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  )ISSR( ايبررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور روسی با استفاده از نشانگر بین ریز ماهواره

  
 ولی اله رسولی

استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
  spiiqv@gmail.com. ، ایرانکشاورزي، قزوین

  
آغازگرهاي . انجام گرفت) ISSR(اي منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور روسی با استفاده از نشانگر بین ریزماهواره این تحقیق به

، UBC-815 ،UBC-817 ،UBC-823 ،UBC-825 ،UBC-826 ،UBC-834 ،UBC-841آغازگر عبارت بودند از  15مورد استفاده به تعداد 
UBC-846 ،UBC-849 ،UBC-850 ،UBC-855 ،UBC-856 ،UBC-873 ،UBC-877  وUBC-889. هاي حاصل از  نمونهPCR  بر روي ژل

. بر مبناي ضریب تشابه جاکارد مورداستفاده قرار گرفت UPGMAروش به  اي خوشهتجزیه . درصد، الکتروفورز شدند 3/1آگارز 
 PIC )Polymorphic informationدرصد چندشکلی، شاخص محتواي چندشکلی : د ازهاي مولکولی مورد بررسی عبارت بودن شاخص

content(شاخص نشانگر ، MI )Marker Index( شاخص ،EMR )Effective Multiplex Ratio ( و قدرت تفکیکRP )Resolving Power .(
% 1/88و درصد چندشکلی کل  ندند شکل بودنوار چ 64که آمد  نوار به دست 73یطورکل به، ISSRآغازگر نشانگر مولکولی  13از 

بر مبناي ضریب تشابه جاکارد  UPGMAروش اي به تجزیه خوشه .جفت باز متغیر بودند 1500تا 100اندازه نوارها بین . گردید برآورد
  .متفاوت گردیدگروه  7در  12/0-89/0بین با مقدار تشابه رقم انگور 72بندي  منجر به طبقه
  .، تنوع ژنتیکی، نشانگر مولکولیانگور: ها کلیدواژه

  
  مقدمه

 .باشندهاي اصالحی نیز حائز اهمیت میگونه گیاهی عالوه بر حفاظت گیاهی، در برنامه تعیین سطح تنوع ژنتیکی و حفظ آن در یک
نوع کافی براي صفت براي هر کار اصالحی وجود منابع ژنتیکی با ت. ید موفقیت هر برنامه اصالحی بر وجود تنوع ژنتیکی استوار استکل

هاي هاي گیاهی در راستاي انتخاب والدین در برنامهبررسی ساختار و سطح تنوع ژنتیکی در گونه .باید شناسایی و ایجاد شود موردنظر
روابط  براي بررسی DNAاطالع از تنوع در سطح مولکولی   ).1386رسولی و گلمحمدي، (اصالحی از اهمیت زیادي برخوردار است 

-هاي مربوط به گونهرده. هاي اکولوژیکی و محیطی اهمیت داردو فیلوژنتیکی، تهیه نقشه ژنتیکی و ارزیابی صفات و سازگاري تکاملی

هاي اصالح یا قبل از شروع پروژه  .باشندمی باارزشی از تنوع ژنتیکی توجه قابلیباً داراي مقدار تقرهاي مهم محصوالت کشاورزي 
ي ها ژن باارزشجنس ویتیس منابع  ازجملهگیاهان بومی . استهاي مربوط بسیار مهم بط فیلوژنتیک بین گونهها، تعیین رواشناسایی ژن
 بین از اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار است  یندراانگور گونه وینیفرا . )2016رسولی، ( ي محیطی هستندها تنشمقاومت به 

هاي جدید و مفید در افزایش کمیت و کیفیت محصول به انجام شناسایی ژن منظور بهدر انگور تحقیقاتی . )2015محمودزاده و رسولی، (
است  شده مشخصی خوب بهامروزه . )2012؛ سیدي مرادي و همکاران، 2012؛ زینلی و همکاران؛ 2009علیزاده و سینگ، ( رسیده است

اولین گام در استفاده از تنوع . نزدیک وجود دارد هاي گیاهیکه یک منبع بالقوه از تنوع ژنتیکی مفید براي محصوالت در داخل رده
هاي مولکولی اطالعات داده .باشدپالسم انگور، تعیین روابط بین انگور وینیفرا و گیاهان بومی و محلی ویتاسه میموجود در ژرم

