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 مقاله پژوهشی

با استفاده  غربیصفات پومولوژیک در ارقام انگور آذربایجانبرخی ارزش اصالحی  برآورد

 ISSRاز نشانگرهای 

 
 5مارتینزگومز پدرو و 4، محمداسماعیل امیری3بانه، حامد دولتی*2زاده، رضا درویش1میترا رازی

 
 (11/11/1911تاریخ پذیرش:  -2/1/1911)تاریخ دریافت: 

 

 هچکید

های تالقی و طراحی برنامهباشد چرا که دانش در این زمینه به محقق در ها مهم میدر یک برنامه اصالحی اطالع  از نحوه عمل ژن

، اسیدیته، وزن حبه، وزن pHچهارده صفت )مواد جامد محلول، برای ارزش اصالحی . در این پژوهش، نمایدانتخاب موثر کمک می

زنی دانه گرده، درصد بذر، حجم آب میوه، عرض خوشه، طول خوشه، وزن خوشه، درصد جوانه دادگوشت حبه، وزن تک بذر، تع

بینی غربی با استفاده از بهترین پیشانگور آذربایجان رقم 55در  افشانی کنترل شده(افشانی آزاد و گردهتشکیل میوه در شرایط گرده

 شانی،آقارقام صفات مورد مطالعه،  های اصالحی جمیعِارزشهای رتبهع با در نظر گرفتن مجمو( برآورد شد. BLUPریب خطی )نااُ

 ،دانه مورد مطالعهدر بین ارقام بیرتبه را داشتند. باالترین صاحبی قرمز  ،قزل اوزوم، طائفی، تبرزه قرمز قرمز، انگوتکه،شانی، لعلقره

 ،داردر بین ارقام دانه. بودندبذر دارای باالترین ارزش اصالحی از لحاظ تعداد  سفیدبیدانه از لحاظ وزن تک بذر و رقم  رجینرقم 

ارقام طائفی، صاحبی قرمز،  گا از لحاظ تعداد بذر دارای باالترین ارزش اصالحی بودند.رقم شیرازی از لحاظ وزن تک بذر و رقم چاوه

 حجم آب میوه  و صفات وزن حبه، وزن گوشت برای مثبت باال و با داشتن ارزش اصالحی گا، گزندایی و قزل اوزومسرقوله، چاوه

د خصوصیات خود را نتواند چرا که بهتر مینهای تالقی استفاده شودر برنامهاین صفات  اصالح د به عنوان والد مناسب براینتوانمی

شانی و ، لعل قرمز، الحقی، آقرچینستَرزه قرمز، دَبَبابا قرمز، شاهرودی، صاحبی قرمز، تَاوزوم، ریشارقام ات. دنبه نتاج منتقل نمای

به د نتوانو بنابراین می ندبود و باال دارای ارزش اصالحی مثبت طول خوشه، عرض خوشه و وزن خوشهبرای سه صفت  نیزانگوتکه 

  .دنشواستفاده های اصالحی این صفات در برنامهاصالح والد مناسب برای عنوان 
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 مقدمه

