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بررسی اختالفات ژنتیکی کلونهای انتخابی انگور ) (Vitis vinifera. Lرقم بیدانه سفید با
استفاده از نشانگرهای  SSRو AFLP
Study of Genetic Differences of Grapevine (Vitis vinifera L.) cv. Bidaneh Sefid Clones
Using SSR and AFLP Markers
حامد دولتی بانه *9و سید ابوالقاسم محمدی
چکیده
انتخاب کلونی یکی از مهمترین روشهای اصالح کمیت و کیفیت میوه در ارقام انگور میباشد .امروزه نیاز به روشهای دقیق و
قابل اعتماد برای تشخیص تفاوتهای ژنتیکی بین کلونها برای استفاده خزانهداران و اصالحگران وجود دارد .بهمنظور بررسی اختالفات
ژنتیکی بین کلونهای بی دانه سفید حاصله از برنامه انتخاب کلونی در استان آذربایجان غربی ،از  32نشانگر ریزماهواره و  7ترکیب
آغازگر  AFLPاستفاده شد .تجزیه دادههای حاصله از نشانگرهای ریزماهواره نتوانست هیچگونه اختالفی را بین این کلونها مشخص
نماید در حالی که از  944قطعه  DNAبهدست آمده از آغازگرهای  ،AFLPهشت عدد چند شکل بودند .تعداد قطعات در محدوه 99
عدد در ترکیب آغازگری  E34-M34تا  47قطغه در  E31-M32با میانگین  71/2بود .تجزیه خوشهای بر اساس دادههای  AFLPتمامی
کلونها را در دو گروه قرار داد .اولین گروه شامل  4کلون انگور بیدانه سفید بدون اختالف ژنتیکی و گروه دوم شامل کلون بیدانه قرمز
بود .روش  AFLPفقط توانست کلون بیدانه قرمز را از سایر کلونهای پوست سفید متمایز نماید.
واژههای کلیدی :انگور ،کلون ،اختالف ژنتیکی و نشانگرهای مولکولی
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با اسامی دیگری مانند کشمشی ،سفید بیدانه و سلطانی
معروف است ( .)Doulati et al. 2007
نشانگرهای مولکولی مانند ریزماهوارها ) (SSRو
 AFLPبهطور وسیعی برای بررسی اختالفات ژنتیکی و
شناسایی کلونهای انگور استفاده شده است ( Popescu et al.
 )2002, Kartas et al. 2007and Kozjak et al. 2003اما
نسبت به نوع رقم مورد بررسی ،نوع نشانگر و ترکیبات
مختلف آغازگرها ،نتایج ضد و نقیضی گزارش شده است
( Cervera et al. 1998, Scot et al. 2000 and Vignani et
 .)al. 2002در این پژوهش امکان یافتن اختالفات ژنتیکی
بین کلونهای انگور بیدانه حاصل از یك برنامه انتخاب
کلونی در استان آذربایجان غربی با استفاده از نشانگرهای
 SSRو  AFLPبررسی گردید.

