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مقاله پژوهشی

 ارقام انگور روسي در شرايط اقلیمي ارومیه صفات کمي و کیفي میوهبررسي مقدماتي 

 
 بانهحامد دولتي

  اله رسوليو ولي *
 

(4/3/1318: تاریخ پذیرش -48/1/1317: تاریخ دریافت)
 

 

 چكیده
و جایگزینی ارقام محلی  مقایسه ارقام تجاری خارجی با داخلی و ارزیابی سازگاری آنها، روشی مرسوم در توسعه باغات جدید

این طرح تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات باغبانی  ،روسیهرقم انگور وارداتی از  31به منظور بررسی سازگاری . باشدانگور می

ها در پس از کشت نهال. در سه تكرار به اجرا در آمد 8×1کهریز ارومیه به صورت آزمایشی در قالب طرح التیس مستطیل 

زمین اصلی و تربیت آنها به صورت سیستم ایستاده کوردون دو طرفه، از سال چهارم یادداشت برداری صفات آغاز شد و صفاتی 

. و سایر صفات مورد ارزیابی قرار گرفتند TSS ،TA ،pHی میوه و برگ، مورفولوژچون زمان شروع گلدهی، زمان رسیدن میوه، 

از نظر رنگ حبه، شش رنگ متفاوت در میان ارقام . شكل حبه گرد بوده و بقیه بیضی بودند بیش از نیمی از این ارقام دارای

ارقام موروس و . دار بودند دانهبود و بقیه ارقام  دانه یبدر میان ارقام مورد بررسی، فقط رقم موروس . مورد بررسی مشاهده شد

 47رامفی و شماره ددسكی، X45، ارقام یولسكی بیسر، TSS باالترین مقدار ،درجه بریكس 18/44و  13/41زنبیل به ترتیب با 

را به  TAباالترین مقدار  ،میوهلیتر آبمیلی 155در ( اسید تارتاریک)اسید گرم میلی 0/1و  44/1، 44/1، 50/4به ترتیب با 

 181وورمونک به ترتیب با در مقایسه میانگین مدت زمان الزم جهت رسیدن میوه، ارقام سوپران بولگار و . خود اختصاص دادند

ارقام اسكیف، یالووسكی و دروژبا به . رقم بود نیتر زودرس ،روز 144ایزدنگاره با ترین ارقام بوده و رقم رامفیروز، دیررس 114و 

ه از بین به غیر از رقم بیدانه قرمز ک. ترین ارقام بودندکیلو گرم بر بوته، پر محصول 0/7و  14/1، 7/8ترتیب با متوسط عملكرد 

 .شاهدها از عملكرد مطلوبی برخوردار بود، دو رقم شاهد دیگر عملكرد کمتری از ارقام روسی پر بار داشتند

 

 پالسم ژرم انگور،ارزیابی مقدماتی، ارقام روسی، : کلیدي کلمات

                                                             
 .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیربی، سازمان غنباغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا -دانشیار، بخش تحقیقات علوم زراعی -1

 .ات، آموزش و ترویج کشاورزیباغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، سازمان تحقیق -استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی -4

 ah_dolati@yahoo.com: یکپست الكترون ٭
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 مقدمه