انگور یکی از مهمترین محصوالت باغی است که به دلیل 

ارزش اقتصادی، دارویی و غذایی آن به طور گسترده کشت 

 1111 تا 111 بین موجود هایاساس گزارش بر شود.می

 از هانآ تعدادی از که دارد وجود ایران در انگور ژنوتیپ

 (.1975زاهدی، هستند ) برخوردار باالیی اقتصادی اهمیت

های ارقام مختلف انگور در گروه ،بسته به نوع استفاده

گیرند )اثنی رومیزی، کشمشی و تولید آب میوه قرار می

جذاب مانند اندازه بزرگ  ی(. ظاهر1911عشری و همکاران، 

های و شکل معمول در انگور ها، رنگ براق و شفافحبه

مرندی، کند )جلیلیرومیزی قیمت محصول را تعیین می

با بهبود وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای دنیا و  (.1911

 تقاضا برایها، کنندهوجود سالیق مختلف در مصرف

انگورهای با کیفیت و ظاهری مناسب )مثل اندازه و رنگ 

د ندر بازار موجود باشگسترده مطلوب( که در طیف زمانی 

(. برای 1911مرندی، )جلیلی شده استروز بیشتر روز به 

یا ن ها ناگزیر از مصرف هورمون جیبرلیدرشت کردن حبه

های باشد در حالی که از طریق برنامهبرداری میحلقه

های درشت ایجاد دانه با حبهتوان انگورهای بیاصالحی می

و میزان مصرف هورمون جیبرلین را کاهش داد )دولتی نمود 

 (.1911همکاران،  بانه و

   مهم ها ژننحوه عمل اطالع  از در یک برنامه اصالحی 

 طراحی چرا که دانش در این زمینه به محقق در باشدمی

 ارزشنماید. کمک می و انتخاب موثرتالقی های برنامه

یک هایی که اثرهای متوسط ژن مجموع عنوان به 1اصالحی

ثرهای متوسط مجموع ا شود.می تعریف ،کندفرد حمل می

ها از مجموع اثرهای متوسط دو آلل در هر مکان ژنی و ژن

  های ژنی بدست سپس جمع اثرهای متوسط تمام مکان

ارزش اصالحی هر تک بوته . (1111، 2ر و مکی)فالکون آیدمی

بخشی از ارزش ژنتیکی آن است میانگین عملکرد نتاج که 

رزش اصالحی (. ا1977فرشادفر، کند )میتعیین آن بوته را 

باشد. ها نیز میدهنده اثر افزایشی ژننشانهر تک بوته 

های اصالحی افراد در یک جمعیت را واریانس بین ارزش

به طور کلی اگر سهم واریانس نامند. واریانس افزایشی می

                                                           
1. Breeding value  

2. Falconer and Mackay 

توان می ،بیشتر از واریانس غالبیت و اپیستازی باشد افزایشی

ر مستقیم انجام داد اما به طورا نظر  انتخاب برای صفت مورد

های غالبیت و اپیستازی بیشتر باشند در صورتی که واریانس

                      باشدپذیری خصوصی صفت کم )وراثت

ℎ𝑛
2 =

𝑉𝐴

𝑉𝐸+𝑉𝐺𝐸+𝑉𝐴+𝑉𝐷+𝑉𝐼
 دیگر انتخاب برای صفت مورد( 

 موثر نخواهد بود.  ،اساس فنوتیپبر نظر 

 هایبرآورد ارزشه طور معمول مخصوصاً در اصالح نژاد دام، ب

 بر  (BLUP) 9خطی نااُریب بینیپیش بهترین توسط اصالحی

انجام  Wombat هایی مانندافزارنرم درافراد  شجره اساس

 اطالعاتبر اساس  هاافزارنرم(. در این 2117، 5شود )مییرمی

 A بنام 5افزایشیارتباط  ماتریس یک در خویشاوندان

خطی مدل  ها در قالببینیپیش ،همخونی( )ماتریس ضرایب

 د. نشومیانجام  1مخلوط

    زیر شکل ساختار مدل خطی مخلوط بهدر حالت کلی 

 Y = Xb+ Zu + e                 باشد:می

به ترتیب بردارهای اثرات  bو  uبردار مشاهدات،  Yکه در آن 

 eو  7های تالقیتریسبه ترتیب ما Zو  Xثابت و تصادفی، 

توانند توسط اثرات ثابت میمانده تصادفی هست. بردار باقی

برآورد شوند، در ( BLUEی )بهترین برآورد نااریب خط

بینی نااریب که اثرات تصادفی از طریق بهترین پیشحالی

)اثرات  uو  eشوند. بردارهای ( برآورد میBLUPی )خط

نگین صفر و واریانس تصادفی( دارای توزیع نرمال با میا

𝑉𝑎𝑟 [
𝑢
𝑒

] = [
𝐺 0
0 𝑅

                      که در آن هستند [

𝐺 = 𝑉𝑎𝑟(𝑢) = σu
2It  و𝑅 = 𝑉𝑎𝑟(𝑒) = σe

2In و  هستند

سطوح  ( به ترتیب تعدادIهای واحد )در ماتریس nو  tاندیس 

ن و تعداد مشاهدات را نشا (ژنوتیپاثر تصادفی )تیمار یا 

σu  .(2111، 1)یانگدهند می
𝜎𝑒 و  2

به ترتیب واریانس اثر  2

 و BLUE در عملمانده هستند. تصادفی و واریانس باقی

 BLUP باید با BLUE و BLUP به جایگزین شوند 1تجربی ،

باید با برآوردهایشان  𝑅 وG ر این معنی که اجزای واریانس د

نمایی محدود ر درستشوند که ترجیحاً با حداکثجایگزین 

                                                           
3. Best linear unbiased prediction 

4. Meyer 

5. Additive relation matrix 

6. Mixed linear model 

7. Incidence matrices 

8. Yang 

9. Empirical 
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 BLUE .(1171و همکاران،  2)پترسون شوندبرآورد می 1شده

    از طریق حل معادالت مدل مخلوط محاسبه  BLUPو 

 ارایه شده است. (1111) 9هندرسونشوند که توسط می

[X′R−1X X′R−1Z
Z′R−1X Z′R−1Z + 𝐺−1] [β̂

û
] = [X′R−1Y

Z′R−1Y
] 

 ،اینجادر 

G=σu
2It; R=σe

2In; 

σeاست. با ضرب طرفین معادالت هندرسون در 
، 5فولی) 2

ها، ژنوتیپ تکرار( و در نظر گرفتن تعداد متفاوت 2115

های اصالحی به معادالت هندرسون در بحث برآورد ارزش

 (.2111، 5)برناردوخواهند آمد  شکل زیر در

[
X′r−1X X′r−1Z
Z′r−1X Z′r−1Z + θ

−1] [β̂
û

] = [X′r−1Y
Z′𝑟−1Y

] 

θ
−1 = 𝑨−1(

𝑉𝑒

𝑉𝑔

) 

𝑉𝑎𝑟(𝑢) ،که در آن = σu
2It ≈ 𝐴𝑉𝐴 و               

𝑉𝑎𝑟(𝑒) = 𝜎𝑒
2I𝑛 ≈ r𝑛𝜎𝑒

 یک ماتریسِ  A .شوندمیفرض  2

t×t (t )ی است که درجه ضرایب خویشاوند: تعداد ژنوتیپ

یک ماتریس  r. دهدنشان میکوواریانس ژنتیکی بین افراد را 

اما اگر  .باشدیکسان  هاژنوتیپتکرار اگر تعداد  ،است 1واحد

: n×n (n یک ماتریسِ r ،متفاوت باشدها ژنوتیپتکرار تعداد 

با عناصر خارج قطری صفر و عناصر روی ( تعداد مشاهدات

مثالً عکس تعداد )ها ژنوتیپ رِتکراقطر برابر عکس تعداد 

 𝑉𝐴 .است اول، ....( (مکان ×سال) در مجموعه 1تکرار ژنوتیپ 

 مانده هستند.به ترتیب واریانس ژنتیکی و واریانس باقی 𝑉𝑒و  

BLUP مقادیر و واقعی ژنوتیپی هایارزش بین همبستگی 

و  7)سئارل رساندمی حداکثر به را شده بینیپیش ژنتیکی

امروزه  .است اصالحگران اصلی هدف که (2111همکاران، 

اصالح دام و درختان جنگلی و همچنین گیاهان در این روش 

های اصالحی بینی مقادیر ژنتیکی و ارزشیکساله برای پیش

افراد گزینش های اصالحی با برآورد ارزششود. استفاده می

، 1اردوگیرد )برنمی انجام هامبنای این ارزشبر  (گیاهان)

های تریتی های اصالحی الیندر پژوهشی ارزش (.1115

                                                           
1. Restricted maximum likelihood (REML) 

2. Patterson 

3. Henderson 

4. Foulley 

5. Bernardo 

6. Identity matrix 

7. Searle 

8. Bernardo 

    پایرم ثانویه ایرانی تحت تنش شوری به روش بهترین 

و  1بینی شد )رودباریپیش( BLUP) بینی نااریب خطیپیش

و همکاران  11سوزادیدر تحقیقی دیگر  .(2117همکاران، 

ده از ژنوتیپ هلو با استفا 21ارزش اصالحی را برای  (2111)

 در زمینه چندین مطالعهنمودند. بینی پیش BLUPروش 

گردو در درختان میوه در  ارزش اصالحی برآورد

و  12فرندو رامیرز(، هلو )2117و همکاران،  11مارتینزگارسیا)

( 2111و همکاران،  19ایمائی( و مرکبات )2111همکاران، 

هدف از این پژوهش برآورد ارزش اصالحی است.  انجام گرفته

باشد. غربی و شناسایی ارقام برتر میرقام انگور آذربایجانا

نژادگران در انتخاب تواند به بهاصل از این پژوهش میح نتایج

کمک  بازارپسند و ارقام با عملکرد بهترمطلوب ارقام با صفات 

  اساسی نماید.
 

 هامواد و روش

 مواد گیاهی و صفات مورد ارزیابی

موجود در  (1نگور )جدول رقم ا 55 از پژوهش حاضردر 

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کلکسیون 

ارقام در سال از هر کدام از استفاده گردید.  غربیآذربایجان

صفات مواد جامد و ساله انتخاب  15بوته  11اول تحقیق 

، وزن تک بذر، تعداد میوه pH ،میوه اسیدیته محلول میوه،

وزن خوشه، درصد تشکیل  بذر، عرض خوشه، طول خوشه،

افشانی آزاد و کنترل شده و درصد میوه در حالت گرده

ر و این کا زنی دانه گرده مورد ارزیابی قرار گرفتندجوانه

سال  2 های انتخاب شده ارقام(بوته)اندازه گیری صفات روی 

سال  9. به عبارتی ثبت رکورد ارقام تکرار شددیگر  متوالی

 متوالی تکرار شد.