مقدمه
شرط موفقیت در برنامه توسعه کشت و افزایش تولید
انگور نیازمند بهکارگیری نهالهای سالم عاری از بیماریهای
ویروسی با عملکرد ذاتی باال است ( Silvestrony et al.
 .)1997با گذشت زمان ،بیماریهای ویروسی ،تغییرات اپی
ژنتیکی و جهشها سبب ایجاد بوتههایی با صفات مختلف
میشوند؛ که تعدادی از این تغییرات مانند بوجود آمدن بوته-
های با رنگ حبه متفاوت یا بیدانگی ،مطلوب و تجاری بوده و
این بوتهها توسط باغداران شناسایی و تکثیر شدهاند ( Sensi
.)et al. 1996
برنامه اصالحی انتخاب کلونی مهمترین روش برای
اصالح و بهبود کمیت و کیفیت میوه در ارقام انگور میباشد و
امروزه نیاز به روشهای دقیق و قابل اعتماد برای تشخیص
تفاوتهای ژنتیکی بین کلونها برای استفاده خزانهداران و
اصالحگران وجود دارد ( .)Moreno et al. 1998انتخاب و
شناسایی کلونها در انگور ،همانند شناسایی ارقام و گونهها،
بهطور مرسوم بر اساس روشهای آمپلوگرافی و آمپلومتری
انجام میگیرد .در حالت اول صفاتی مانند شکل برگ ،شکل
دندانه برگ ،شکل سینوس دمبرگی ،جنسیت گل و ( ...بدون
سنجش متریك) و در حالت دوم صفات کمی مانند میزان
قند ،طول پیچك ،وزن خوشه و حبه و سایر صفات قابل
اندازهگیری در بین بوتههای یك رقم بررسی میشوند .در
مطالعات انتخاب کلونی با این روش ممکن است اشتباهاتی
ناشی از اثرات ویروس ،عوامل محیطی و یا سایر عوامل روی
این صفات ایجاد شود؛ به عبارت دیگر تغییراتی که بر آن
اساس کلونها انتخاب شدهاند ممکن است ژنتیکی نبوده و
ناشی از ویروس یا عوامل محیطی باشند ( Imazio et al.
 .)2002این در حالی است که روشهای مطالعه بر اساس
تغییرات در سطح  DNAتحت تاثیر عوامل محیطی نمیباشند
(.)Bowers et al. 1999
انگور بیدانه سفید یکی از مهمترین ارقام انگور مورد
کشت و کار در ایران میباشد که بهطور عمده بهصورت تازه
خوری و تهیه کشمش مصرف میشود .جهشهای طبیعی،
بیماریهای ویروسی و حتی اثرات عوامل محیطی باعث ایجاد
و ظهور اختالفات زیادی در صفات کمی و کیفی مانند
اختالف در عملکرد ،شکل و اندازه حبه و خوشه ،رنگ حبه،
میزان قند ،زمان رسیدگی و سایر صفات دیگر در بین بوته-
های یك باغ ،منطقه یا کشور شده است که همگی از طریق
غیر جنسی تکثیر شدهاند .در مناطق مختلف ایران این انگور

مواد و روشها
در طی سالهای 1232تا  1238با مراجعات مکرر به
تاکستانهای اطراف شهرستان ارومیه و با اندازه گیری صفات
زراعی مختلف ،بهویژه صفات مناسب برای تهیه کشمش،
شامل اندازه و وزن خوشه ،اندازه ،وزن و شکل حبه ،زمان
رسیدگی میوهها ،یکنواختی رسیدن ،میزان رنگگیری حبهها،
میزان مواد جامد محلول و عملکرد ،تعداد  31بوته برتر انگور
1
بیدانه سفید انتخاب شدند .با استفاده از روش االیسا
احتمال آلودگی این بوتهها به سه ویروس برگ بادبزنی
) ،(GFLVویروس لولهای شدن برگ ( )GLRVو آرابیس
موزائیك ( )ARMVمورد بررسی قرارگرفتند .در این مطالعه
نه کلون عاری از ویروس انگور بیدانه سفید مناسب برای
تهیه کشمش به همراه کلون بیدانه قرمز بهمنظور بررسی
تنوع ژنتیکی بین کلونها با استفاده از نشانگرهای مولکولی
 AFLPو  SSRمورد استفاده قرار گرفتند .مطالعات  SSRو
تست ویروس در دانشگاه تبریز و نشانگر  AFLPدر دانشگاه
میالن ایتالیا انجام گرفت.
استخراج DNA

جهت استخراج  8-11 ،DNAعدد برگ جوان بدون
دمبرگ از هر بوته انگور برداشته و پس از اتیکتگذاری ،در
ازت مایع منجمد و به فریزر  -31درجه سانتیگراد منتقل
شدند .استخراج  DNAبا روش البرا و همکاران
) (Labra, et al. 2001انجام شد .در این روش نیز همانند
)1. Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA

3

فنآوری زیستی در کشاورزی /جلد یازدهم /شماره اول /تابستان 19

سایر روشهای استخراج نیم گرم نمونه برگی در حضور ازت
مایع پودر و سپس  8میلیلیتر بافر استخراج  CTABبه آن
اضافه گردید .در مورد انگور با توجه به زیادی فنل و پلی
ساکاریدها در برگ و تاثیرات منفی آنها در واکنش زنجیره-
ای پلیمراز و برشهای آنزیمی از وینیل پلی پیرومیدون
) (PVPو نمك کلریدسدیم ) (NaClبرای حذف آنها استفاده
گردید.