از  ،1313ساال   درنامه وزارت جهاد کشاورزی براساس آمار

هكتار  483555های کشور به مساحت حدود کل تاکستان

احمادی و  )تن انگور تولیاد شاده اسات     3111555مقدار 

های باکیفیت باال و مطابق باا  تولید میوه. (1317، همكاران

عاالوه بار ارزآوری و    ،هااستانداردهای جهانی و صادرات آن

تقویت اقتصاادی کشاور، یاک منباع عماده درآماد بارای        

میازان تولیاد در واحاد    . رود تولیدکنندگان باه شامار مای   

سطح، کیفیت و کمیت محصول تولیادی، مقادار عر اه و    

تقا ای آن در داخل و خارج کشور از جمله عوامل مؤثر بر 

عملكارد   نیانگیا م. باشاند  ارزش اقتصادی این محصول می

بساایاری از در مقایسااه بااا   (تاان 0/11) انگااور در ایااران 

 1فااوو ) باشاد  تار مای  پایین کشورهای مطرح در تولید انگور

و از طرف دیگر ساهم ایاران در فاروش و صاادرات      (4513

ایان عوامال باعا     . خوری نیز ناچیز استجهانی انگور تازه

های کشور توجیاه  که نگهداری و حفظ تاکستان ستاشده

شارایط  عوامال زیاادی از جملاه    . اقتصادی نداشته باشاند 

قبال و   منطقه رشد، نوع رقم و مادیریت تاکساتان  اقلیمی 

ثیر بسازایی در عملكارد و کیفیات میاوه     أت بعد از برداشت

اما در این بین نوع رقم مورد کشت نقش بسیار  انگور دارند

و  تیفیک د،یتولاختالف ارقام در میزان  .مهمی را دارا است

 4هاوول ) است میوه امری کامالً شناخته شده  دنیزمان رس

 (. 4513و همكاران، 

هاای ساایر   استفاده از تنوع ژنتیكی موجود در ارقام و گونه

 ااامن  ،هااای اصااالحی ماادونکشااورهای دنیااا در برنامااه

افزایش موفقیت در دستیابی به اهداف اصالحی اسات کاه   

هاای باا   این امر از طریق وارد کردن ارقام تجاری و ژنوتیپ

هادف از  . پاذیر اسات   ارزش خارجی به داخل کشور امكان

از  میاساتفاده مساتق   یخاارج  یها وارد کردن ارقام و گونه

ی برخای ارقاام   نیگزیو جاا  دیا اغاات جد باحداث  یآنها برا

 نسبت به یبرتر سازگاری و در صورت نشان دادن)   موجود

 یهااا نامااهدر بر اسااتفاده از آنهاااهمچنااین  و (ارقااام ایاان

    یمطلاوب باه ارقاام داخلا     ی هاا  انتقاال ژن  یبارا  یاصالح

 . (1313مرندی، بانه و جلیلیدولتی) شدبامی

در توسااعه انگورکاااری در  ( 4551)و همكاااران  3پاااالس

پاریس عوامل محیطی و اثرات توپولوژیكی را ماورد توجاه   
                                                             
1. FAO 
2. Houel 
3. Palas 

های مختلف تاا  را در  میزان تغذیه اندام ها آن. قرار دادند

شرایط مختلف محیطی و در مراحال رشاد متفااوت ماورد     

هاا در  بر اساس نحوه رشاد شااخه   ها آن. بررسی قرار دادند

زایای، مادل ریا ای اراواه     و میزان اندام محورهای مختلف

میازان رشاد، فتوسانتز و     ها آناساس این مدل ر ب. نمودند

زایاای انگااور را در شاارایط مختلااف محیطاای باارآورد اناادام

ان داد کاه سارعت   نتایج حاصل از ایان پاروژه نشا   . نمودند

فتوسانتز از صافات بسایار     شادت زایی و رشد، میزان اندام

ارقاام   نیای تعبل ژنوتیپ و محیط و مهم در تعیین اثر متقا

 .باشدسازگار می

 آمریكایی انگورهای پالسمژرم (1114) 4واتلینگتون

V.labrusca اروپایی و V.vinifera  ی به ابی دسترا جهت

ارقام جدید سازگار با شرایط ایالت کالیفرنیا مورد بررسی 

هدف او شناسایی و معرفی ارقام با آب  نیتر مهم. قرار داد

در . گیری بودو آبمیوهمیوه قرمز جهت صنایع کنسانتره 

این بررسی صفاتی چون رنگ حبه، ابعاد حبه، عملكرد، 

میزان قند و اسیدیته میوه، طول و وزن خوشه، زمان 

های معرفی شده مورد پالسمگلدهی و زمان رسیدن در ژرم

سال نتیجه این  7ول مدت در ط. ارزیابی قرار گرفت

. گردید Valplatintaمنجر به معرفی رقم انگور پژوهش 

این رقم عالوه بر سازگاری با شرایط اکولوژیكی ایالت 

کالیفرنیا، به بیماری آنتراکنوز و سفید  پودری نیز 

  .مقاومت نشان داد
واریته انگور را که از  18 ،(1171) 0فانیزا و فریگونی

مورد بررسی قرار  ،مناطق مختلف اروپا وارد ایتالیا شده بود

معرفی ارقام مناسب به شرایط  ها آنهدف . دادند

صفاتی چون عملكرد در هر بوته،  ها آن. گرمسیری بود

. میوه را مورد بررسی قرار دادند pHو  TA ،TSSمقدار 

و وزن شاخه  تنه با محیط تا  عملكردشد که مشخص 

و وزن  TSSهمچنین بین . داردداری همبستگی معنی

بررسی در این . وجود داشتدار شاخه نیز همبستگی معنی

به  TAو  TSSهمچنین فر یه اثرات منفی عملكرد بر 

نتایج . مستقیم وزن و محیط شاخه رد شدوسیله اثرات غیر

 ، عملكرد وTSS ،TAن داد که نشاپژوهش این حاصل از 

 بهترین صفات ارزیابی( وزن و قطر)ها میزان رشد شاخه

.باشندپالسم معرفی شده جهت مناطق گرمسیری میژرم

                                                             
4. Watlington 
5. Fanizza and fregoni 
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بررسی و مطالعه  منظوربه ( 4515) و همكاران 1راکونجا 

