  يهــا کلــونو ارقــام ر د
بـه سـرماي   تحمـل  بر ایـن اسـاس میـزان    . باشد یم

فخري و ریش بابا به مراتـب   يها در کلونزمستانه 
. بـروز نمـود   هاي صاحبی و شاهانیبیشتر از کلون

ــان  ــه   ) 1390(نجاتی ــل ب ــس از بررســی تحم ــز پ نی
دار ســرماي زمســتانه تعــدادي دیگــر از ارقــام دانــه

انگور ایران گزارش کرده است کـه ارقـام فخـري و    
ارقام مالیی و چفته در سیاه انگور باالترین تحمل و 

 .متحمل به سرماي زمستانه قـرار گرفتنـد   گروه نیمه
برتر مقاوم بـه سـرما    يها کلوننیز ) 1385(ملکوتی 

  .سفید را شناسایی نموده است دانه یبدر انگور رقم 

تفـاوت بـارزي بـین اثـرات      از طرف دیگـر 
حدود یک . مشاهده شدشدت سرماهاي اعمال شده 

د زمسـتانه بـراي از بـین    شبانه روز سـرماي شـدی  
انگـور کـافی اسـت و افـزایش      يهـا  تاكبردن کامل 

 ها جوانهدر میزان خسارت  يریتأثمدت بروز سرما 
این موضوع توسط دیگر محققـان نیـز تاییـد     .ندارد

حــد آســتانه  .)1996پریــز و همکــاران (ت شــده اســ
 يهــا کلــونزمســتانه در  يبرابــر ســرماتحمــل در 

درجـــه  -17 ± 1تـــا  -15±1 نیبـــنرمـــال ارقـــام 
) 2005(هامـدي و جنسـن   ال .بـود  ریمتغ گراد یسانت

نیز وجود حساسیت به سرماي زمستانه در بیسـت  
 . اند کردهرقم انگور را گزارش 

 تحمـل معرفـی شـده   برتر  يها کلوندر  اما
درجــه  -20 ± 1تــا  توانــد یمــ در برابــر ســرما 

ایـن مقـدار تحمـل در رقـم      .افزایش یابد گراد یسانت
Cabernet Sauvignon  نیــز گــزارش  ایاسـترال در

همچنـین تفـاوت تحمـل     .)1993سیرامی (ت شده اس
به سرماي زمستانه، بسـته بـه گونـه و رقـم انگـور      

. نیز تایید شده اسـت ) 2008(توسط پائول و گامنت 
در چند ) 1979(هاي کالو و دیگران این نتایج با یافته

ــه ــا و اســتفانینی و دی واریتــه در منطق گــران ورون
ارزیابی ارتباط بین ژنوتیپ و منطقه در رقم ) 1995(

ها در فرانسـه   کابرنت ساویگنون در برخی تاکستان
  .دارد یخوان همو ایتالیا 



 1391سال / ویژه نامه نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار      نجاتیان                                                                                       80
 

  

متحمـل و حتـی در برخـی    و ارقام  ها کلون
قابلیـت  شده  ییشناسانیمه متحمل  يها کلونموارد 

مستقیم و بدون پیونـد   به طورکاربرد به عنوان رقم 
 يهــا زمســتانیــه منــاطق از جملــه منــاطق بــا در کل

نیـز گـزارش   ) 2001(ویلسون  .را دارندبسیار سرد 
کـه   کرده است در گیاهـان زراعـی و بـاغی، زمـانی     

شـوند،   هـاي سـرما مـی    دچار شرایط نامطلوب تنش
زدگــی در ارقــام، بــه دلیــل  تحمــل بــه ســرما و یــخ

ــه   ــوگیري از کــاهش عملکــرد و حتــی مــرگ بوت جل
 .باشدبسیار مهم می

پایه  به عنوان توان یممتحمل  يها از کلون 
مقاوم براي تکثیر و گسـترش انگـور در منـاطق بـا     

