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  اصالح انگور رقم بیدانه سفید از طریق روش انتخاب کلونی

  
  بانه حامد دولتی

  
دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، 

 Email: ah_dolati@yahoo.com. آموزش و ترویج کشاورزي، ارومیه، ایران

  
هاي پربار و عاري از ویروس انگور رقم بیدانه سفید برنامه اصالحی انتخاب کلونی در منطقه ارومیه به  منظور شناسایی کلون به

با بررسی سه ساله صفات کمی و کیفی میوه شامل تعداد خوشه در بوته، وزن و اندازه خوشه و حبه، . درآمد مدت نه سال به اجرا
بوته انگور مطلوب از توده موجود در  21ها  گیري حبه د بوته، مقدار مواد جامد محلول، یکنواختی رسیدن، میزان رنگمقدار عملکر

هاي ویروسی و تشخیص نوع  هاي آلوده به بیماري منظور شناسایی و تشخیص کلون به. هاي اطراف ارومیه جدا شدند تاکستان
. زا با استفاده از تست االیسا به انجام رسید ص عوامل بیماريیا تشخیتر ینینش سانها، گز کننده انگور در این کلون ویروس آلوده

در مرحله سوم طرح . بررسی شد AFLPترکیب آغازگر  7ماهواره و  نشانگر ریز 23ها با استفاده از  اختالفات ژنتیکی بین این کلون
هاي برتر و سازگار  شور و درنهایت معرفی کلون یا کلونهاي انتخابی به شرایط محیطی چند منطقه ک براي بررسی سازگاري کلون

هاي عاري از ویروس انتخابی تکثیر و در قالب طرح تحقیقاتی در مناطق ارومیه، تاکستان، کاشمر و شیراز در مقایسه با انگور کلون
ی میوه و اجزا عملکرد نتایج حاصله نشان داد که تفاوت چشمگیري از لحاظ بعضی صفات کیف. رقم تامسون سیدلس کشت شدند

 بود K3در ارومیه بیشترین تعداد خوشه تولیدي متعلق به کلون . هاي مورد بررسی وجود داشت سال ها در مناطق و بین کلون

بود که این کلون در شرایط ارومیه تعداد خوشه مناسبی تولید  K8که در منطقه قزوین بیشترین تعداد خوشه متعلق به کلون  درحالی
. تا حدودي در هر دو منطقه توانستند تعداد خوشه و عملکرد مناسب تولید نمایند 3و  2هاي  ها فقط شماره بین تمامی کلون در. نکرد

 499که از  ها مشخص نماید درحالی گونه اختالفی را بین این کلون ماهواره نتوانست هیچ هاي حاصله از نشانگرهاي ریزتجزیه داده
تمامی  AFLPهاي اي بر اساس داده تجزیه خوشه. ، هشت عدد چند شکل بودندAFLPازگرهاي آمده از آغ دست به DNAقطعه 
-دانه سفید بدون اختالف ژنتیکی و گروه دوم شامل کلون بیاولین گروه شامل نه کلون انگور بی. ها را در دو گروه قرار دادکلون

  .هاي پوست سفید متمایز نمایدسایر کلوندانه قرمز را از فقط توانست کلون بی AFLPروش . دانه قرمز بود
 اصالح، خوشه، ویروس، تنوع ژنتیکی: ها کلیدواژه

  
  مقدمه

با کاشت تعداد معینی بوتـه  ) هکتار(یی بود که بتوانیم در واحد سطح ها راهبراي اصالح ارقام انگور تجاري باید در جستجوي 
هاي سالم و مقاوم به آفات و امراض همراه با  ه این هدف داشتن پایهالزمه رسیدن ب. ي بدست آیدتر مرغوبمقدار محصول بیشتر و 

کیرامـی و  (پـذیر اسـت   که انجام آن از طریق سلکسیون کلونی یا بـه گزینـی کلـونی امکـان     باشد یم دهاي مرغوب و پر عملکر میوه
حلـه اول آن تحـت نـام سلکسـیون     از سه قسمت تشکیل شده است کـه مر  معموالًاین نوع سیستم اصالحی انگور ). 1999همکاران، 

هاي مرغوب و مطلوب از سطح وسیعی از باغات هر منطقـه یـا کشـور شناسـایی و      و در آن پایه باشد یم )Mass selection( اي توده
سالمتی و  )Sanitary selection( ها، در مرحله دوم تحت نام گزینش بهداشتی پس از انتخاب و ازدیاد این پایه. شوند آوري میجمع

هاي سالم با دارا بودن صفات مطلوب  شود و در مرحله نهایی یا انتخاب کلون پایه مطالعه می امراض مهم ژهیبه ومقاومت به آفات و 
  ).1393دولتی بانه و جلیلی مرندي، ( شوند یمانتخاب و تکثیر 
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ي یک رقم با درجاتی متفاوت هموژن یا یکنواخت نیسـتند یعنـی تمـام    ها تاكبا بررسی یک تاکستان متوجه خواهیم شد که 
صفات کمی و کیفی مانند میزان رنگ، عملکرد، اندازه و شکل حبه و خوشه، میزان قند، زمان رسـیدن و   رقم ازلحاظیک هاي  بوته