و ارقام محلی  Kreacaهای انگور حاصل از منطقه کلون

Banatها آن. ، از صفات فنوتیپی و ژنوتیپی استفاده نمودند 

از روش تجزیه واریانس و تجزیه کالستر جهت تعیین تنوع 

صفات مورد بررسی در . و مسیر تكاملی استفاده نمودند

وزن خوشه و وزن حبه، : عبارت بودند ازپژوهش این 

در این صفات در . و نسبت قند به اسید TSS ،TAعملكرد، 

. دار مشاهده شدهای مورد مطالعه اختالف معنیبین کلون

از روش فاصله اقلیدوسی برای تعیین فاصله همچنین 

برای تعیین کالسترها و رسم  UPGMAژنتیكی و از روش 

عامل در تعیین  نیتر مهم. دندروگرام استفاده شد

به  ها آن. ها بودخوشه ژنوتیپ کالسترها در این تجزیه وزن

ها را گروه بندی نمودند وسیله این صفات نه تنها ژنوتیپ

 .تعیین نمودندرا نیز  منطقهی مناسب هر ها پیژنوتبلكه 

ی ها سالواریته انگور را طی  8 ،(1188)اوغلو ارگن

در مناطق مرتفع ترکیه مورد ارزیابی قرار  1184-1184

  Tarsus Beyazi ،Adana Karasiدر ارقام بومی مانند . داد

میزان رشد و ها دیرتر باز شدند جوانهTahannebi و 

 Perleدر حالیكه در ارقام خارجی مانند . بودکمتر رویشی 

de csaba ، Cardinal ،Muscat Reine des vignes  و

Panse pre coce و برگ  هتعداد شاخ وزنی زودتر جوانه

بسیار قوی ها در آنحبه م دهمچنین بوده و  ترزیاد ها آن

 Muscat Reine des vignesو  Panse pre coceارقام . بود

 Adanaرقم شناخته شدند و ،بهترین ارقام به عنوان

Karasi  رقم و نیرتکوچک Muscat Reine des vignes 

ها از نظر  مابقی واریته. ها را تولید نمودند خوشه نیتر بزرگ

 .با هم فرقی نداشتند  طول خوشه

کولتیوارهای مختلف انگور را در ( 4515)و همكاران  4زانگ

. لینگ چین مورد ارزیابی قرار دادندمنطقه انگورکاری یانگ

و نقطه  3نقطه جبران نوری از دو صفت فتوسنتزی ها آن

رگرسیون بین میزان شدت نور و میزان  و 4اشباع نوری

. انگور استفاده نمودند ارقامفتوسنتز در ارزیابی سازگاری 

مورد  LSPو  LCPدر رگرسیون مورد بررسی پارامترهای 

ارقامی که برای تازه خوری مناسب . سنجش قرار گرفت

در حالیكه ارقامی که . پایینی بودند LCPدارای  ،بودند

                                                             
1. Rakonjac 
2. Zhang  
3. Light Compensation Point (LCP) 
4. Light Saturation Point (LSP) 

 LSPو  LCPدارای  ،اسب بودندبرای صنایع تبدیلی من

 .باالیی بودند

ارقاام قادیمی هرچناد دارای طعام خاوب و       برخی امروزه

هاا و   کیفیت مطلوب هستند ولی عملكرد پایین، حساسیت

 هزیناه  افازایش  موجب هاتنش به نسبت هاهای آن ناتوانی

 الزم کیفای  صفات فاقد اغلب و گردیده تولید در شده تمام

ر بادلیل کشات وسایع    دیگا  طارف  از .ات دارندصادر برای

تعداد محادودی از ارقاام انگاور در کشاور در یاک مقطاع       

زمانی مقدار فراوانی میوه وارد بازار خواهد شد که با قیمت 

باراین اسااس در باغاداری    . رسندینسبتا پایین به فروش م

مدرن به منظور تولید مناسب و کسب درآمد پایدار،  امن  

مین باازار مصارف   أانادازه تا  کشت ارقام تجااری باومی در   

در احداث باغات جدید از ارقام پربار و باازار   والداخلی معم

 درمقااطع  میاوه  مینأتا   من که شودپسندی استفاده می

برخاوردار باوده و    مناساب  فاروش  قیمت از متفاوت زمانی

ایان  . امكان صادرات به کشورهای دیگر را نیز داشته باشند

کار از طریق اصالح ارقام جدید و یا وارد کردن ارقام اصالح 

کشاور و بررسای ساازگاری    خارجی به داخال   جاریشده ت

بررسی سازگاری چند به منظور  .پذیر خواهد بودآنها امكان

ه در منطقاه ارومیاه و   رقم انگور وارد شده از کشاور روسای  

 . این مطالعه انجام شدمقایسه آنها با ارقام تجاری منطقه 

 
 ها روشمواد و 
 8×1التیس مستطیل  پاااژوهش در قالاااب طااارح این

باغبانی کهریز ارومیه ایستگاه تحقیقات  تكرار در سهر د

شهرستان  یلومتریک 44در  ستگاهیااین  .اجارا شاد

به  هیجاده اروم یشمالغرب یکوهستان هیدر ناح هیاروم

 طول 151 و  40˚ تیسلماس واقع شده است و در موقع

ارتفاع . قرار دارد ییاجغرافی عرض 301 و  37˚ و ییاجغرافی

 ستگاهیا ،یمیاز نظر اقل. باشد یمتر م 1340 ایاز سطح در

 یآمار هواشناس بر اساس .خشک قرار داردمهیندر منطقه 

 حداقل دما متر، یلیم 330 یمتوسط بارندگ: ساله 43

درجه  31 دماحداکثر گراد، درجه سانتی 14منهای 

 ریتبخ نیانگیو م% 43 یرطوبت نسب نیانگی، مگرادسانتی

ارقام مورد بررسی . بوده است متر یلیم 1455 انهیسال

و سه رقم داخلی بیدانه ( 1جدول )رقم روسی   31 شامل

  های ارقامنهال. بودند اوزومبابا قرمز و قزل قرمز، ریش

.متر کشت شدند 4×3مورد بررسی با فواصل 
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  مورد بررسيبومي و اسامي ارقام انگور روسي  - جدول 

 نام رقم رديف نام رقم رديف

 ددسكی رامفی 37 یولسكی بیسر 51

 موسكات بلی 38 آلیگونه 54

 48شماره  TCXA 31رامفی   53

54 46X 45 روسكی رامفی 

 47شماره  41 گزگیسگی رامفی 50

 کیبراسكی  رامفی 44 سوپران بولگار 53

 ریزات مات 43 موسكات ازبكستان 57

 مادلن آنژوین 44 بوبیلی ما گاراچا 58

 13-333زنبیل  40 بلی رامفی 51

 آوکوسترو سكی 43 اسكیف 15

 یالوسكی استالووی 47 تامبوژ شكی رامفی 11

 بلگراد سكی رامفی 48 رامفی ایزدانگاره 14

 کارا پالوان 41 متازنیموسكات یا  13

 بابو زکیر 05 اپوزسكی رامفی 14

 کیشمیش لوچیستوی 01 موسكات روسكوی 10

 کیزیل لوچیستوی 04 کشمش رامفی آزوس 13

 مورومتس 03 اوکراسنیكی رامفی 17

 تچول یاپراق 04 نگرود یالون 18

11 X45 00 موختچالونی 

 کیشمشی زرتیسار 03 انا پیسكی رامفلی 45

 ولگودون 07 موروس 41

 ایتالیا 08 گلو بک 44

 بی نام 01 یالو وسكی اوستوچیوی 43

 انگور شیخ شارتوسكی 35 واز تر  44

 رانی ویرا 31 کژ ژوسكی رامفی 40

 بوگاتیور 34 موسكات رامفی 43

 توی تیش گانچینسكی  33 نوا وکرانسیكی رامفلی 47

 دروژبا 34 ’کشمش هیسراا 48

 مولدوا 30 آگادوسكوی 41

 لجانا 33 ایو لیسكی 35

 گودونگ پندجی کینتسكی 37 مالینگر رامفی 31

 نولیزو  38 رامفی ویر 34

 تچول اوزوم 31 شااو میانی 33

 ریش بابا قرمز 75 بسمیا مفی رامفی 34
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دوطرفه سال به صورت سیستم کوردون  3سپس در طی 

یک طبقه تربیت شدند و برای آبیاری این تاکستان 

 ،طی فصل در .ای استفاده گردیدروش قطره تحقیقاتی از

 داشت شامل آبیاری منظم، هرس سبز عملیاتتمامی 

های زیر بازوها و مابین ها و شاخهشامل حذف پاجوش

ها های هرز و آفات و بیماریها، مبازره با علفکورسون

رقم روسی به واسطه آلوده شدن به بیماری  13 .انجام شد

زوال تنه حذف شدند و مطالعات روی بقیه ارقام انجام 

زمان  ،ها به مرحله باروریپس از رسیدن تا  .گردید

برای  هاها و رنگ حبهحبه ، شكل هارسیدن حبهگلدهی و 

جهانی برای انگور ژن نامه بانک بر اساس توصیف هر رقم

در واحد تا  از  عملكرد صفاتهمچنین  .یادداشت گردید

میانگین وزن خوشه و ، های تا خوشه طریق توزین کلیه

حبه از طریق وزن نمودن با ترازوی دیجیتالی، میانگین 

طول و عرض خوشه و حبه، میزان مواد جامد محلول میوه 

با دستگاه رفراکتومتر دستی، مقدار اسید آب میوه از طریق 

متر  pHآب میوه با دستگاه   pHروش تیتراسیون و 

    در پایان، تجزیه مرکب . گیری شدنداندازه رومیزی

انجاام SAS استفاده از نارم افازار های آزمایش بااداده

ای صفات با استفاده از آزمون چند دامناه میاانگین. شاد

تجزیه کالستر . مقایسه شدند% 0 درسطح احتمال دانكان

ترین همسایه با روش نزدیکبر اساس فاصله اقلیدوسی و 

 .انجام شد  SPSS21افزارهای  نرم

 