آنالیز AFLP

تجزیه  AFLPبر اساس روش وس و همکاران (
 )et al. 1995انجام گرفت .بدین ترتیب که  311( DNAنانو
گرم) بهمدت سه ساعت با آنزیمهای برشی ) EcoR1(1Uو
) Mse1(1Uبرش و سپس توسط آنزیم  T4-DNA-Ligaseبه
آداپتورهای  )8pmol( EcoR1و  )8pmol( Mse1متصل
شدند .این واکنش در دمای  27درجه سانتیگراد و بهمدت
شش ساعت ادامه داشت .این محلول بهعنوان الگو در واکنش
تکثیر اولیه  9استفاده شد که حاوی آغازگرهای مکمل توالی
ناحیه مرکزی آداپتورهای دو آنزیم بهکار رفته میباشند.
اجزای واکنش شامل  31میکرولیتر مخلوط  DNAبرشی/
متصل شده به آداپتور 81 ،نانوگرم از آغازگرهای انتخابی،
 311میکرومول از هر یك از 1/8 ،dNTPواحد آنزیم
 Dynazyme Пو  8میکرولیتر بافر بود .واکنش تکثیر در
حجم  81میکرولیتر انجام شد .چرخههای حرارتی شامل 49
درجه سانتیگراد ( 3دقیقه) 31 ،چرخه شامل واسرشتهسازی
در  49درجه ( 98ثانیه) ،اتصال در  21درجه ( 21ثانیه) و
بسط در  73درجه ( 1دقیقه) و سپس مرحله بسط نهایی در
 73درجه به مدت  7دقیقه بود .محصول تکثیر اولیه به
نسبت  1 : 81با آب رقیق و برای تکثیر انتخابی 8استفاده شد.
این مرحله با آغازگرهای انتخابی )(E31,E32,E34,E38
آغازگرهای
و
ECOR1
آداپتورهای
مکمل
) (M31,M32,M34,M36,M38,M39مکمل آداپتورهای
 Mse1انجام گرفت (جدول.)1
Vos

آنالیز ریزماهوارهها

در این بررسی از  32جفت آغازگر ریزماهواره برای
تکثیر  DNAاستخراج شده استفاده شد .برای تکثیر
جایگاههای ریزماهواره واکنش زنجیرهای پلیمراز با حجم 11
میکرو لیتر با اجزای زیر انجام شد 3 .میکرو لیتر  DNAالگو
( 38نانوگرم) به اجزای  PCRشامل  1میکرو لیتر بافر پی-
سیآر 1/8 ،میکرو لیتر کلرید منیزیوم 1/1 ،میکرو لیتر
مخلوط نوکلئوتیدها 1/12 ،میکرو لیتر آنزیم polymerase
 1/3 ، Taqمیکرو لیتر آغازگرها و  8/97میکرو لیتر آب دوبار
تقطیر شده اضافه گردید .چرخههای حرارتی واکنش زنجیره-
ای پلیمراز بهصورت زیر بود.
1
مرحله اول :یك چرخه شامل واسرشتهسازی اولیه
بهمدت  9دقیقه و دمای  49درجه سلسیوس ،یك چرخه.
مرحله دوم  28چرخه شامل واسرشتهسازی 49 ،درجه
سلسیوس بهمدت یك دقیقه ،مرحله اتصال آغازگرها به
رشتههای الگو ،3بسته به نوع آغازگرها  81 -23درجه
سلسیوس بهمدت یك دقیقه ،بسط 2توسط  DNAپلیمراز در
 73درجه سلسیوس بهمدت  3دقیقه و مرحله سوم ،بسط
نهایی شامل  73درجه سلسیوس بهمدت  7دقیقه .برای
تفکیك محصوالت  PCRاز ژل پلیاکریالمید واسرشتهساز 2
درصد و رنگآمیزی نیترات نقره استفاده شد .جهت تعیین
اندازه نسبی قطعات تکثیری ،از آللهای پنج رقم انگور مرجع
Cabernet sauvignon,
شامل Chardonnay ،Barbera
 Cabernet franc, Pinot noir,صورت بارگذاری چند تایی
محصول پیسیآر آنها برای هر نشانگر در طول ژل و
استفاده از نشانگر وزن مولکولیDNA Molecular Weight ،
) Marker VIII (0.019-1.11kbpاز شرکت  Rocheدر دو
انتها و وسط ژل استفاده گردید .برای الکتروفورز از دستگاه
الکتروفورز عمودی شرکت  Bio Radاستفاده شد.