دستگاه  از استفاده با میوه محلول جامد مواد رمقدا

 با میوه pH و تیتراسیون بادیته اسی مقدار رفراکتومتر،

      برای  .شدند گیریاندازه متر pHاز دستگاه استفاده

 رقمبوته/ از هر انگور حبه 15 تعداد بذر، تک گیری وزناندازه

 به،ح بذرهای هر کردن جدا با سپس و شدند توزین و انتخاب

                                                           
9. Roudbari 

10. de Souza 

11. Martinez-Garcia 

12. Fresnedo-Ramirez 

13. Imai 
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 ازکل  وزن اختالف از و آمد به دست میوه گوشت وزن

 هر در بذر موجود تعداد شد. محاسبه بذر وزن ،حبه گوشت

 و گیری طولبرای اندازه .شد گیریمیانگین و شمارش حبه

 هایاز موقعیت خوشه سه تعداد بوته هر از خوشه، ضعر

 .شدند گیریاندازه صفات این و انتخاب شاخه روی یکسان

 توزین چهار از حبه نیز تک وزن و خوشه تک وزن یانگینم

 .آمد دستبه حبه عدد 111 و خوشه عدد

 

 های انگور مورد استفادهمشخصات نمونهنام و   -1جدول 
 رقم نوع استفاده داربذر رقم نوع استفاده داربذر

 رزقی رومیزی بله کالتی رومیزی بله

 حسینی زیرومی بله مام برایمه یرومیزی، کشمش بله

 تبرزه سفید رومیزی بله بول مازو آب میوه بله

 سقل سولیان رومیزی بله لعل قرمز رومیزی بله

 ات اوزوم آب میوه بله سفید شخ شخ آب میوه خیر

 لعل سیاه رومیزی بله الحقی رومیزی بله

 سیاه سردشت یرومیزی، کشمش بله عسکری رومیزی خیر

 گرمیان رومیزی بله سفیدبیدانه  یرومیزی، کشمش خیر

 مومایه آب میوه بله رجین آب میوه خیر

 ریش بابا قرمز رومیزی بله سرقوله رومیزی بله

 طائفی رومیزی بله گاچاوه آب میوه بله

 بیدانه قرمز رومیزی خیر یاقوتی رومیزی بله

 فخری یرومیزی، کشمش بله گندمهقره آب میوه بله

 شاهرودی یرومیز بله گزندایی رومیزی بله

 شانیقره آب میوه بله قزل اوزوم رومیزی بله

 صاحبی قرمز رومیزی بله آق شانی رومیزی بله

 ایامجهاینه رومیزی بله جیغ جیغا رومیزی بله

 تبرزه قرمز رومیزی بله لعل سفید رومیزی بله

 دسترچین آب میوه بله ریویکلکه آب میوه بله

 ریش بابا سفید رومیزی بله ساچاخ آب میوه بله

 آق ملحی آب میوه بله شیرازی رومیزی بله

 گوی ملکی رومیزی بله انگوتکه آب میوه بله

 سایانی رومیزی بله   

 

 ارقام هایخوشه گرده، دانه زنیجوانه گیری درصدبرای اندازه

 جدا بوته از گلدهی درصد 55 الی 51 زمان در مختلف انگور

درصد  5 با همراه آگار درصد یک محیط روی هاگرده شدند.

درجه  11 دمای در روز شبانه یک مدتبه و کشت ساکارز

دید  میدان چندین در سپس .شدند نگهداری گرادسانتی

و  شمارش کل، تعداد و زدهجوانه هایدانه تعداد میکروسکوپ

محاسبه درصد تشکیل  برای .گردید محاسبه زنیجوانه درصد

 )با رقم هر از خوشه عدد سه گذاریکیسه دو روش از میوه

 )گرده گذاریکیسه بدون هم و مشابه( تقریباً و موقعیت اندازه

و تعداد  1کالیپتراشد. با شمارش تعداد  استفاده افشانی آزاد(

                                                           
1. Caliptra 

های تشکیل شده درصد تشکیل میوه از فرمول زیر حبه

 محاسبه گردید.

= درصد تشکیل میوه )%( (تعداد حبه/ تعداد گل)× 111  

ه پروفیل مولکولی ارقام انگور مورد مطالعه با تهی

  ISSRنشانگرهای 

در آزمایش مولکولی، پروفیل مولکولی ارقام مورد مطالعه با 

 یDNAاستخراج  تهیه شدند.( 2)جدول  ISSRآغازگر  17

 2دویل و دویل بر اساس روش CTABژنومی به روش 

 جمدر ح مرازای پلیزنجیره هایواکنش انجام شد. (1117)

 2ژنومی،  یDNAنانوگرم  91 یمیکرولیتر، حاو 21نهایی 

                                                           
2. Doyle and Doyle  



 1911، بهار و تابستان 1، شماره 5جلد                                                                                               کاریهای میوهپژوهش

 

191 

 

میکرولیتر کلرید منیزیم  PCR (x11 ،)7/1بافر میکرولیتر 

 میلی 25/1موالر )شرکت سیناژن، تهران، ایران(، میلی 51

مراز )شرکت واحد آنزیم تگ پلی dNTP ،1/1مول از هر 

ر به همراه میکرومول از هر آغازگ 11سیناژن، تهران، ایران( و 

 ,Mastercycler 5331ترموسایکلر ) آب دیونیزه در دستگاه

Eppendorf انجام گرفت. برنامه دمایی )PCR 5صورت: به 

 91گراد و درجه سانتی 15سازی اولیه در دقیقه واسرشته

گراد )جهت درجه سانتی 15ثانیه در  91چرخه شامل 

صی مربوط ثانیه در دمای اتصال اختصا 91سازی(، واسرشته

درجه  72دقیقه در  2به هر آغازگر )جهت اتصال آغازگر( و 

      درجه  72گراد )جهت بسط( و بسط نهایی در سانتی

به منظور تفکیک دقیقه بود.  11گراد به مدت سانتی

از ژل آگارز  ISSRمربوط به نشانگرهای  PCRمحصوالت 

 درصد استفاده شد. 7/1
 

 ISSRمورد استفاده در بررسی تنوع ژنتیکی انگور با نشانگرهای مشخصات آغازگرهای   -2جدول 

 آغازگر توالی (5ʹ→3ʹ Primer sequence) (Cº) دمای اتصال
50 AGAGAGAGAGAGAGAGT (AG)8T UBC 807 

52 AGAGAGAGAGAGAGAGG (AG)8G UBC 809 

45 GAGAGAGAGAGAGAGAA (GA)8A UBC 812 

47 CACACACACACACACAT (CA)8T UBC 816 

47 CACACACACACACACAA (CA)8A UBC 817 

50 ACACACACACACACACT (AC)8T UBC 825 

50 ACACACACACACACACAC (AC)8C UBC 826 

50 ACACACACACACACACG (AC)8G UBC 827 

52 AGAGAGAGAGAGAGAGYT (AG)8YT UBC 834 

50 AGAGAGAGAGAGAGAGYA (AG)YA UBC 836 

54 ACACACACACACACACYT (AC)8YT UBC 855 

52 ACACACACACACACACYG (AC)8YG UBC 857 

52 ATGATGATGATGATGATG (ATG)6 UBC 864 

52 GACAGACAGACAGACA (GACA)4 UBC 873 

48 GGAGAGGAGAGGAGA (GGAGA)3 UBC 880 

52 VHVGTGTGTGTGTGTGT VHV(GT)7 UBC 890 

45 GAGAGAGAGAGACC (GA)6CC A12 

 