 نتايج و بحث

  نتايج توصیفي
 بیش از نیمی از این ارقام دارای شكل حبه گرد بوده و

از نظر رنگ حبه، شش رنگ متفاوت در . بقیه بیضی بودند

میان ارقام مورد بررسی مشاهده شد که شامل سبز روشن، 

سبز، قرمز، زرد، زرد روشن و سیاه بودند که رنگ زرد و 

دارای فراوانی  ها رنگسیاه به ترتیب نسبت به سایر 

از نظر رنگ آب حبه، یازده رنگ متفاوت  .بیشتری بودند

مشاهده شد که شامل قرمز،  در میان ارقام مورد بررسی

سبز روشن، صورتی، کرم، کرم تیره، قرمز تیره، قرمز 

ای تیره و صورتی تیره ای روشن، قهوهروشن، زرد، قهوه

، کرم و صورتی نسبت به سایر نبودند که رنگ سبز روش

ارقام مورد میان در  دارای فراوانی بیشتری بود ها رنگ

دار  دانهبود و بقیه ارقام  دانه یب ،بررسی، فقط رقم موروس

مدت زمان الزم جهت رسیدن میوه، ارقام سوپران . بودند

 روز، دیررس 114و  181بولگار و وورمونک به ترتیب با 

روز  144ترین ارقام بوده و رقم رامفی ایزدنگاره با 

 . رقم بود نیتر زودرس

 نتايج تحلیلي
قام نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی ار

، TSS ،pHانگور نشان داد که ارقام مورد بررسی از نظر 

TA  و نسبتTSS/TA  ،میوه، طول و عرض و وزن حبه

زمان رسیدن محصول، عملكرد، تعداد خوشه، وزن خوشه، 

 1 احتمالدیگر در سطح  طول خوشه و عرض خوشه باهم

دار بودند که نشان دهنده تنوع درصد دارای اختالف معنی

  (.4ول اجد)باشد نظر صفات مورد بررسی میارقام از 

ورد بررسی در نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات م

در ایستگاه تحقیقات کهریز  ها آنبندی ارقام انگور و گروه

درصد در  0سطح احتمال ر ارومیه به روش دانكن د

 .آورده شده است 4و  3جداول 

 
 ايستگاه تحقیقات کهريز ارومیه مطالعهمورد تجزيه واريانس صفات مورد بررسي در ارقام نتايج  - جدول 
 میانگین مربعات 

 وزن حبه عرض حبه طول حبه df TSS pH TA TSS/TA منبع تغییر

 454/5 553/5 541/5 7/4 531/5 533/5 71/5 4 تكرار

 84/0** 183/5** 034/5** 100/150** 381/5** 1/5** 43/44** 00 (تصحیح نشده)رقم 

 83/0** 180/5** - 78/154** 377/5** 1/5** 31/44** 00 (تصحیح شده)رقم 

 531/5 513/5 51/5 50/17 544/5 513/5 41/4 41 (تصحیح شده)بلو  

 534/5 511/5 - 47/14 513/5 51/5 154/4 81 خطای مؤثر

 RCBD 115 153/4 51/5 54/5 54/10 514/5 513/5 541/5 خطای

 541/5 514/5 510/5 04/14 511/5 51/5 534/4 81 (درون بلو )خطا 

 RCBD 53/155 18/151 04/141 40/145 - 18/118 53/111 مزیت نسبت بهدرصد 

C.V.% 14/11 81/4 15/14 03/18 8/3 4/7 80/3 

LSD 5% 41/3 13/5 41/5 7/0 11/5 17/5 41/5 

ns ، * درصد 1و  0سطح احتمال  در دارمعنی دار،غیرمعنی ترتیب به : **و 
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 ايستگاه تحقیقات کهريز ارومیهمورد مطالعه تجزيه واريانس صفات مورد بررسي در ارقام نتايج  - (ادامه)  جدول 
 میانگین مربعات  

 عرض خوشه طول خوشه وزن خوشه تعداد خوشه عملکرد در بوته زمان رسیدن محصول df منبع تغییر

 17/3 71/03 73/01843 81/30 3/10 14/314 4 تكرار

 41/18** 13/31** 80/31103** 73/443** 51/47** 01/030** 00 (تصحیح نشده)رقم 

 54/18** 40/34** 00/31540** 11/401** - 01/047** 00 (تصحیح شده)رقم 

 50/3 01/4 18/4831 31/11 511/1 14/45 41 (تصحیح شده)بلو  

 03/4 533/4 38/4047 50/10 - 14/7 81 خطای مؤثر

 RCBD 115 83/15 04/1 53/18 30/0384 853/4 500/3 خطای

 507/3 80/4 31/0057 74/17 37/1 38/8 81 (درون بلو )خطا 

 RCBD 44/137 - 73/111 13/118 54/111 4/111 مزیت نسبت بهدرصد 

C.V.% 8/7 18/11 37/17 04/43 11/1 38/14 

LSD 5% 4/00 51/4 48/3 87/158 40/3 01/4 

ns ، * درصد 1و  0سطح احتمال  در دارمعنی دار،غیرمعنی ترتیب به : **و 

 

 گروه بدست آمد 17میوه،  TSSدر مقایسه میانگین میزان 

به ترتیب  45و  31، 37 ،34، 41 ارقام شماره. (3جدول )

در  TSSواحد  13/44و  43/43، 8/44، 3/40، 3/43 با

را به خود  TSSگروه اول قرار گرفته و باالترین مقدار 

به ترتیب  40و  43، 35ارقام شماره . اختصاص دادند

در گروه بعدی قرار  TSSواحد  3/41و  13/41، 1/44

 شاهد منطقهمیزان قند این ارقام در مقایسه با . گرفتند

. بیشتر بود (اوزومقرمز و قزل یبابابیدانه قرمز، ریش)

همراه بیدانگی فاکتورهای مهمی برای زیادی قند میوه به

رقم د به عنوان انتومی موروسرقم ارقام کشمشی است که 

خوری معرفی تهیه کشمش و هم تازههم جهت مناسب 

آن در  پاوین بودن عملكرد رقماین یكی از مشكالت . گردد

دانه قرمز است که با ویژه بیمقایسه با شاهد منطقه، به

توان این نقیصه را اصول درست هرس، تغذیه و آبیاری می

دانه قرمز بابا، بیارقام شاهد ریش TSSمیزان . جبران نمود

بوده که در  33/17و  1/44، 45اوزوم به ترتیب و قزل

  .های سوم، اول و ششم قرار گرفتندگروه

. گروه بدست آمد 10میوه،  pHمقایسه میانگین میزان  در

 pHواحد  13/3و  83/3به ترتیب با 34و  31ارقام شماره 

را به خود  pHدر گروه اول قرار گرفته و باالترین مقدار 

و  43، 45، 33، 43، 41، 1ارقام شماره . اختصاص دادند

 33/3، 7/3، 7/3، 33/3، 73/3، 33/3، 73/3 به ترتیب 35

حداقل میزان . در گروه دوم قرار گرفتند pHواحد  73/3و 

pH  در این . واحد بدست آمد 3با  53مربوط به رقم شماره

دانه قرمز و قزل بابا، بیریش ارقام شاهد pHمورد میزان 

های بوده که در گروه 3/3و  43/3، 03/3به ترتیب  اوزوم

 .(3جدول ) سوم، ششم و سوم قرار گرفتند

. گروه بدست آمد 1میوه،  TAدر مقایسه میانگین میزان 

گرم اسید  10/4و  73/4به ترتیب با  11و  51ارقام شماره 

در گروه اول قرار  میوهلیتر آبمیلی 155در ( تارتاریک)