جدول  :1توالی آغازگرهای استفاده شده در آزمایش
AFLP
Table 1: Primer combinations used for AFLP
analysis
Name
DNA sequence
’M01 5’-GATGAGTCCTGAGTAA-3
E01
’5’-GACTGCGTACCAATTC-3
E31
’5’-GACTGCGTACCAATTCAAA-3
E32
’5’-GACTGCGTACCAATTCAAC-3
E34
’5’-GACTGCGTACCAATTCAAT-3
E38
’5’-GACTGCGTACCAATTCACT-3
’M31 5’-GATGAGTCCTGAGTAAAAA-3
’M32 5’-GATGAGTCCTGAGTAAAAC-3
’M34 5’-GATGAGTCCTGAGTAAAAT-3
’M36 5’-GATGAGTCCTGAGTAAACA-3
’M38 5’-GATGAGTCCTGAGTAAACT-3
’M39 5’-GATGAGTCCTGAGTAAAGA-3

1. Denaturation
2. Annealing
3. Extension

4. Pre-amplification
5. Selective amplification
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 UPGMA2تهیه گردید .همچنین آزمون کوفنتیك با نرمافزار
 NTSYSpc 2.02eانجام گرفت.

آغازگرهای  ECOR1با استفاده از ایزوتوپ
 Y32pATPنشان دار شدند .مخلوط تکثیر انتخابی به حجم
نهایی  31میکرولیتر ،شامل  3/8میکرو مخلوط رقیق شده
تکثیر اولیه 8 ،نانوگرم از آغازگر  ECOR1نشان دار شده21 ،
نانو گرم از آغازگر  311 ، MseIمیکرو مول از هر 1/8 ،dNTP
واحد آنزیم  Dynazyme Пو  1میکرولیتر از بافر آنزیم بود.
چرخههای حرارتی در این مرحله نیز شامل دو دقیقه
واسرشته سازی اولیه در  49درجه سانتیگراد و  22چرخه
شامل واسرشتهسازی در  49درجه سانتیگراد به مدت 21
ثانیه ،اتصال در  28درجه سانتیگراد به مدت  21ثانیه در
چرخه اول و کاهش  1/7درجه سانتیگراد در  12چرخه
بعدی و  82درجه سانتی گراد برای سایر  32چرخه دیگر در
نهایت بسط در دمای  73درجه سانتیگراد به مدت  21ثانیه
بود 1/8 .میکرولیتر از محصول پیسیآر با حجم مساوی از
بافر بارگذاری ( 31درصد فرمامید 1mg/ml ،گزیلن سیانول
 1mg/ml ، FFبروموفنل بلو) pH= 3 ،11 mMEDTA ،
مخلوط و به مدت  8دقیقه در دمای  43درجه سانتیگراد
واسرشته شد 8 .میکرو لیتر از محصول پی سی آر با  8میکرو
لیتر بافر بارگذاری 1اضافه و سپس  1/8میکرولیتر از آن روی
ژل  2درصد پلی آکریل آمید بارگذاری و الکتروفورز به مدت
 2ساعت با  31ولت انجام شد .بعد از اتمام الکتروفورز ،ژل در
اسید استیك  11درصد فیکس و پس از شستشو و خشك
شدن ،ژل به مدت  39ساعت در تاریك خانه در معرض فیلم
گذاشته شدند .باندهای ظاهر شده روی
عکاسی3
اتورادیوگرام ها به صورت مشاهده ای نمره دهی شدند.