کلروپالستی در  DNAت در توالی تفاو. ها فراهم کرده استجدیدي در ارتباط با روابط فیلوژنتیکی و نیز تعیین مرز ارتباطی بین رده
کلروپالستی  DNAمربوط به فتوسنتز، یکی از قطعات  rbclژن . است شده استفادهمطالعات متعدد براي بررسی روابط فیلوژنتیک 
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بط در براي تعیین روا معموالًو  استکم  شدت بهبا این وجود، میزان جهش در این ژن . مورداستفاده در مطالعات فیلوژنتیک گیاهی است
روستو و همکاران، (شود می مورداستفادهکلروپالستی در این  DNAبنابراین مناطق غیر رمز کننده ؛ ي کافی نیستبند ردهسطوح پایین 

2001.(  ISSR از نشانگرهاي نیمه اختیاري بوده که بر اساس تکنیکRAPDي هاي چندگانه، مکانSSR  ممکن است با الگوي مشابه
و قسمتی از توالی بازهاي  SSRشود که توالی آن داراي قسمتی از توالی ي این روش، آغازگري طراحی میبرا. آن آشکار شوند

و  AFLPو  SSRاین تکنیک روشی سریع بوده که بیشتر مزایاي ). 1387بابائیان جلودار و همکاران، (باشد  مورداستفادهاختیاري 
، ها ژني، نشانمند کردن بند ردهتواند براي مطالعات تنوع ژنتیکی، ته و میی باالیی داشچندشکل ISSR. را در بردارد RAPDجامعیت 

 با ارقام انگور روسی ژنتیکی در این تحقیق تنوع ).2002پرادیپ و همکاران، (شناسی تکاملی به کار رود  یستزنقشه یابی ژنتیکی و 
  .اي مورد بررسی قرار گرفتاستفاده از نشانگر بین ریزماهواره

  
  هاوشمواد و ر

 CTAB از روش برگهاي تازه، DNAبراي استخراج . رقم انگور روسی و سه کلون انگور رقم بیدانه بود 69مواد گیاهی تحقیق حاضر 
 DNAبراي تعیین کیفیت . از دستگاه نانودراپ استفاده شد DNAبراي تعیین کمیت  .استفاده شد) 2012(پیکولو و همکاران  پیشنهادي

و با ) 2012(پیکولو و همکاران بر اساس روش  )PCR( اي پلیمرازواکنش زنجیره. درصد استفاده شد 2/1وفورز نیز از ران ژل الکتر
شرکت  ها بر اساس سطوح مختلف مستر میکسجهت بهینه سازي مقدار و نسبت اجزاي مخلوط واکنش، مخلوط. اندکی تغییر انجام شد

 10به حجم نهایی واکنش ) میکرو لیتر 5/1(الگو   DNAو  ) میکرو لیتر 2( ، آب)رمیکرو لیت 5/1( ، پرایمر)میکرولیتر 5(سینا کلون 
توالی و مشخصات آغازگرهاي . میکرولیتر براي جلوگیري از تبخیر استفاده گردید 5روغن معدنی  به حجم . آزمون شدندمیکرولیتر 

پس از . آورده شده است 1در جدول  PCRش و دماي مناسب واکن) Takapouzistشرکت  Bio-NEERحصول ( ISSRمورداستفاده 
 90درصد، با ولتاژ  3/1بر روي ژل آگارز  PCRهاي حاصل از  نمونه .ها از دستگاه خارج شده و الکتروفورز گردیدند ، نمونهPCRاتمام 

براي تبدیل  .تفاده شدبراي رؤیت اسیدهاي نوکلئیک تحت نور فرابنفش از اتیدیوم بروماید اس. شدندالکتروفورز  ساعت 2ولت به مدت 
بر مبناي ضریب تشابه  UPGMAروش به  اي خوشهتجزیه . هاي کمی از صفر و یک استفاده گردیدنتایج کیفی الکتروفورز به داده

بندي مناسب و  ، همبستگی کوفنتیک باالتر و به خصوص گروه)اي شدن بدون وجود زنجیره(جاکارد به دلیل ارائه دندروگرام مناسب 
درصد چندشکلی، : شاخص هاي مولکولی مورد بررسی عبارت بودند از. مورد استفاده قرار گرفتصفات مورفولوژیک  مطابق با