 هادادهتجزیه 

گویی ارزش اصالحی ارقام انگور در ارتباط با هر یک از پیش

ریب خطی بینی نااُصفات مورد مطالعه به روش بهترین پیش

(BLUP ) ،( با 2111در قالب مدل خطی مخلوط )برناردو

برای این  .انجام گرفت 5/1نسخه  SASنرم افزار استفاده از 

د بررسی برای تمامی های صفات مورمنظور ابتدا میانگین

شد. سپس محاسبه ها( )مجموعهها سالارقام در هر یک از 

ماتریس  (ISSR)نشانگرهای  های مولکولیبا استفاده از داده

 TASSELافزار بین ارقام در نرم Kinshipخویشاوندی یا 

به جای  Kinshipماتریس  از دو برابرِ. محاسبه شد 5/9نسخه 

ارتباط افزایشی یا  ماتریس) ماتریس روابط خویشاوندی

مخلوط خطی در مدل ( A) همخونی( ماتریس ضرایب

 یهاارزشبراساس  ارقام یبندبه منظور گروه .شداستفاده 

 Ward انسیوار حداقلای به روش از تجزیه خوشه یاصالح

تعیین تعداد  یبرااستفاده شد.   Minitab18افزارنرم در

ر ناگهانی در ها از روش گسیختگی براساس تغییخوشه

 اختالف دو فاصله ادغام متوالی استفاده شد. 

 

 نتایج و بحث

مکان  192آغازگر گزینش شده در این تحقیق، در کل  17با 

میانگین تعداد  شکل بودند. مکان چند 75تکثیر شدند که 

و میانگین تعداد  71/7باندهای تکثیر شده به ازای هر آغازگر 

تعداد آلل  بود. 51/5گر شکل برای هر آغاز باندهای چند

در آغازگر  11/1تا  UBC880در آغازگر  72/1مؤثر از 

UBC873  بود. محتوای اطالعات  52/1متغیر و با میانگین

1چندشکل )
PIC)  52/1بین (UBC880 و )15/1 

(UBC873 متغیر و با میانگین )در تجزیه  دست آمد.به 92/1

2)اصلی های لفهؤم به
PCA)  نشانگرهای اطالعات  اساسبر

استفاده در این تحقیق، دو مؤلفه اول حاصل از  مولکولی مورد

                                                           
1. Polymorphism information content 

2. Principal component analysis 
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 های اصلی بخش کوچکی از واریانس کل راتجزیه به مؤلفه

 نقطه از است ممکن نتایج این که چند هر .نمودندمی توجیه 

 ولی نباشد مناسب گرافیکی نمایش و PCAبرای  آماری ظرن

 مطلوب برداریونهنم دهندهنشان ژنتیکی نظر نقطه از

 از یک هر که ترتیب این هد. بباشمی ژنوم کل از نشانگرها

 بوده، ژنوم متفاوت هایبخش از استفاده مورد نشانگرهای

(. 1915د )محمدی، هستن کمتر همبستگی ارایابراین دبن

 رسد ماتریس تشابه حاصل از نشانگرهایبنابراین به نظر می

های مختلف ت افراد در بخشمورد استفاده، از نقطه نظر تفاو

ژنوم باشد. هرچند بهتر است در مطالعات تکمیلی از 

که فراوانی و پوشش ژنومی مناسب  SNPنشانگرهایی مانند 

 دارند استفاده شود.

ارزش اصالحی برای مواد جامد محلول ترین پایینو باالترین 

 عسکری( و 1155/2) قرمزبیدانه به ترتیب در ارقام 

میوه  pH(. برای صفت 9اهده شد )جدول ( مش-1221/1)

ارزش اصالحی به ترتیب در ارقام تبرزه ترین باالترین و پایین

( مشاهده شد. برای -2755/1( و سرقوله )5175/1قرمز )

ارزش ترین باالترین و پایینصفت اسیدیته قابل تیتراسیون 

( و تبرزه قرمز 1229/1ریوی )اصالحی در ارقام کلکه

ارزش باالترین برای صفت وزن حبه  ده شد.( دی-1219/1)

آن در رقم ترین پایین(  و 5515/1) نداییزَگَاصالحی در رقم 

( دیده شد. در رابطه با صفت وزن -7111/1قرمز )بیدانه 

 نداییزَگَارزش اصالحی در رقم باالترین  میوه گوشت

( -1511/1) قرمزبیدانه آن در رقم ترین پایین( و 5555/1)

ارزش اصالحی باالترین در صفت وزن تک بذر،  د.ده شهمشا

بیدانه مقدار در رقم ترین پایین( و 1519/1در رقم شیرازی )

 مشاهده شد. در رابطه با صفت تعداد بذر( -1972/1قرمز )

   و ( 1119/1) گاچاوهارزش اصالحی در رقم باالترین 

 برآورد شد.( -7192/1)رچین ستَدَمقدار در رقم ترین پایین
ارزش اصالحی در رقم باالترین در رابطه با حجم آب میوه 

در رقم رجین مقدار ( و کمترین 9175/9صاحبی قرمز )

( دیده شد. در رابطه با درصد تشکیل میوه در -1151/9)

ارزش اصالحی ترین باالترین و پایینافشانی آزاد حالت گرده

( -52/11( و رجین )5179/17شانی )به ترتیب در ارقام قره

 مشاهده شد. در رابطه با درصد تشکیل میوه در حالت گرده

ارزش اصالحی به ترین باالترین و پایینافشانی کنترل شده 

( -5251/5) برایمهمام( و 1991/7) سیاهلعل ترتیب در ارقام

باالترین زنی گرده . در رابطه با درصد جوانهمشاهده شد

و کمترین  (1119/22سفید )بیدانه رقم ارزش اصالحی در 

( مشاهده شد. برای -1711/22)برایمه مامرقم مقدار در 

ارزش اصالحی به ترین باالترین و پایینصفت طول خوشه 

( -5195/1) شیرازی( و 1521/2)اوزوم قزلترتیب در ارقام 

ارزش ترین باالترین و پایینبرای عرض خوشه، مشاهده شد. 