. را به خود اختصاص دادند TAگرفته و باالترین مقدار 

به ترتیب  37و  01، 44، 45، 17، 11، 54ارقام شماره 

 گرم اسید 33/1و  33/1، 33/1، 43/1، 43/1، 33/1، 0/1

. در گروه دوم قرار گرفتند میوهلیتر آبمیلی 155 در

 به 41و  58مربوط به ارقام شماره  TAحداقل میزان 

میوه لیتر آبمیلی 155گرم اسید در  03/5و  3/5ترتیب با 

بابا، ریشارقام شاهد  TAدر این مورد میزان . بدست آمد

 43/1و  83/5، 13/5به ترتیب اوزوم دانه قرمز و قزلبی

 های پنجم، ششم و دوم قرار گرفتندگروه بوده که در 

اختالفات فاحشی در مقدار اسید میوه ارقام  .(3جدول )

که ( 0جدول )های مطالعه مشاهده شد انگور طی سال

عوامل ر یثأدهنده تعالوه بر نقش ژنتیک رقم، نشان

و همكاران،  1نكندا)مقدار اسید میوه است  برمحیطی 

در تحقیقی مقدار اسید میوه در دو رقم انگور (. 4513

Riesling  وGewürztraminer  و نتاج حاصل از تالقی آنها

های با گرمای در سال. به مدت چند سال بررسی گردید

ن رسیدن میوه مقدار اسید میوه افزایش بیشتر در زما

 Rieslingهای بررسی رقم نشان داد و در تمام سال

 (.4514و همكاران،  داکن)بیشترین اسید میوه را داشت 
گروه  11میوه،  TSS/TAدر مقایسه میانگین نسبت 