 EMRشاخص ، )Marker Index( MI شاخص نشانگر ، )PIC )Polymorphic information contentشاخص محتواي چند شکلی 
)Effective Multiplex Ratio ( و قدرت تفکیکRP )Resolving Power .(  
 

  و بحث نتایج
نوارهاي واضح و  UBC-834  و UBC-815آغازگر  2مورداستفاده قرار گرفت که از این تعداد،  آغازگر 15تعداد  در این آزمایش از

 1ها تکثیر انجام شد که نتایج آن به طور خالصه در جدول در همه ژنوتیپ ISSRنشانگر  آغازگر براي 13 ايقابل امتیازي نداشتند و بر
اندازه نوارها . گردید برآورد% 1/88و درصد چندشکلی کل  ندنوار چندشکل بود 64که . بودنوار  73 نوارها کلتعداد. آورده شده است

داراي  UBC-873 و UBC-823 ،UBC-825 ،UBC-841 ،UBC-846 ،UBC-855آغازگرهاي . جفت باز متغیر بودند 1500 تا 100بین 
. در ژنوم ارقام انگور مورد بررسی بود tcو  ac ،ca ،gaهاي شان دهنده وجود فراوانی باالي توالیچند شکلی بودند که ن درصد 100

متوسط تعداد کل نوارها و متوسط چندشکلی براي به . تعلق داشت UBC-817نیز به آغازگر ) درصد 7/66(میزان چند شکلی  کمترین
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با  UBC-856و  UBC-825 شکلی به ترتیب مربوط به آغازگرص محتواي چندبیشترین و کمترین شاخ. بود 92/4و  61/5ترتیب برابر با 
-UBCهاي مولکولی مورد بررسی، بیشترین و کمترین شاخص نشانگر به ترتیب متعلق به آغازگر در بین شاخص. بود 216/0و  487/0

متعلق به آغازگر  RPیشترین شاخص و ب UBC-841مربوط به آغازگر  EMRبیشترین شاخص . بود 904/0و  718/2با  UBC-817و 889
UBC-877  1شکل (بود.( 

 ISSRرقم انگور با استفاده از نشانگر  72هاي چند شکلی حاصل از بررسی آماره :1جدول 

نام آغاز 
  گر

) Cº(دماي   5'-3'توالی 
PCR  

تعداد کل 
 نوارها

تعداد 
نوار چند 

 شکل

درصد 
چند 
 شکلی

شاخص 
محتواي 
 چندشکلی

شاخص 
 نشانگر

شاخص 
EMR  

شاخص 
RP 

UBC-817 (ca)8a 46 3 2 7/66 425/0 904/0 33/1  75/3 

UBC-823 (tc)8c 51 4 4 100 432/0 728/1 4 1/5 

UBC-825 (ac)8t 50 4 4 100 487/0 948/1 4 1/4 

UBC-826 (ac)8c 49 8 6 75 265/0 59/1 5/4 39/3 

UBC-841 (ga)8yc 50 7 7 100 242/0 694/1 7 2 

UBC-846 (ca)8rt 52 4 4 100 46/0 84/1 4 44/4 

UBC-849 (gt)8ya 49 5 4 80 441/0 746/1 2/3 3/6 

UBC-850 (gt)8tyc 45 6 5 3/83 462/0 31/2 16/4 1/6 

UBC-855 (ac)8yt 51 6 6 100 398/0 388/2 6 1/7 

UBC-856 (ggaga)3 49 7 5 4/71 216/0 08/1 57/3 75/1 

UBC-873 (gaca)4 47 6 6 100 404/0 424/2 6 01/7 

UBC-877 dvd(tc)7 51 6 5 3/83 403/0 015/2 2/4 11/8 

UBC-889  dbd(ac)7 49 7 6 7/85 453/0 718/2 14/5 78/7 
Single letter abbreviations for mixed base positions: R = (A,G); Y = (C,T); B = (C,G,T i.e. not A); D = (A,G,T i.e. 

not C); H = (A,C,T i.e. not G); V = (A,C,G i.e. not T) 

 
 

  
  رقم انگور مورد بررسی  72در  UBC-826 با استفاده از آغازگر ISSR بندي نشانگرهايالگوي نوار :1شکل 
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بر  UPGMAروش به  اي خوشهتجزیه اي و ضرایب تشابه مختلف، در نهایت  هاي مختلف تجزیه خوشه از مقایسه نتایج حاصل از روش
، همبستگی کوفنتیک باالتر و به خصوص )اي شدن بدون وجود زنجیره(تشابه جاکارد به دلیل ارائه دندروگرام مناسب  مبناي ضریب