 ( و رقم5117/9قرمز )صاحبی رقم اصالحی به ترتیب در 

. در رابطه با وزن خوشه مشاهده شد( -1211/2رجین )

رقم ارزش اصالحی به ترتیب در ترین باالترین و پایین

مشاهده ( -991/197( و رقم یاقوتی )212/179) شاهرودی

 (.9)جدول  شد

صفات  های اصالحی جمیعِبا در نظر گرفتن مجموع ارزش

قرمز، انگوتکه، لعلشانی، شانی، قرهمورد مطالعه، ارقام آق

اوزوم برترین رتبه را صاحبی قرمز، تَبَرزه قرمز، طائِفی و قزل

داشتند و به عنوان ارقامی که باالترین ارزش اصالحی را 

شخ، رجین، داشتند، شناخته شدند. ارقام عسکری، سفید شخ

 سایانی، مام برایمه، یاقوتی، حسینی و تبرزه سفید نیز 

 بین ارقام مورد مطالعه داشتند. ترین رتبه را درپایین

های اصالحی به روش حداقل ای بر اساس ارزشتجزیه خوشه

 ارقام مورد مطالعه را به چهار گروه، گروه WARDواریانس 

(. در گروه اول ارقامی قرار داشتند که از 1بندی کرد )شکل 

طوریکه لحاظ اکثر صفات، ارزش اصالحی پایینی داشتند. به

برایمه، شخ، رجین، سایانی، مامسفید شخارقام عسکری، 

یاقوتی، حسینی و تبرزه سفید که با در نظر گرفتن مجموع 

ترین های اصالحی جمیعِ صفات مورد مطالعه پایینارزش

رتبه را داشتند در این گروه قرار گرفتند. در گروه دوم ارقامی 

قرار گرفتند که از لحاظ وزن حبه و وزن گوشت ارزش 

تی داشتند. ارقامی که در گروه سوم قرار گرفتند اصالحی مثب

همگی برای صفت حجم آب میوه ارزش اصالحی مثبتی 

زنی دانه گرده داشتند البته افراد گروه برای صفت جوانه

ارزش اصالحی منفی نشان دادند. در این گروه تمام ارقام به 

ریوی برای وزن خوشه ارزش اصالحی مثبت جز رقم کلکه

گروه چهارم ارقامی قرار گرفتند که برای اسیدیته داشتند. در 

میوه و وزن تک بذر ارزش اصالحی منفی داشتند. تمام ارقام 

بابا قرمز برای مواد جامد محلول ارزشبه جز رقم ریش
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 غربیآذربایجانارقام انگور در مطالعه  مورد برای صفات اصالحی ارزشبرآوردهای   -3جدول 

هرتب TSS رقم ردیف  pH هبرت  TA هرتب  BW هرتب  FW هرتب  SSW هرتب  SN هرتب  
5715/1 91 5715/1 رزقی 1  91 5715/1-  7 1121/1-  15 7511/1-  15 5911/1-  21 1721/1-  11 

-1111/1 حسینی 2  5 5717/1-  22 1512/1-  11 5159/1  91 1155/1  99 5211/1-  12 1725/1-  15 

2227/1 27 1575/1 تبرزه سفید 9  55 9111/1-  2 1151/1-  1 1551/1-  1 1111/1  92 1121/1-  11 

1775/1 سقل سولیان 5  95 5115/1-  21 1111/1  95 1911/1  95 1119/1  95 1151/1  91 1522/1  25 

-1511/1 ات اوزوم 5  1 1111/1-  17 5219/1-  19 5111/1  95 5111/1  95 1511/1-  15 1/1215* 52 

1111/2 لعل سیاه 1  59 7111/1-  5 1912/1  91 1115/1-  11 1517/1-  15 1911/1  95 5911/1  51 

1571/1 سیاه سردشت 7  97 1117/1-  29 7111/1-  22 1159/1-  5 7151/1-  5 1111/1-  15 5111/1  91 

-1151/1 گرمیان 1  17 5122/1-  5 1911/1-  91 1511/1  91 7111/1  91 1112/1-  91 2111/1  91 

-1155/1 مایه مو 1  19 9125/1-  2 1912/1  51 7751/1-  11 1191/1-  11 5111/1-  11 1121/1  21 

-1519/1 ریش بابا قرمز 11  15 9711/1  97 5715/1-  5 5519/1  29 9519/1  29 5211/1-  22 2191/1  99 

-1111/1 طائفی 11  21 1211/1-  11 1912/1-  15 1/1112* 51 1/1592* 51 5711/1  91 5151/1  91 

قرمزبیدانه  12  2/1155* 55 5911/1-  99 7711/1-  29 1171/1-  1 1115/1-  1 -1/1972** 1 1551/1  21 

2119/1 فخری 19  52 1119/1-  21 1919/1-  11 1111/1  21 1511/1  22 1511/1-  21 9515/1-  1 

-1191/1 شاهرودی 15  9 5111/1-  11 1111/1-  21 7511/1-  17 7211/1-  17 5111/1-  1 1115/1-  17 

5571/1 قره شانی 15  91 1119/1-  21 2219/1  52 1192/1  21 1291/1  25 9211/1-  25 1/1722** 59 

1111/1 صاحبی قرمز 11  25 9915/1  91 5519/1-  12 7115/1  51 1/1512* 51 1111/1-  11 2151/1  21 

ایاینه امجه 17  1559/1-  15 1715/1-  25 5112/1-  17 9521/1  25 5595/1  21 1212/1-  5 1519/1-  21 

1991/1 تبرزه قرمز 11  91 1/5175** 55 1912/1-  1 1511/1  21 1111/1  21 5911/1-  11 5119/1  51 

-9117/1 دسترچین 11  1 1111/1-  11 1115/1  55 1151/1  91 2151/1  91 5111/1  97 -1/7192** 1 

-2115/1 ریش بابا سفید 21  2 5715/1-  27 9711/1-  27 1551/1-  2 1557/1-  2 5711/1-  21 2111/1-  1 

1122/1 آق ملحی 21  21 5111/1-  1 1111/1-  21 9191/1-  19 5121/1-  12 1511/1-  7 1511/1-  22 

-9711/1 گوی ملکی 22  1 1719/1-  91 1111/1-  25 1125/1  25 7125/1  25 1511/1-  27 1712/1-  21 

-1521/1 سایانی 29  11 1111/1-  19 1511/1-  21 5255/1-  7 1152/1-  1 1511/1-  17 2255/1-  11 

-1752/1 کالتی 25  11 1112/1-  92 1119/1-  11 7751/1  21 7151/1  27 2111/1-  21 1992/1  25 

-9221/1 مام برایمه 25  5 1111/1  51 5111/1-  25 2711/1  91 2111/1  91 1/1957* 55 1191/1-  9 

-1711/1 بول مازو 21  22 9511/1-  21 2111/1  92 7111/1  97 9517/1  97 5111/1  91 2515/1-  1 

1911/1 لعل قرمز 27  91 5119/1-  91 1715/1-  9 7555/1  92 1152/1  91 9211/1-  19 1/1111** 55 

5117/1 سفید شخ شخ 21  21 1512/1  59 5515/1-  1 1557/1-  9 5551/1-  5 5112/1-  5 2259/1-  11 

5171/1 الحقی 21  95 7717/1-  21 1719/1  59 1221/1-  15 5711/1-  11 1171/1-  1 5227/1-  5 