 به ترتیب با 45، و 34، 47، 41ارقام شماره . بدست آمد

در گروه اول قرار گرفته  00/31و  73/48، 33/34، 54/35

                                                             
1. Dunchene 
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با . دادندرا به خود اختصاص  TSS/TAو باالترین نسبت 

 34، 31، 31، 58این وجود ارقام این گروه با ارقام شماره 

که مشترکاً به گروه اول و دوم تعلق دارند، اختالف  33و 

به  43و  37، 35، 48ارقام شماره . داری نداشتندمعنی

در گروه دوم  73/43و  38/44، 78/43، 54/43 ترتیب با

مربوط به رقم شماره  TSS/TAحداقل نسبت . قرار گرفتند

ارقام  TSS/TAدر این مورد میزان . بدست آمد 74/0با  51

به ترتیب  دانه قرمز و قزل اوزومریش بابا، بی شاهد

های دوم و بوده که در گروه 11/13و  57/41، 57/41

 .(3جدول ) قرار گرفتندپنجم 

ارقام . گروه بدست آمد 14در مقایسه میانگین عرض حبه، 

به ترتیب با عرض حبه  37و  33، 01، 07، 45، 45شماره 

متر در سانتی 84/1و  4/4، 88/1، 14/1، 84/1، 53/4

گروه اول قرار گرفته و باالترین مقدار عرض حبه را به خود 

به ترتیب  05و  38، 11، 13ارقام شماره . اختصاص دادند

متر در گروه سانتی 78/1و  8/1، 81/1، 73/1با عرض حبه 

حداقل میزان عرض حبه مربوط به رقم . دوم قرار گرفتند

در . متر بدست آمدسانتی 50/1با عرض حبه  14شماره 

دانه با، بیباریشاین مورد میزان عرض حبه ارقام شاهد 

بوده که در  43/1و  3/1، 3/1به ترتیب اوزوم قرمز و قزل

 .هشتم قرار گرفتندگروه 

ارقام . گروه بدست آمد 10در مقایسه میانگین طول حبه، 

، 0/1، 71/4به ترتیب با طول حبه  01و  31، 58شماره 

سانتی متر در گروه اول قرار گرفته و باالترین  7/4و  14/4

با این وجود با . مقدار طول حبه را به خود اختصاص دادند

 31/4با میانگین طول حبه  71و  75م شاهد شماره ارقا

دار بوده که به طور مشتر  فاقد اختالف معنی ،مترسانتی

با طول  34رقم شماره  .به گروه اول و دوم تعلق داشتند

حداقل . سانتی متر در گروه دوم قرار گرفت 47/4حبه 

با طول حبه  14میزان طول حبه مربوط به رقم شماره 

 .(3جدول ) متر بدست آمدسانتی  51/1

در بین ارقام مورد  مدت زمان الزم جهت رسیدن میوه

به ترتیب  00و  41، 53ارقام شماره . بررسی متفاوت بود

میوه . ندترین ارقام بودروز، دیررس 457و  451، 414با 

ارقام . رسنداین ارقام در هفته دوم و سوم مهرماه می

نظر رسیدن در گروه روز از  113با   37و  30، 34شماره 

روز جزء  144با  14 با م شمارهارقا. نددوم قرار گرفت

که در نیمه دوم تیر ماه  بودندارقام بدست  نیتر زودرس

عدد  4های سیاه ریز با تعداد این رقم دارای حبه. رسندمی

میانگین . دانه در حبه است و کاربری صنایع تبدیلی دارد

رقام شاهد به ترتیب مدت زمان الزم جهت رسیدن میوه ا

گزارشات  .(4جدول ) روز بدست آمد 181و  183، 181

های فنولوژیكی بین ارقام متعددی در مورد تفاوت تاریخ

انگور و نقش عوامل محیطی و جغرافیایی مانند درجه 

های جغرافیایی در تغییر زمان مراحل حرارت و عرض

 (.4515و همكاران،  1فالكاو) فنولوژیكی انگور وجود دارد

 آب شرایط انگور، رقم به کامل بستگی انگور رسیدگی زمان

در . مدیریت تاکستان دارد و کاشت منطقه هوایی و

زنی تا رسیدگی میوه در چهار پژوهشی مراحل شروع جوانه

 Sauvignonو Pinot Noir ،Shiraz ،Rieslingرقم انگور 

Blanc روع جوانهروزه در زمان ش 3اختالف . بررسی شد 

ارقام  نیا نیب زنی و اختالف دو روزه در زمان گلدهی

هایی به غوره ،و همه ارقام تقریبا در یک زمان گزارش شد

اندازه نخود تولید نمودند اما تفاوت کامالً مشخصی در 

 Pinotهر دو رقم . فرآیند زمان رسیدن میوه مشاهده شد

Noir  وSauvignon Blanc  48/5روزانه با تجمع و افزایش 

ها خیلی سریع به مرحله رسیدگی درجه بریكس در حبه

و  33/5با افزایش روزانه قند  Shirazارقام . رسیدند

Riesling  ها، درجه بریكس در حبه 3/5با افزایش روزانه

جالب اینكه . تر فرآیند رسیدگی را کامل نمودندآهسته

 Sauvignon Blancو Pinot Noir ،Shiraz ،Rieslingارقام 

گریر و ) ها نمودندبترتیب شروع به باز کردن جوانه

بر این اساس گزارش شد که بین زمان  (.4513، 4وستون

همیشه ارتباط  ،ها و زمان رسیدن میوهباز شدن جوانه

 . مستقیمی وجود ندارد و نسبت به رقم متفاوت است

و  1/15متوسط عملكرد  به ترتیب با 34و  31ارقام شماره 

و در  ندترین ارقام بودگرم بر بوته، پر محصولکیلو 44/13

، 15، 50با این وجود  ارقام شماره . گروه اول قرار گرفتند

به ترتیب با متوسط عملكرد  71و  35، 00، 44، 43، 18

  18/3و  14/1، 44/8، 43/7، 13/1، 48/1، 7/8، 13/1

رقام گروه اول اختالف معنیکیلوگرم بر بوته، با عملكرد ا

رقم  .در گروه اول و دوم قرار گرفتند ادار نداشته و مشترک

کیلوگرم در بوته،  48/5با متوسط عملكرد  31شماره 

 حداقل عملكرد را داشته و در گروه یازدهم قرار گرفت

 . (4جدول )

                                                             
1. Falcao 
2. Greer and Weston 
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 مورد مطالعه مقايسه میانگین صفات مورد بررسي در ارقام انگور  -3جدول 

 رقم
TSS 

 (درجه بریكس)
pH 

TA 

 155گرم در میلی)

 (میوهسی آبسی
TSS/TA 

 حبهعرض 

 (مترسانتی)

 طول حبه

 (مترسانتی)

51 3/11 cdef 33/3 fgh 73/4 a 74/0 k 13/1 ijk 11/1 no 

54 33/13 hij 3/3 cde 0/1 b 44/15 ij 4/1 ijk 43/1 mno 

53 0/11 cdefg 3o 83/5 fgh 47/18 defg 51/1 kl 1/1 5o 

54 43/17 fghi 03/3 cde 1defg 30/45 cd 34/1 ghij 3/1 mn 

50 3/10 mn 3/3 bc 83/5 fgh 37/17 defgh 33/1 cde 10/1 defg 

58 53/18 fgh 33/3 cd 3/5 i 01/48 ab 733/1 bcd 71/4 a 

51 10mno 73/3 b 8/5 ghi 30/45 cd 75/1 bcd 70/1 gh 

15 13/17 ghi 03/3 cde 1/5 fgh 34/18 defg 33/1 ghij 38/1 lm 

11 83/18 efgh 43/3 hij 33/1 b 8/14 fghi 4/1 fghi 48/1 kl 

14 13/14 op 43/3 im 1/1 cde 54/13 efgh 50/1 l 51/1 o 

13 33/13 hij 4/3 fg 53/1 defg 54/11  def 73/1 bc 17/4 bcd 

17 43/10 mn 4/3 fg 43/1 b 73/1 j 43/1 fgh 37/1 hi 

18 33/13 hij 3/3 cd 13/5 efg 14/13 efgh 38/1 cde 513/4 cde 

11 13jklm 40/3 ij 10/4 a 1/7 jk 81/1 bc 13/1 defg 

45 4/13 hij 43/3 hij 43/1 b 74/11  hi 53/4 a 4/4 bc 

41 1/11 efg 33/3 b 03/5 i 54/35 a 47/1 hijk 40/1 kl 

44 13/44 a 4/3 fg 13/5 efg 75/11 cde 3/1 bcd 81/1 efg 

43 4/18 fgh 03/3 defg 13/5 efg 53/11 def 443/1 fgh 74/1 hi 

43 8/11 cde 73/3 b 8/5 ghi 08/44 bc 373/1 cde 78/1 gh 

47 0/13 hij 3/3 gh 33/5 hi 33/34 a 11/1 ijk 33/1 lmn 

48 13q 03/3 def 83/5 fgh 54/43 b 01/1 ef 33/1 hij 

41 3/45 cd 3/3 gh 4/1 bcd 03/11 cdef 13/1 ijk 44/1 no 

35 3/45 cde 4/3 fg 13/5 efg 78/43 b 51/1 kl 51/1 o 

31 83/13 hij 83/3 a 33/5 hi 3/47 ab 38/1 cde 0/4 a 

34 3/18 fgh 4/3 fg 83/5 fgh 50/45 cde 43/1 fgh 47/4 b 

33 0/45 cd 4/3 fg 43/1 bc 40/11 ij 07/1 def 57/4 bcde 

34 13/45 cde 13/3 a 1/5 fgh 73/48 a 35/1 hijk 43/1 lm 

30 53/18 fgh 43/3 fg 53/1 def 31/18 defg 43/1 fgh 07/1 ij 

33 13/41 bcd 7/3 b 53/1 def 513/18 defg 30/1 ghi 44/1 klm 

37 53/17 ghi 03/3 cde 1/1 cde 38/44 b 14/1 kl 18/1 no 

38 8/44 a 43/3 im 13/1 cde 88/10 efghi 85/1 bc 543/4 cde 

31 13/45 cde 33/3 cd 83/5 fgh 11/47 ab 30/1 ghi 01/1 ij 

45 53/17 ghi 7/3 b 73/5 ghi 00/31 a 84/1 a 18/1 cdef 

41 0/10 klm 4/3 fg 0/1 c 53/1 jk 00/1 def 83/1 efg 

44 33/10 jklm 3/3 gh 33/1 b 31/14 ghi 47/1 hijk 47/1 mno 

43 4/11 def 73/3 b 1/5 fgh 73/43 b 33/1 ghi 04/1 jk 

40 4/10 lm 33/3 cd 1defg 33/41 bc 41/1 hijk 51/4 bcde 

43 43/43 a 43/3 im 1/1 cde 13/18 def 04/1 ef 33/1 ij 

41 3/11 cde 3/3 bcd 53/1 defg 18/13 efgh 48/1 efgh 81/1 fg 

05 8/14 no 13/3 mn 73/5 hi 44/41 bc 47/1 hijk 38/1 hi 

01 11efgh 43/3 fg 33/1 b 41/14 hi 78/1 bc 57/4 bcde 

 
 ندارنددانكن درصد بر اساس آزمون  0داری در سطح احتمال های با حروف مشتر  تفاوت معنیستون
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 مقايسه میانگین صفات مورد بررسي در ارقام انگور مورد مطالعه - )ادامه( 3جدول 

 رقم
TSS 

 (درجه بریكس)
pH 

TA 

 155گرم در میلی)

 (میوهسی آبسی
TSS/TA 

 عرض حبه

 (مترسانتی)

 طول حبه

 (مترسانتی)