ها به تنش خشکی، انتخاب شدکه منجر به  بندي مناسب و مطابق با صفات مورفولوژیک و اطالعات مربوط به میزان مقاومت آن گروه
هاي تشکیل شده به ترتیب شامل  گروهکه  طوري هبمتفاوت گردید، گروه  7در  12/0-89/0 بین با مقدار تشابه رقم انگور 72بندي  طبقه

حاصل از ضریب ) ماتریس ورودي(ضریب همبستگی کوفنتیک بین ماتریس تشابه ). 2شکل (رقم بودند  12و  6، 11، 12، 11، 6، 14
مقدار باالي ضریب همبستگی کوفنتیک نشان داد که . بود 926/0اي  جاکارد و ماتریس خروجی حاصل از دندروگرام تجزیه خوشه

بندي ارقام انگور مورد  در گروه ISSRهاي بدست آمده از نشانگرهاي  اي با استفاده از ضریب تشابه جاکارد بر اساس داده تجزیه خوشه
اي به وع در نشانگرهاي ریزماهوارهدر بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور از نظر تن) 2000(اسکات و همکاران . بررسی بسیار مناسب بود

بیشترین فراوانی را در ژنوم  n(GATA)و  n  ،(GA)n  ،(CAC)n  ،(CACA)n(GT)هاي این نتیجه رسیدند که در ژنوم انگور ریزماهواره
از ) 2006(و مارتینز و همکاران ) 2006(، نجفی و همکاران )2001(، کریسپان و میالنی )2001(دانگل و همکاران . انگور داشتند

اي ریز ماهواره نشانگرهاي. اي به منظور آمپلوگرافی ارقام انگور و شناسایی ارقام سینونیم و همونیم استفاده کردندنشانگرهاي ریزماهواره
با ) 2006(نجفی و همکاران همچنین . بندي ارقام بر اساس جمعیت از پیش تعیین شده بودها قادر به تفکیک و گروه در مطالعات آن

رقم انگور اروپایی مورد بررسی  36رقم انگور مناطق مختلف ایران را همراه با  136اي تنوع ژنتیکی نشانگر ریز ماهواره 12بکارگیري 
داري را از نظر میزان تنوع ژنتیکی بین انگورهاي نواحی مختلف ها تجزیه واریانس مولکولی اختالف معنی در مطالعه آن. رار دادندق

از شش جایگاه ریزماهواره ) 2006(مارتینز و همکاران . داري بین ارقام ایرانی و اروپائی مشاهده نشدولی تفاوت معنی. ایران نشان داد
 6ها نشان دادند که تعداد الل از  آن. ییرات ژنتیکی و روابط بین ارقام بومی گونه وینیفرا در پرو و آرژانتین استفاده کردندبراي بررسی تغ

ها نشان داد که تجزیه توالی این الل. ها سه الل تکثیر شددر برخی از ارقام در تعدادي از جایگاه. آلل در هر جایگاه متغیر بود 13تا 
علیزاده و . اي عامل ایجاد چند شکلی استهاي ریزماهوارهداد تکرارها و حذف و اضافه شدن نوکلئوتیدها در جایگاهتغییرات در تع

 .Vitis champini( ،SO4 )(V. berlandieri×V(هاي انگور دوگریژ هاي حاصل از پایهیکنواختی ریزازدیادي کلون) 2009(سینگ 

rupestris  وARI-H-144 )V. vinifera×V. labrusca ( را با استفاده از نشانگرهاي مولکولیRAPD  وISSR مورد بررسی قرار دادند .
مورداستفاده قرار گرفت که به ) تکرارهاي دو نوکلئوتیدي( ISSRنشانگر  10و ) ده نوکلئوتیدي( RAPDنشانگر  12در این تحقیق تعداد 

با وجود . بدست آمد ISSRو  RAPDباند براي نشانگر  1/8و  7توسط با م 1980و  1914باند قابل ارزیابی و در کل  81و  84ترتیب 
هاي حاصل از ریزازدیادي بود ولی هیچگونه چند شکلی بین گیاهچه RAPDبیشتر از باندهاي نشانگر  ISSRاینکه تعداد باندهاي 