-2112/1 عسکری 91  1 5511/1-  12 1211/1  97 7151/1-  5 5955/1-  1 -1/1951* 2 1111/1-  15 

سفیدبیدانه  91  2/5971* 55 1111/1-  25 9115/1-  1 1192/1-  12 1112/1-  19 1112/1-  9 2155/1  95 

1511/1 رجین 92  92 7115/1-  1 1512/1  91 5515/1-  11 2119/1-  11 1211/1  99 -1/7111* 2 

1721/1 سرقوله 99  21 5527/1-  1 1171/1-  11 1/2955* 52 1/2557* 55 1711/1-  11 2511/1  91 

-1111/1 چاوه گا 95  21 5515/1-  7 1112/1-  15 1/9111* 55 1/1117* 52 1911/1  59 1/1119** 55 

-1219/1 یاقوتی 95  11 1111/1-  11 1919/1  51 1997/1-  11 1197/1-  11 5111/1  52 9211/1-  7 

-2257/1 قره گندمه 91  11 1111/1-  15 9511/1-  21 2111/1-  11 1912/1-  11 1711/1  51 2111/1-  12 

-9191/1 گزندایی 97  11 5215/1-  1 1211/1  95 1/5519** 55 1/5555** 55 9111/1-  25 1599/1  27 

1172/1 قزل اوزوم 91  99 2217/1  51 2512/1-  11 1/2915* 59 1/2251* 59 5211/1-  29 5297/1  97 

نیآق شا 91  5151/1  51 2511/1  91 1211/1-  91 1251/1  21 5552/1  21 1211/1-  1 2121/1  92 

5111/1 جیغ جیغا 51  29 5112/1-  11 2511/1  91 175/1-  1 7155/1-  9 2111/1  51 9155/1  95 

-7915/1 لعل سفید 51  12 1111/1-  15 1511/1-  21 5951/1  27 2952/1  21 1111/1-  11 1191/1-  11 

ویکلکه ری 52  1172/1  51 2125/1-  9 2912/1  55 5155/1-  1 1159/1-  7 1111/1-  91 5151/1-  5 

2715/1 ساچاخ 59  25 1911/1  95 5115/1-  5 5512/1  91 1512/1  91 1111/1  95 1291/1-  29 

-1111/1 شیرازی 55  7 2111/1  95 5111/1  99 1511/1  22 1111/1  21 1/1519** 55 2151/1-  19 

5115/1 انگوتکه 55  91 1511/1  52 9151/1-  1 1155/1  99 1159/1  92 1511/1-  21 5271/1  91 

پذیری وراثت 

 خصوصی )%(
11/25  

 
21/12   11/2   11/95   57/95   97/55   12/51   
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 در ارقام انگور آذربایجان غربی مطالعه مورد برای صفات اصالحی برآوردهای ارزش  -3جدول ادامه 

هرتب JV رقم ردیف  FOP هبرت  PG هرتب  CL هرتب  CWi هرتب  CW هرتب  FCP هرتب  جمع رتبه 

1155/2 رزقی 1  55 11/1179* 5 1715/11-  7 7911/1  91 5552/1-  5 557/11  21 7552/1-  15 219 

-2595/1 حسینی 2  1 1151/5-  15 1511/1  21 1999/1-  5 7511/1-  11 791/91-  15 9711/2  91 255 

-7129/2 تبرزه سفید 9  9 7115/1-  7 9577/12  52 7111/1-  19 2191/1-  7 515/55-  1 5112/1  91 251 

-1179/1 سقل سولیان 5  19 5151/1  91 2121/1-  15 7551/1-  11 1119/1  92 515/21  91 2911/1-  29 971 

-2951/1 ات اوزوم 5  11 1129/1  21 1722/9-  21 1111/1  25 1117/1  27 175/51  95 2227/1-  25 992 

1775/1 لعل سیاه 1  15 19/1111* 55 5151/1-  11 1215/1- 1 2159/1-  15 111/2  21 1991/7  55 957 

9519/1 سیاه سردشت 7  99 5111/7-  1 1252/9-  21 7551/1-  12 1227/1-  9 111/21-  15 9175/1-  21 255 

-5511/1 گرمیان 1  1 1191/1-  21 1995/7  91 5117/1-  15 1125/1  91 951/21  27 1191/2  97 912 

یه موما 1  1271/1  91 7177/1-  11 9157/9  91 1511/1  51 9111/2  52 112/9-  11 2117/1-  15 911 

1711/1 ریش بابا قرمز 11  97 1195/9  91 17/5111* 55 1772/1  91 5111/1  95 557/97  91 2719/1  21 517 

1511/2 طائفی 11  51 9115/1-  21 1111/2-  22 2517/1-  11 7191/1  21 211/191  52 1112/1  92 522 

قرمزبیدانه  12  2221/1  92 1511/1  95 11/1191* 59 1297/1  29 1251/1  11 197/7-  11 5527/5  51 951 

1912/1 فخری 19  91 9291/9  91 1291/1  91 5111/1-  11 5711/1  25 172/29  21 1115/1-  21 919 

2157/2 شاهرودی 15  52 5151/1-  25 9515/1-  25 1112/1  51 9171/1  29 179/212* 55 1191/9-  11 911 

7521/1 قره شانی 15  91 17/5179** 55 2115/5-  11 2111/1-  11 1191/2  51 111/21  21 7595/1  55 551 

9175/9 صاحبی قرمز 11  55 1521/7  51 -11/2951* 9 1197/1  21 9/5117** 55 111/157  55 9157/1-  21 521 

ایاینه امجه 17  1952/1  95 5271/5-  15 1112/7  97 1151/1-  15 1291/1  21 111/5  29 12799/1-  17 912 

1725/1 تبرزه قرمز 11  15 1915/1  51 1771/11  51 9511/1  92 1777/2  51 271/11  97 2195/5  52 529 

1725/1 دسترچین 11  21 2195/1  99 5225/11-  1 5111/1  59 1111/1  91 215/111  51 2121/1-  22 912 

1917/1 ریش بابا سفید 21  21 2511/1-  27 1111/9  92 5551/1  95 5151/1  91 151/51-  1 5511/2-  11 211 

7157/1 آق ملحی 21  21 5917/1-  25 1121/5  95 7519/1-  11 9152/1  21 511/91-  11 2111/2-  12 251 

1711/1 گوی ملکی 22  91 1519/2-  11 5115/5  95 1511/1  21 1111/1  97 119/91-  11 5711/1-  11 999 

1119/1 سایانی 29  17 5115/1-  21 5759/5-  11 1111/1-  5 5557/1  25 111/11  25 1712/9-  1 211 

-1117/1 کالتی 25  12 1211/1-  11 9151/12-  1 9195/1  91 1911/1  99 151/97-  19 2112/1-  25 217 

-2917/1 مام برایمه 25  1 -15/1915* 2 -22/1711** 1 1151/1-  7 1151/1-  2 125/51-  5 5251/5-  1 211 

1117/2 بول مازو 21  51 1171/1-  1 5117/11-  1 5151/1-  17 9211/1-  5 711/1  21 1115/5-  5 215 