00 4/11 def 43/3 fg 13/5 efg 31/11 cdef 34/1 cde 71/1 fg 

07 14opq 33/3 cd 53/1 def 33/13 ghi 14/1 a 11/1 cdef 

01 8/13 pq 33/3 bc 53/1 def 3/14 fghi 88/1 a 77/4 a 

35 3/40 a 33/3 b 83/5 fgh 73/41 bc 44/1 fgh 40/1 klm 

34 33/11 cdef 0/3 efg 8/5 ghi 83/44 ab 33/1 ghij 03/1 jk 

33 13/14 op 43/3 hij 8/5 ghi 84/40 ab 43/1 hijk 48/1 mn 

34 33/13 hij 4/3 fg 83/5 fgh 4/45 cd 4/1 fghi 1/4 bcde 

33 3/41 bc 03/3 cde 43/1 bc 33/10 efgh 54/4 a 43/4 bc 

37 0/17 fghi 4/3 fg 33/1 b 8/11 hi 84/1 a 11/4 bc 

75 13/11 def 033/3 cde 13/5 efg 57/41 bc 3/1 hijk 31/4 ab 

71 45cde 03/3 cde 13/5 efg 57/41 bc 3/1 hijk 4/4 ab 

74 33/17 fghi 3/3 cd 43/1 bc 11/13 fgh 43/1 hijk 48/1 k 

 ندارنددانكن درصد بر اساس آزمون  0داری در سطح احتمال ا حروف مشتر  تفاوت معنیبهای ستون
 

ارقام یكی از فاکتورهای مهم در بررسی سازگاری و معرفی 

به غیر از . میزان تولید است ،جدید برای یک منطقه جدید

رقم بیدانه قرمز که از بین شاهدها از عملكرد مطلوبی 

دو رقم شاهد دیگر عملكرد کمتری از ارقام  ،برخوردار بود

در بین ارقام روسی با . روسی گروه یک و دو داشتند

مناسب برای صنایع  31و 44، 50های عملكرد مناسب رقم

مناسب  34و  35، 00، 43، 18، 15تبدیلی و ارقام شماره 

با توجه به سایر صفات کمی . باشندخوری میبرای تازه

ازه حبه و خوشه در بین ارقام روسی مهم مانند وزن و اند

را معرفی نمود گرچه  34و  00توان ارقام با عملكرد باال می

 . رس هستنددار و تقریبا دیرجزء ارقام دانه هر دو

باالترین وزن خوشه را داشته و   37و  00، 31ارقام شماره 

، 13با این وجود ارقام شماره . در گروه اول قرار گرفتند

دار با وزن خوشه گروه اول اختالف معنی 01و  44، 45

. نداشته و به طور مشتر  در گروه اول و دوم قرار گرفتند

حداقل وزن خوشه را داشته و  74و  41، 14ارقام شماره 

  .(4جدول ) در گروه آخر قرار گرفتند

ارقام مورد بررسی در صفت طول و عرض خوشه با هم 

 37و  01شماره ارقام همچنین . دار داشتندتفاوت معنی

علیرغم  37و  01انگور رقم . ندباالترین وزن حبه را داشت

های وزین و رنگ قرمز های درشت و خوشهاشتن حبهد

جزء ارقام با  ،که از لحاظ بازارپسندی مهم هستندها حبه

های درشت لذا بواسطه داشتن حبه .عملكرد باال نبودند

بررسی بیشتر در خصوص افزایش عملكرد باید در مراحل 

این ارقام به طور متوسط یک عدد . بعدی انجام گیرد

عملكرد  پایین بودنخوشه در هر شاخه سبز داشتند و 

 .ناشی از کم بودن تعداد خوشه است

در ارقام گیری شده اندازه کمی و کیفی میوه اغلب صفات

ها توسط و ظهور آن هستندی جزء صفات کممورد بررسی 

عالوه بر اثرات نوع ژنتیک رقم، . شودچندین ژن کنترل می

توانند باع  ایجاد تغییرات در این عوامل محیطی نیز می

 هگزارش شد(. 1110و همكاران،  1استفانینی)صفات شوند 

مربوط  انگور در صفت عملكردتغییرات بیشترین سهم که 

به واریانس ژنتیكی است در حالیكه برای مقدار قند و اسید 

 تغییرات فنوتیپی داشت واریانس سال بیشترین سهم را در

 که شده گزارش انگور در .(4515راکونجا  و همكاران، )

 و تعداد در اختالف از ناشی حبه وزن اندازه در اختالف

 دانه اندازه و تعداد ،هابرچه تعداد حبه، هایسلول حجم

 ثیرأت تحت ژنتیكی کنترل بر عالوه صفات این که باشدمی

هوول و ) نیز قرار دارند محیطی و مدیریتی عوامل

که عالوه بر  گفتتوان بر این اساس می. (4513همكاران، 

ها نیز تأثیر بسزایی در زمان رسیدن، کارایی ژنتیكی رقم

 (.4511و همكاران،  4وودای)تولید قند میوه دارد 
در تجزیه کالستر بر اساس فاصله اقلیدوسی و روش 

ارقام (. 1شكل )گروه بدست آمد  3ترین همسایه، نزدیک

                                                             
1. Stefanini 
2. Wu Dai 
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 مورد مطالعه صفات مورد بررسي در ارقام انگور برخي مقايسه میانگین   -4 جدول

 زمان رسیدن رقم
 عملكرد       

 (در بوتهکیلوگرم )
 تعداد خوشه

 وزن خوشه
 (گرم)           

 طول خوشه
 (مترسانتی)

 عرض خوشه
 (مترسانتی)

 وزن حبه

 (گرم)             