پایـه  بسیار سرد اسـتفاده کـرد، چـون     يها زمستان
از . داردرا بـه پیونـدك   تحمل به سرما قابلیت انتقال 

بـه  در برنامه هاي اصـالحی و   توان یم ها کلوناین 
جهـت تولیـد ارقـام یـا     حال و آینده انگور در  ينژاد

پایه هاي تجاري با صـفات بسـیار مطلـوب میـوه و     
. دتحمــل بســیار بــاال در برابــر ســرما اســتفاده کــر

و  یزراع اهانیگنیز گزارش کرده است در  یلسونو
 يهـا  تـنش نـامطلوب   طیشـرا دچار  که یزمان، یباغ

در  یزدگـ  خیـ ، تحمـل بـه سـرما و    شـوند  یمـ سرما 
 یحتـ و  عملکـرد  کـاهش از  يریجلوگ لیدلارقام، به 

  ).2001 لسونیو(د باش یممهم  اریبسمرگ بوته 

میانگین  ژهیبه و ها تاكصفات آمپلوگرافی 
شـاخه جـوان،    يریـ گ نیانیآنتوسعرض حبه، شدت 

 شـکل ، یچـوب شـاخه   یاصـل ، رنـگ  هـا  دندانـه  شکل
بـرگ،   پهنـک  یفوقـان ، رنگ سطح یدم برگ نوسیس

 شـکل  میانگین طول حبه، میانگین طـول دم خوشـه،  
فنـوتیپی   بیاز ضر ها گره انیمو طول و قطر  پهنک

ــده   ــوبی برخــوردار هســتند و در مطالعــات آین مطل
در تجزیــه و تحلیــل اطالعــات و  هــا آناز  تــوان یمــ

. داصــالح ارقــام اســتفاده نمــو و هــا کلــونارزیــابی 
نیـز در تحقیـق خـود بـه     ) 2005(ز ودریگر و مارتیر

  .اند کردهاین موضوع اشاره 
ده صفت میانگین طول دم خوشـه،   دیگراز طرف 

شاخه جـوان، طـول    يریگ نیانیآنتوسطول حبه، شدت 
 پهنـک  یفوقان، رنگ سطح ها گره انیقطر م، ها گره انیم

و رنگ  پهنک شکل، دم برگآب میوه، طول  TSSبرگ، 
، ارتباط بیشتري بـا شاخصـه هـاي    یچوبشاخه  یاصل

 راتییتغبرآورد بر این اساس امکان . سرمازدگی دارند
و ارقـام مـورد    هـا  در کلـون صفت درصد سـرمازدگی  

 ریـ متغبـه عنـوان    ونیرگرسـ  هیـ تجزمطالعه از طریـق  
بــه عنــوان  یابیــارزصــفات مــورد  ریســاوابســته بــا 

) 2005(پریز و همکـاران   .وجود داردمستقل  يرهایمتغ
آمـــاري در شناســـایی و تفکیـــک  يهـــا روشنیـــز از 

  .اند کردهستفاده انگور ا Tempranilloرقم  يها کلون

  
  يسپاسگزار

 انیو آقا سرکار خانم مهندس فاطمه عطارياز 
یوسف درخشان، جهانگیر ، محمد فدایی اقدم ینمهندس

در  مانهیصم يهمکار به خاطر رحمانیفرید کاووسی و 
 .گردد یم يسپاسگزارپژوهش  نیا ياجرا

  

  مورد استفاده منابع

 . اداره کل آمار و اطالعات. و بودجه يزیعاونت برنامه ر، ميوزارت جهاد کشاورز .1389، آمارنامه

ی، شیروی صفات مختلف ابیارز .یشرق جانیاستان آذربا يکشاورز قاتیمرکز تحق نهاییگزارش  .1369ی ج، حکمت
 ).مراغه(ی شرق جانیآذرباي انگورهارقم از  31 يفنولوژی و شیزا
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