1521/2 لعل قرمز 27  91 1151/1-  21 5755/1  51 1111/1  21 2/1915* 59 111/11  91 2517/2  95 591 

-1521/2 سفید شخ شخ 21  2 9111/1-  12 1211/5-  15 1111/1-  1 1125/1  11 117/55-  5 5195/9  91 211 

1275/1 الحقی 21  29 2925/1  91 1191/1-  29 2222/1  91 1911/1  91 159/122* 59 1111/1  95 912 

-7511/2 عسکری 91  5 1512/7-  1 2195/1  27 1117/1-  21 1211/1-  1 521/12-  2 2111/5-  9 151 

سفیدبیدانه  91  5157/2  59 7517/1  92 22/1119** 55 1125/1  27 1111/1-  17 727/57  91 5151/9  91 975 

-9951/15 1 **11/5211- 1 *9/1151- رجین 92  5 9712/1  99 -2/1211* 1 111/91-  12 5251/5-  2 215 

1259/1 سرقوله 99  22 7591/1-  11 1711/1-  19 1529/1-  1 2195/1  21 111/9  22 1111/1-  27 915 

1715/1 چاوه گا 95  11 1211/1-  22 -17/1219* 2 1115/1-  22 1915/1  95 255/55  99 1751/1-  11 919 

-1512/1 یاقوتی 95  5 5117/1-  29 1111/9  91 2951/1-  9 9121/1-  19 991/197-  1 1111/5-  1 291 

5911/1 قره گندمه 91  95 1119/5-  19 -15/1115* 5 5751/1  91 5177/1-  12 571/52-  1 27121/5-  7 215 

1175/1 گزندایی 97  27 -15/5111* 9 1115/5-  17 555/1  55 1717/1-  1 119/1  25 1155/2-  19 992 

1125/1 قزل اوزوم 91  25 2159/5-  11 1999/7-  11 1521/2  55 1111/1-  11 515/75  91 5717/1  99 521 

1119/1 آق شانی 91  11 1115/7  52 2511/5  99 1711/1  52 9/1117* 55 151/17  51 5119/1  59 517 

-1117/1 جیغ جیغا 51  11 5572/9-  17 1212/1-  25 1277/1  25 1151/1  91 111/71-  9 2571/1  21 212 

9911/1 لعل سفید 51  21 1992/1  95 9911/1  21 2555/1-  2 9152/1  22 121/55  95 1125/5-  5 211 

1121/1 کلکه ریوی 52  25 11/1515* 59 1511/9-  11 1715/1-  21 1951/1-  15 959/11-  11 7112/1-  11 215 

-2575/1 ساچاخ 59  7 -11/1515* 5 5152/7-  12 1212/1  97 9171/1-  1 155/11-  17 1271/9-  1 211 

2751/1 شیرازی 55  11 2111/9  97 1122/1  91 5195/1-  1 7117/1-  11 571/55-  7 1191/5  51 921 

5259/1 انگوتکه 55  21 2111/5  91 1591/2  21 5119/1  95 5111/1  21 991/51  92 5571/1  91 599 

ری پذیوراثت 

 خصوصی )%(
25/1   12/51   11/95   11/1   79/92   15/21   11/11  
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در این گروه تمام ارقام به جز رقم اصالحی مثبت داشتند.

فشانی آزاد افخری برای درصد تشکیل میوه در حالت گرده

زنی گرده نیز ارزش اصالحی مثبت دارند. برای صفت جوانه

همه ارقام به جز رقم صاحبی قرمز در این گروه ارزش 

 اصالحی مثبت داشتند.

های تخمین ارزش یک ژنوتیپ گام مهم در طراحی برنامه

( بیان کردند 1111باشد. فالکونر و مکی )اصالح نژاد می

  انگین ارزش نتاج آن فرد ارزش اصالحی یک فرد که می

 باشد یک مفهوم مهم در اصالح نباتات و حیوانات است. می

کیفیت انگور یک اصطالح عمومی است که به میزان مختلفی 

از ترکیبات شیمیایی حبه شامل اسیدهای آلی، قندها و 

و  1ترکیبات فنولیک و تعادل بین آنها اشاره دارد )زریهون

 ی از ارقام با میزان ساکارز باال در(. تعداد کم2115همکاران، 

Vitis rotundifolia و هیبرید بین V. labrusca و V.vinifera 
(. در مطالعه 2111و همکاران،  2گزارش شده است )لیو

و  TSSبرای  رقم بیدانه قرمز باالترین ارزش اصالحیحاضر 

ریوی باالترین ارزش اصالحی را برای اسیدیته میوه رقم کلکه

 داشتند.

دانگی یکی از مهمترین خصوصیات کیفی انگور است که بی

خوری و تهیه مورد پسند مردم به منظور مصارف تازه

دانگی در انگور توسط سه ژن مغلوب باشد. بیکشمش می

a1 ،a2  وa3 گردد و این در صورتی است که ژن کنترل می

یا  II/IIکننده به صورت غالب )هموزیگوت غالب تنظیم

ها طبق ( باشد. در این صورت فنوتیپ II/iiهتروزیگوت

شوند. اما وقتی ژن تنظیم های متناظر مشاهده میژنوتیپ

  ( باشد، از بیان ii/iiکننده به صورت هموزیگوت مغلوب )

ها به کند و همه ژنوتیپهای بیدانگی جلوگیری میژن

، 9)بوکوت و دنگلوت شونددار ظاهر میفنوتیپ دانهصورت 

با وجود اینکه عمل لقاح  5انگورهای بکربار کاذب(. در 1111

شود، رشد بذر در مراحل اولیه متوقف شده و جنین انجام می

ماند شود و فقط اثری از بذر در داخل حبه باقی میسقط می

دانه مورد (. در بین ارقام بی1117و همکاران،  5)وینکلر

                                                           
1. Zerihun 

2. Liu 
3  . Bouquet and Danglot 

4. Stenospermocarpy 

5. Winkler 

قرمز رقم بیدانه مطالعه، از لحاظ وزن تک بذر رقم رجین و 

ترین ارزش اصالحی را داشتند. از به ترتیب باالترین و پایین

الترین ارزش لحاظ تعداد بذر رقم بیدانه سفید دارای با

ترین ارزش اصالحی بودند. اصالحی و رقم رجین دارای پایین

 دار، از لحاظ وزن تک بذر رقم شیرازیدر بین ارقام دانه

ای دارای امجههدارای باالترین ارزش اصالحی و رقم این

ترین ارزش اصالحی بودند. از لحاظ تعداد بذر رقم پایین

گا دارای بیشترین ارزش اصالحی و رقم دسترچین چاوه

 ترین ارزش اصالحی بودند.دارای پایین

زنی دانه گرده عامل مهمی است افشانی و درصد جوانهگرده

و  1گذارد. تانگوالرکه بر درصد تشکیل میوه تأثیر می

زنی دانه گرده را در بین ( میزان درصد جوانه1111مکاران )ه

ارقام انگور بررسی کردند و گزارش کردند که میزان درصد 

سیدلس تا درصد در تامسون 5/11زنی دانه گرده از جوانه

و  7پریرامتغییر است. ریس 'King's Ruby'درصد در  1/91

 15ر بین زنی دانه گرده را د( میزان جوانه2111همکاران )