نتایج و بحث
نتایج مربوط به اندازه گیری صفات کمی و کیفی
کلون های انگور بیدانه سفید در جدول  3نشان داده شدهاند.
همچنین در جدول  2اندازه آللهای بدست آمده برای انگور
بیدانه در  32مکان ریزماهوارهای گزارش شده است .علیرغم
وجود اختالفات در تعدادی از صفات اندازه گیری شده در بین
کلونها (جدول  ،)1هیچگونه چند شکلی بین کلونهای مورد
مطالعه انگور بیدانه سفید از طریق نشانگرهای ریزماهواره پیدا
نشد و این روش نتوانست آنها را از هم متمایز نماید.
نتیجه حاصله موید این واقعیت میباشند که تفاوت-
های مشاهده شده در صفات کمی و کیفی این کلونها را
نمیتوان به آسانی بر اساس مکانهای ریزماهواره ،توجیه کرد.
نتایج مشابهی توسط تعداد زیادی از محققان مانند
سیلوسترونی و همکاران 1447 ،؛ایماتسیو و همکاران3113 ،
در خصوص عدم کارایی نشانگرهای ریزماهواره در مطالعه
کلونها گزارش شده است .با این وجود موفقیتهایی محدود
نیز در خصوص کاربرد این نشانگر در تشخیص کلونها توسط
ریگنر و همکاران؛  (Regner et al. 2000ارائه شده اند اما در
بررسیهای بعدی گزارش شد که این کلونها در واقع منشاء
پلی کلونالی داشتند .نبود هیچگونه اختالف ژنتیکی قابل
تشخیص توسط نشانگرهای ریزماهواره در بین کلونهای
انگور بیدانه سفید در این تحقیق نشان میدهد که همگی
متعلق به این رقم بوده و منشاء پلی کلونی ندارند.
در تحقیق ما انتخاب کلونها بر اساس تغییرات در
صفاتی مانند مواد جامد محلول ،عملکرد ،وزن حبه و رنگ
پوست حبه انجام گرفت .این تفاوتها در این صفات احتماال
ناشی از تغییرات کوچکی در توالی  DNAمناطق رمز کننده
ژنوم یا ناشی از اثرات اپی ژنتیکی باشند که توسط مکانهای
ریزماهواره ای ،که اغلب در ناحیه غیر رمز کننده ژنوم نیز قرار
گرفته اند ،قابل تشخیص نمی باشند (ویگنانی و همکاران،
.)3113

تجزیههای آماری

اندازه آللهای مکانهای ریزماهواره با استفاده نشانگر
وزن مولکولی و مقایسه با آلل ارقام انگور مرجع تعیین گردید
( .(This et al. 2004در روش  AFLPهر نوار چند شکل به
عنوان یك نشانگر در نظر گرفته شد و باندهای تکثیر یافته
بهصورت وجود ( )1یا عدم وجود نوار(صفر) امتیاز بندی
شدند .ماتریس حاصله با استفاده از برنامه آماری GENSTAT
 Vآنالیز شد (پاینی و همکاران .)1442 ،برای گروه بندی
کلونها از تجزیه خوشه ای بر اساس ضریب تشابه Jaccard
استفاده شد و دندروگرام براساس روش تجزیه خوشهای

3. Un weighted pair-group method with arithmetical
)averages (UPGMA

1. Loading buffer
2. X-ray film
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جدول :3تعدادی از صفات اندازه گیری شده در کلونهای انتخابی انگور بیدانه سفید
Table 2: Denomination and different agronomical traits of Bidane sefid clones
Berry color

Bunch/shoot

TA

TSS

Berry wideth
(cm

Berry length
)(cm

Bunch wideth
)(cm

Bunch length
)(cm

Bunch number

Cluster Number

Cultivar

Clone

Red

1.8

1.2

22

1.2

1.4

15

26

86

92

Bidaneh Qermez

Kred

Yellow

1.8

0.98

20.5

1.2

1.2

12

29

80

85

Bidaneh sefid

K1

Yellow

2

0.96

21.5

1.4

1.5

11

29.5

96

96

Bidaneh sefid

K3

Light yellow

1.6

0.81

21.5

1.4

1.7

12

29.5

81

90

Bidaneh sefid

K4

Yellow

1.7

0.97

22.5

1.2

1.5

14

25

90

100

Bidaneh sefid

K9

Yellow

1.9

0.76

24

1.25

1.4

12

28

70

80

Bidaneh sefid

K12

Yellow

1.7

1.05

21

1.1

1.2

12.4

25

121

127

Bidaneh sefid

K25

Yellow

1.8

0.95

22.2

1.2

1.4

14

28

70

80

Bidaneh sefid

K35

Yellow

1.9

1.01

21.4

1.1

1.2

14.2

25

115

126

Bidaneh sefid

K59

Yellow

1.85

0.95

22

1.2

1.7

12.5

26

72

80

Bidaneh sefid

GRA1-1

جدول  :2اندازه آللهای بدست آمده در  32مکان ریزماهوار در ده کلون انگور مورد بررسی
Table 3: Allele length at 23 SSR loci developed from 10 clones
Alleles