51 134/3fgh 3/83bcd 45b 13/407 efghi 10/33h 8/53h 1/53k 

54 134fgh 4/08ghij 35cd 141/34hi 14/43h 3/33h 1/773ghij 

53 414a 4/31defg 30bc 188/13fghi 45/73bcd 4/11 efg 5/83l 

54 180cd 1/13ab 04a 7/403 efghi 10/83h 15gh 1/71ghi 

50 187bcd 1/04hi 11gh 4/458 efghi 13/0h 15/343g 4/103de 

58 181de 5/873i 3ij 358/3defg 41/13bc 14/133cde 4/44b 

51 133/3gh 0/153cdef 44de 318/8def 41/8ab 15/7g 3/33cd 

15 108h 8/7ab 34bc 384cde 45/3bcde 14/8abcde 4/33f 

11 134/33fgh 4/83fghij 11gh 383/1cde 17/54gh 8/43h 1/08hij 

14 144i 5/713jk 44de 44/43i 13/43h 14/133cde 5/34l 

13 187/33bc 0/48cdef 10g 047/83ab 18/34def 10/3ab 4/30b 

17 3/177 e 1/11ij 8hij 44/458 efghi 11/3cde 1h 4/31f 

18 3/174 ef 1/48ab 31c 441/4bcd 11/03bcdef 15gh 3/173d 

11 0/174 ef 11/3 efg 17f 304/4cde 45/0bcde 11/80cdef 4/410b 

45 134gh 07/3 efgh 11gh 413/1ab 43ab 14/1abc 4/03b 

41 185/3de 1/3ij 14g 131/4gh 41/03b 4/11 efg 1/383jk 

44 184/3cde 0/78cde 13f 044/43ab 11/8bcdef 13/3abcd 3/38c 

43 183/3cde 1/143ab 34bc 447٫1bcd 18٫7def 15٫3g 37/4  e 

43 131/33gh 4/1fghi 10/3fg 481/4defg 41/8ab 15gh 3/41d 

47 137/33fg 4/74defg 38bc 183/0fghi 43ab 11efg 1/4ijk 

48 134gh 5/83i 15gh 141/1hi 11/33bcdef 15gh 4gh 

41 451a 1/3ij 40de 78/11i 10/0h 8/13h 1/44k 

35 184/3cde 4/13fghi 45b 115/13hi 17/1fgh 3/03h 5/87l 

31 183/33cde 5/48k 4k 8/458 efghi 44a 11efd 4/48b 

34 183/3cde 3/47cde 44de 314/3cde 44/3ab 10/83a 3/413c 

33 181bc 51/4 efg 48/33cd 4/410 efghi 11/13cdef 1/83gh 3/41d 

34 113b 1/10h 44ef 133/4gh 48/18 efg 15/1433g 1/33ghij 

30 113/4b 13/3 efg 45/3ab 141/53gh 10/3h 8/53h 1/173gh 

33 185 de 3/3  efg 35 c 145 hi 11 i 0   i 8/1  ghij 

37 113b 4/78cdef 33bc 43/417 efghi 33/18 efg 1/3gh 1/41k 

38 183/3cde 3/78bcd 40de 453/8bcd 11/13cde 14/0bcde 4/48b 

31 183/3cde 15/1a 44de 341/3a 40/3a 13/0a 4/03b 

45 181de 4/13cdef 17f 437/8bcd 44/53ab 13/4abcd 4/033b 

41 178e 0/01cde 48cd 348/1def 41bcd 10/33ab 07/4 ef 

44 181bc 7/443ab 44ab 53/403 efghi 45/13bcde 11/83def 1/38jk 

43 181bc 1/1ij 14g 117/13hi 17/33gh 15/8fg 4/53fg 

40 181bc 81/3 efg 41ab 144/03gh 41/33ab 8/0h 1/78ghij 

43 178e 1/44hi 10/3fg 141/43gh 18/00def 1/44h 1/77ghij 

41 135hg 5/71i 7ij 131/70gh 41bcd 8/3h 3/73c 

05 148h 4h 1/3ghi 344/43de 45/0bcde 13abcde 1/33hij 

01 133fg 1/10ij 7/3hij 0/440 efghi 11/1cdefg 8/3h 0/53b 

00 457a 8/44ab 45ef 331/7a 18/3def 14/33abc 3/1433d 

ندارنددانكن درصد بر اساس آزمون  0داری در سطح احتمال های با حروف مشتر  تفاوت معنیستون   
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 صفات مورد بررسي در ارقام انگور مورد مطالعهبرخي مقايسه میانگین   - (ادامه) 4جدول 

 رسیدنزمان  رقم
 عملكرد       
 (کیلوگرم در بوته)

 تعداد خوشه
 وزن خوشه

 (گرم)           

 طول خوشه
 (مترسانتی)

 عرض خوشه
 (مترسانتی)

 وزن حبه

 (گرم)             

07 171/33de 1/08h 1ghi 434/8defg 44ab 1/0gh 0/53b 

01 175f 4/34fghij 7ij 033/71ab 18fgh 10/83a 3/33a 

35 134fgh 1/14ab 30bc 311/57cde 45/33bcde 14/83abcde 1/03ijk 

34 183/3cde 4/74fghij 33/44 ef 450efghi 11/8bcdef 15/53gh 1/83ghi 

33 183/3cde 4/0ghij 35cd 140/53hi 17/0fgh 7/33h 1/41jk 

34 181de 13/44a 40ab 444bcd 41a 10/33ab 3/50d 

33 181bc 01/3 efghi 14g 373/0cde 13/13h 15/7g 4/44b 

37 138fg 1/18h 0j 014/4a 41bc 11/43def 0/33a 

75 181bc 4/31ghijk 17f 8/415 efghi 11/1bcd 14cde 1/00ijk 

71 183/3cde 3/18ab 35c 348/13cde 48/8a 13/7abc 44/4 ef 

74 181bc 5/343jk 15gh 13/03i 44a 8/0h 1/38ghij 

ندارنددانكن درصد بر اساس آزمون  0داری در سطح احتمال های با حروف مشتر  تفاوت معنیستون

 
 ترين همسايهبر اساس فاصله اقلیدوسي و روش نزديکاي ارقام انگور مورد مطالعه خوشهتجزيه  - شكل 
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، 15، 11، 33، 11، 45، 43، 34، 18، 05، 8، 41، 1شماره 

در ( 74و  71، 75)ارقام شاهد ه به همرا 38و  34، 35

 نشان دارمعنی اختالف شاهد با و گرفته Aگروه قرار 

 .داشتند دارمعنی اختالف شاهد با ارقام ایرس. ندادند

گیري کلينتیجه  

ارقاام روسای در    نشان داد کهپژوهش نتایج حاصل از این 

برتار از ارقاام داخلای     میوه تعدادی از صفات کمی و کیفی

یكاای از فاکتورهااای مهاام در بررساای سااازگاری و  .بودنااد

میازان تولیاد    ،جدید برای یک منطقه جدیاد ارقام معرفی 

به غیر از رقام بیداناه قرماز کاه از باین شااهدها از       . است

دو رقم شاهد دیگر عملكارد   ،عملكرد مطلوبی برخوردار بود

ارقام  در بین. کمتری از ارقام روسی گروه یک و دو داشتند

مناساب   31و  44، 0هاای  رقام  ،لكرد مناساب روسی با عم

و  35، 00، 43، 18، 15برای صنایع تبدیلی و ارقام شاماره  

 ،34که رقام شاماره    باشندخوری میمناسب برای تازه 34

های صورتی رنگ است که بارای تاازه   انگوری بیدانه با حبه

با توجاه باه ساایر    . تواند مورد استفاده قرار گیردخوری می

 ،مهم مانند وزن و اندازه حبه و انادازه خوشاه  صفات کمی 

 34و  00تاوان ارقاام   در بین ارقام روسی با عملكرد باال می

دار و تقریباا  جزء ارقام داناه  00رقم گرچه ا. را معرفی نمود

دارای  07و  01 ،33 همچنین ارقاام شاماره   .استدیر رس 

بوده و در صانایع شایرینی و   ( فرنگیتوتشبیه )ویژه  طعم

خاوری قابال   پزی و همچناین باه عناوان رقام تاازه      کیک

 .استفاده خواهد بود
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