رقم انگور بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که سه رقم 

Touriga Nacional ،Cabernet Franc وCabernet 

Sauvignon زنی دانه گرده پایینی داشتند در درصد جوانه

 Petitو Castelao ،Loureiro ،Malbecحالی که ارقام 

Verdot مورد زنی باالیی داشتند. در بین ارقام میزان جوانه

ریش  مطالعه در این تحقیق ارقام بیدانه سفید، بیدانه قرمز و

بابا قرمز دارای باالترین ارزش اصالحی برای صفت درصد 

شانی و سیاه، قرهزنی گرده بودند. ارقام رزقی، لعلجوانه

ریوی نیز دارای باالترین ارزش اصالحی برای درصد کلکه

بودند. ارقام ریش افشانی آزاد تشکیل میوه در شرایط گرده

شانی، ، آق، بیدانه سفید، بیدانه قرمز، تبرزه قرمزبابا قرمز

گرده، درصد زنی دانهشیرازی و انگوتکه برای صفات جوانه

شده ارزش  افشانی آزاد و کنترلتشکیل میوه در شرایط گرده

 اصالحی باال و مثبت نشان دادند.

ت در یک گران داشتن بهترین ترکیب صفاهدف اصلی اصالح

گا، فرد است. ارقام طائفی، صاحبی قرمز، سرقوله، چاوه

اوزوم دارای ارزش اصالحی مثبت و باال برای گزندایی و قزل

صفات وزن حبه، وزن گوشت و حجم آب میوه هستند. ارقام 

                                                           
6. Tangolar 

7. Reis Pereira 
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بابا قرمز، شاهرودی، صاحبی قرمز، تبرزه قرمز، اوزوم، ریشات

و انگوتکه دارای ارزش  شانیدسترچین، لعل قرمز، الحقی، آق

اصالحی مثبت و باال برای صفات طول خوشه، عرض خوشه و 

توانند والد مناسبی برای وزن خوشه هستند و بنابراین می

 های اصالحی باشند.این صفات در برنامه

در فرآیند انتخاب بر اساس ارزش فنوتیپی، موفقیت در تغییر 

ن مقادیر های جمعیت از طریق میزان انطباق بیویژگی

     بینی است که فنوتیپی و مقادیر ژنوتیپی قابل پیش

 گیری این میزان از انطباق نیز از طریق محاسبه وراثتاندازه

( که به دو نوع 1111شود )فالکونر و مکی،  پذیری انجام می

شود )فرشادفر، تقسیم میپذیری عمومی و خصوصی وراثت

ℎ𝑏پذیری عمومی )(. وراثت1977
2 =

𝑉𝐴+𝑉𝐷+𝑉𝐼

𝑉𝐸+𝑉𝐺𝐸+𝑉𝐴+𝑉𝐷+𝑉𝐼
 )

دهنده نقش باالی واریانس ژنتیکی )افزایشی+ باال نشان

ℎ𝑛پذیری خصوصی )غیرافزایشی( و وراثت
2 =

𝑉𝐴

𝑉𝐸+𝑉𝐺𝐸+𝑉𝐴+𝑉𝐷+𝑉𝐼
دهنده نقش باالی واریانس نشان ( باال

ز نوع افزایشی در کنترل ژنتیکی صفت مورد نظر ژنتیکی ا

است. برآورد باالی اپیستازی و غالبیت )غیر افزایشی( توجه 

به تولید بذر هیبرید و برعکس برآورد زیاد آثار افزایشی 

های مختلف عمل گزینش را به عنوان روش کاربرد روش

دهد. هر چه عمل افزایشی اصلی اصالح یک صفت نشان می

مورد نظر بیشتر باشد پاسخ به گزینش  برای صفات

)فنوتیپی( و بازده گزینش بیشتر خواهد بود )اهدائی و 

(. تحقیقات نشان داده است که صحت برآورد 1975قادری، 

پذیری باال نسبت به های اصالحی صفات با وراثتارزش

و  1پذیری پایین بیشتر است )ویلومسنصفات با وراثت

پذیری صفت بیشتر چه وراثت(. زیرا هر 2111همکاران، 

باشد، فنوتیپ فرد به ارزش ژنتیکی فرد نزدیکتر بوده و در 

شود تری برآورد مینتیجه ارزش اصالحی افراد به طور دقیق

پذیری عالوه بر نوع (. برآورد وراثت1211و همکاران،  2)پیفو

صفت، تحت تأثیر جمعیت مورد مطالعه، شرایط محیطی و 

  (.1111، 9گیرد )فهرقرار میوتیپ نیز گیری فنروش اندازه

در پژوهش حاضر صفات تعداد بذر، وزن تک بذر و درصد 

پذیری باالیی افشانی آزاد وراثتتشکیل میوه در شرایط گرده

داشتند و بنابراین اعتماد به برآوردهای ارزش اصالحی در 
                                                           
1. Villumsen 

2. Piepho 

3  . Fehr 

این صفات در مقایسه با سایر صفات مورد مطالعه بیشتر بوده 

ان استنباط نمود که این صفات بیشتر تحت کنترل توو می

ها هستند. در مقابل صفات اسیدیته میوه، اثر افزایشی ژن

پذیری پایینی داشتند. حجم آب میوه و طول خوشه وراثت

 12/1تا  51/1پذیری وزن حبه از های قبلی وراثتدر پژوهش

، 5فیروزآبادی و اولمو ؛1111، 5گزارش شده است )ایباخ

و همکاران  7(. زیانمینگ1111، 1سینق و جالیکوپ ؛1117

پذیری خصوصی را برای وزن حبه ( میزان وراثت2112)

، برای 11/1، برای طول حبه 11/1، برای عرض حبه 19/1

TSS 51/1  گزارش کردند. در پژوهشی  91/1و برای اسیدیته

پذیری اسیدهای آلی و قند در بین چند رقم میزان وراثت

پذیری عمومی قند انگور بین شد و میزان وراثتانگور بررسی 

گزارش شد  11/1تا  59/1و اسید کل بین  15/1تا  11/1

 (.2117و همکاران،  1)لیو

 

در این مطالعه ارزش اصالحی ارقام گیری کلینتیجه

مختلف انگور آذربایجان غربی برآورد شده است. برآورد ارزش 

به حال کمتر  اصالحی در درختان میوه مخصوصاً انگور تا

تواند انجام گرفته است. نتایج ارائه شده در این پژوهش می

برای انتخاب بهترین فرد از لحاظ ارزش اصالحی برای صفات 

 مورد مطالعه استفاده گردد.

                                                           
4. Ebach 

5. Firoozabady and Olmo 

6. Singh and Jalikop 

7. Xianming 

8. Liu 
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