Locus

Alleles

Locus

Alleles

Locus

212:218

VVS3

158:184

D12

234:234

VVMD5

174:174

VVS4

211:300

UCH29

240:254

VVMD7

159:169

VrZAG47

143:143

ISV2

145:152

VVMD8

188:188

VrZAG62

133:139

ISV3

222:222

VVMD17

143:159

VrZAG64

197:197

ISV4

249:258

VVMD21

248:260

VrZAG79

106:118

G7

243:253

VVMD25

194:194

VrZAG83

149:149

G10

247:249

VVMD26

145:151

VVS2

181:190

VVMD27

AFLP

داد :گروه اول شامل  4کلون انگور بیدانه سفید و بدون
هیچگونه اختالف ژنتیکی بین آنها و گروه دوم فقط شامل
کلون انگور بیدانه قرمز بود .تشابه ژنتیکی باالی این دو گروه
بیانگر منشاء کلونی انگور بیدانه قرمز و سفید میباشد.
ضریب همبستگی کوفنتیك محاسبه شده ( Cophenetic
 )correlation coefficientبرابر با  r =1/444بود که بیانگر
ارتباط باالی دادههای ورودی و خروجی نرم افزار و مناسب
بودن الگوریتم انتخابی است.

هفت ترکیب آغازگری  AFLPدر مجموع  944قطعه
 DNAقابل امتیاز بندی در کلونهای انگور مورد بررسی
ایجاد نمودند که کمترین تعداد قطعه در ترکیب آغازگرهای
 E34-M34با  99قطعه و بیشترین تعداد با  47قطعه در
آغازگر  E31-M32با میانگین کل  72/2قطعه در ترکیب
آغازگری بدست آمد (جدول  .)9از این  944قطعه حاصله
تعداد  3قطعه چند شکل بودند .تجزیه خوشهای (شکل  )1بر
اساس این نشانگرهای چند شکل ،کلونها را در دو گروه قرار
8
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جدول  :9ترکیبات آغازگری ،تعداد باندهای قابل تشخیص و تعداد باندهای چند شکل

AFLP

Table 4: primer combinations, total bands detected and number of
polymorphic bands of AFLP.

Polymorphic bands
1
0
1
0
2
4
0

Total bands
48
44
85
62
97
96
67

Primer combination
E32-M38
E34-M34
E38-M36
E34-M38
E31-M32
E32-M31
E34-M39

شکل  :1دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای کلونهای انگور بر اساس دادههای

AFLP

Fig 1: Dendrogram of genetic relationships clones based on AFLP data

بیدانه سفید باعث سنتز مجدد رنگدانه و در نتیجه ایجاد
کلون بیدانه قرمز شده است .برای روشن شدن اختالف بین
این دو کلون بایستی مطالعات بر اساس نشانگرهای
رتروترانسپوزان انجام گیرد.
نتایج ما نشان داد که نه کلون انگور بیدانه سفید
(گروه اول) از لحاظ ژنتیکی یکسان بودند و اختالفات مشاهده
شده در صفات کمی و کیفی بین آنها را نمیتوان به آسانی بر
اساس تجزیه  AFLPبیان نمود .وجود تغییرات فنوتیپی می-
تواند ناشی از عوامل زیادی از جمله جهش ،عوامل زراعی و
محیطی و یا اپی ژنتیکی باشند .وجود همبستگی بین
تغییرات در وضعیت متیالسیون توالی ژن خاص و تظاهر یك
فنوتیپ جدید به روشنی توسط ایماتسیو و همکاران در سال
 3113نشان داده شده است .بعالوه جهش ممکن است به
یك ناحیه یا منطقه بسیار کوچکی از ژنوم محدود شود و یا