اي در هر دو نشانگر، سه گروه مجزا با بر اساس تجزیه خوشه. بدست آمد 1میزان ضریب تشابه جاکارد بین دو نشانگر . مشاهده نگردید
کولتیوار انگور با  44آمپلوگرافی و تنوع ژنتیکی ) 2009(سبیر و همکاران . بدست آمد) ISSR( 63/0و ) RAPD( 53/0ضریب تشابه 

نوار  157موع درمج ISSRآغازگر  20تعداد . مورد ارزیابی قرار دادند ISSRو نشانگر مولکولی  IBPGRاستفاده از صفات مرفولوژیک 
   .دندروگرام حاصل از صفات مرفولوژیک و نشانگر داراي شباهت زیادي بودند. نوار آن چند شکلی بودند 140ایجاد نمودند که 

استان آذربایجان غربی با استفاده از نشانگرهاي مرفولوژیک و  Vitis Viniferaرقم انگور  20تنوع ژنتیکی ) 2012(زینلی و همکاران 
نوار آن  91نوار ایجاد شد که  108استفاده شد که در کل  ISSRآغازگر  10در این تحقیق از . مورد ارزیابی قرار دادند ISSRمولکولی 

دامنه شباهت ضریب جاکارد از . به ترتیب داراي کمترین و بیشترین تعداد نوار بودند 836و  820پرایمرهاي . داراي چند شکلی بودند
صفت  26در بررسی مرفولوژیک، . گروه مجزا را نشان دادند 6ها، اي دادهتجزیه خوشه. بدست آمد 91/0و با همبستگی  87/0تا  33/0

. دانه بدست آمد حداقل فاصله ژنتیکی بین ارقام بی. بدست آمد 81/0تا  52/0مورد ارزیابی قرار گرفت و ضریب تشابه جاکارد بین 
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مورد ارزیابی  DAMDو  ISSRنگور کردستان را با استفاده از نشانگر مولکولی رقم ا 21تنوع ژنتیکی ) 2012(سیدي مرادي و همکاران 
بدست آمد که میزان توانایی  44/0و  43/0به ترتیب  DAMDو  ISSRمتوسط محتوي اطالعات چند شکلی براي نشانگرهاي . قرار دادند

درصد بود که با میزان  ISSR ،64د شده به وسیله نشانگر میزان چند شکلی ایجا. برابر این دو نشانگر در تفکیک ارقام مورد مطالعه بود
 DAMDو  ISSRاي به وسیله نشانگرهاي بر اساس تجزیه خوشه. تقریباً برابر بود%)  DAMD )66چند شکلی ایجاد شده به وسیله نشانگر 

  .گروه بدست آمد 2و  3به ترتیب 
  

  
  ISSRانگر مولکولی بندي ارقام انگور مورد مطالعه بر اساس نش گروه :2شکل 

  گیري کلینتیجه
تنوع مشاهده شده نشان دهنده این است که ارقام انگور مورد . در مطالعه حاضر تنوع باالیی در میان ارقام انگور مورد مطالعه مشاهده شد

ار اروپایی و آسیایی وارد بررسی داراي منشاء متفاوتی بوده و منحصراً از کشور روسیه نیست و به احتمال زیاد از سایر کشورهاي همجو
  .اندروسیه شده
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Abstract 
This study carried out to investigate the genetic diversity of Russian grapevine varieties by using ISSR molecular 
marker.  A total of 15 primers were used which included: UBC-815, UBC-817, UBC-823, UBC-825, UBC-826, 
UBC-834, UBC-841, UBC-846, UBC-849, UBC-850, UBC-855, UBC-856, UBC-873, UBC-877 and UBC-889. 
PCR samples were electrophoresed in 3.1% agarose gel. Cluster analysis with UPGMA method was used based on 
Jaccard coefficient. Molecular indexes were included:  polymorphic percentage index, polymorphic information 
content (PIC), Marker Index (MI), Effective Multiplex Ratio (EMR) and Resolving Power (RP). Overall 73 bands 
were obtained in genetic variation on the base of ISSR markers and 64 bands (88.1%) had polymorphism. Band size 
was from 100 to 1500 bp. Cluster analysis (UPGMA and Jacard’s similarity coefficient) classified 72 cultivars in 7 
groups with similarity value 0.12-0.89. 
Keywords: Grapevine, Genetic diversity, Molecular markers. 
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