اختالف اصلی بین انگور بیدانه سفید و قرمز در رنگ
پوست حبه آنها است .رنگ حبه ناشی از تجمع آنتوسیانین
در پوست میوه است و یك جهش میتواند رنگ حبه را تغییر
همکاران
و
کوبایاشی
مطالعات
دهد.
( )Kobayashi et al. 2004اخیر نشان داده که ژنهای گروه
 Mybمانند  VvmybA1بیوسنتز آنتوسیانین را تنظیم می-
کنند و یك رتروترانسپوزان عامل ایجاد جهش در این ژنها با
از دست رفتن یا سنتز رنگدانهها در ارقام انگور در ارتباط می-
باشد .جهش جوانه در انگور پوست سفید رقم ایتالیا و ایجاد
کلون انگور پوست قرمز  Ruby okuyamaبا حذف یك
ترانسپوزان جاگذاری شده در ژن  VvmybA1توسط
کوبایاشی و همکاران ( (Kobayashi et al. 2005گزارش شده
است .بنابراین این احتمال وجود دارد که یك رتروترانسپوزان
تصادفی عامل جهش در ژنهای  Mybدر یك جوانه انگور
2
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توالی یابی ژنوم انگور اخیرا کامل شده است
( )Jaillon et al, 2007و این امکان بهبود روشهای مطالعه
 DNAبرای آنالیز ژنهای ویژه مرتبط با صفات مورفولوژیکی
را میدهد .این روشهای جدید برای روشن کردن اساس
ژنتیکی اختالفات کلونی و حذف هرگونه اشتباه ناشی از
مشاهدات بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی مفید خواهند
بود.

یك جهش نقطهای در ناحیه رمز کننده باشد که تشخیص
آنها توسط نشانگرهای  AFLPممکن است مشکل باشد .برای
کاوش یك قسمت بزرگتر از ژنوم ،بایستی از تعداد بیشتری
آغازگر استفاده نمود ( .)Fanizza et al. 2003
بسته به تعداد و نوع ترکیب آغازگرها و نوع رقم مورد
مطالعه ،نتایج متناقضی در خصوص کارایی AFLP
درتشخیص تغییرات بین کلونهای یك رقم گزارش شده
است .تعدادی از محققان ( Cervera et al. 1998 and
 )Fanizza et al. 2003نتوانستند این تغییرات را در بین
کلونها با روش  AFLPتشخیص دهند در حالیکه تعدادی
دیگر ( )Sensi et al. 1996 and Scott et al. 2000تغییرات
بین کلونها را بر اساس دادههای  AFLPتشخیص ندادند بر
این اساس در مطالعات بعدی به منظور افزایش پوشش ژنومی
و احتمال یافتن تغییرات در سطح  DNAکلونهای انگور،
استفاده از تعداد ترکیبات آغازگری بیشتر  AFLPبه همراه
نشانگرهای دیگری از جمله  ISSRو ترانسپوزانها پیشنهاد
میگردد.

سپاسگزاری
این مقاله حاصل از نتایج طرح خاص استانی تحت
عنوان "به گزینی کلونی انگور رقم بیدانه سفید جهت بهبود
کیفیت و عملکرد کلی میوه و کشمشهای تولیدی استان
آذربایجانغربی" میباشد که هزینه اجرای آن توسط سازمان
جهاد کشاورزی استان تامین گردید و بدین وسیله از مسولین
محترم آن سازمان تشکر و قدردانی می گردد.
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Study of Genetic Differences of Grapevine (Vitis vinifera L.) cv. Bidaneh Sefid Clones
Using SSR and AFLP Markers
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Abstract
Clonal selection has become the most important way to improve the quality of grape cultivars. Nowadays, there
is a need for reliable and precise methods to characterize of clones for use by nurseries and breeders. To assess the
genetic differences among clones of grapevine (Vitis vinifera L.) cv Bidaneh sefid, 10 selected clones from a clonal
selection program were analyzed by 23 Simple Sequence Repeats (SSR) and seven Amplified Fragment Length
Polymorphism (AFLP) primer combination. No intra-varietal differences could be detected by SSRs among clones
whereas eight out of the 499 AFLP fragments generated by the seven primer combinations were polymorphic. The
number of markers ranged from 44 (E34-M34) to 97 (E31-M32) with an average of 71.3 fragments per primer
combination. Cluster analysis based on AFLP data were separated all the clones of Bidaneh sefid in two groups. The
first group includes nine white berry skin clones, without any genetic differences and the second group with only a red
berry skin clone. AFLP could only differentiated the red berry clone from other white berry clones.
Keywords: Grapevine, Clone, Genetic Difference and Molecular markers
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