ماننـد   شـود  یمهاي جزئی مشاهده  هاي گیاهی تفاوت از لحاظ مورفولوژي گاهی در اندام حتی یکدست نیستندچندین صفت دیگر 
-و بدون محصول هستند در حالی کم بارها  تعدادي از بوته ).1393جلیلی مرندي،  دولتی بانه و(ها یا سینوس برگی  تفاوت در لوب

دولتی بانه و جلیلی (درصد نقصان محصول دارند و بوته دیگري باردهی بسیار خوبی دارد  50الی  40هاي مجاور در حدود  که بوته
هاي یک رقم خاص در یک  صفات مهم بین بوتهدالیل بروز چنین اختالفات فاحش در خصوصیات گیاهی و سایر  ).1393مرندي، 
عـدم یکنـواختی در مـدیریت بـاغ     ، وجود اختالف در وضعیت فیزیکو شیمیایی خـاك  توان به از عمده دالیل می هستندکهباغ زیاد 

تعدادي از  آلوده بودن، ها يماریبنحوه و شدت هرس، مبارزه با آفات و کود دهی،  ،مانند توزیع غیریکنواخت مقدار و زمان آبیاري
هاي آلوده شوند مانند به هـم زدن   ایجاد عالیم مورفولوژیکی متفاوت با رقم در بوته باعثتوانند  می که( امراض ویروسیها به تاك

میـزان بـاردهی،   کـاهش  ، تـاك ي حاشیه برگی، اندازه و شکل سینوس دمبرگی، شکل قاعده شاخه تضعیف ها دندانهشکل و اندازه 
افتنـد و باعـث ایجـاد صـفات      هاي سوماتیکی که به طور طبیعی اتفـاق مـی   جهشو ) شوندل عمر اقتصادي نباتها و طو کیفیت خوشه

  .)1393دولتی بانه و جلیلی مرندي، ( ، اشاره نمودشوند مطلوب و یا نامطلوب می
هـا   تر عیـوب بوتـه  که در این صورت بیشـ در حالی شوند یمها فقط از لحاظ صفات ظاهري انتخاب  اي بوته در سلکسیون توده

نوع ویروس در انگور شناسایی  40تاکنون بیش از  .شوند هاي ویروسی، زیر قدرت بوته و یا خوبی محصول پنهان می مانند آلودگی
هاي ناشی از ویروس عامل برگ توان به آلودگیکنند از جمله میصدمات اقتصادي زیادي ایجاد می ها آنشده است که تعدادي از 

ي ویروسـی بسـته بـه    ها يماریبعالئم . اشاره کرد ArMVو آرابیس موزائیک نپوویروس Leaf roll، برگ حلقوي Fan leafبادبزنی 
مضـافاً اینکـه آلـودگی بـه آهسـتگی صـورت        شوند یمبعضی از عالئم در خرداد و بعضی در پائیز ظاهر . نوع ویروس متفاوت است

. آیـد از آلودگی شدید در چندین سال عالئم ظاهر شده و بوته از پاي در می که انسان غافلگیر شده و ناگهان پسطوريهگیرد ب می
 بـه شـدت  هاي جدید کاشـته شـده عالئـم     ولی پس از ازدیاد روي قلمه) آلودگی پنهان(هاي آلوده عالئم ظاهري ندارند  گاهی بوته

ي آلوده حذف و ها بوتهده شناسایی و سپس کننهاي آلوده هاي مختلفی ویروس در گزینش بهداشتی به روش. دهند یمخود را نشان 
هـاي  هاي مهم کنترل شیوع بیمـاري یکی از راه ).1998و کوروس کوروزا و همکاران،  1980بووي و همکاران، (شوند  یا درمان می

اي هـ  هـاي عـاري از ویـروس امـروزه از روش    هاي مادري عاري از ویروس است که براي شناسایی کلـون  ویروسی استفاده از کلون
هـا،   بهترین روش مبارزه با ویروس برگ بادبزنی و سایر ویروس. شود استفاده وسیع می ELISAمولکولی و سرولوژیکی مانند تست 

  ).1984 هیل و جاکسون،(هایی است که میزبان نماتد یا ویروس نباشند استفاده از پایه
هاي مورد تأیید در انتخاب بهداشتی در یک  در آن بوته شود که بعد از مرحله انتخاب بهداشتی مرحله انتخاب کلونی آغاز می

شرایط یکسان آب هوایی کشت خواهند شد و پس از رسیدن به سن باردهی صفات کمی و کیفی طی چندین سال بررسی و درجه 
متوالی واجد صـفات   هاي برتر، که در چندین سالدر پایان مطالعات بوته یا بوته. پذیرد ها توسط متخصصین انجام میسالم بودن آن

ها و توزیع در بین باغـداران اقـدام بـه اصـالح و جـایگزینی باغـات قـدیمی و        با تکثیر این کلون. مد نظر باشند، انتخاب خواهند شد
گیرد هاي انگور نسبت به نوع هدف براساس صفت یا صفات متفاوتی انجام میامروزه انتخاب کلون. نمایند احداث باغات جدید می

ها، میزان قند و اسید، اندازه حبه و خوشه، درصد تشکیل ال عالوه بر عملکرد، صفاتی مانند رنگ میوه، سفتی، فشردگی حبهبراي مث
-ها در ایـن روش مـد نظـر قـرار مـی     هایی مانند کپک خاکستري و تنشها و حتی حساسیت به بیماريمیوه، حساسیت به ریزش حبه

کشـورهاي فرانسـه، سـوئیس، ایتالیـا و آلمـان      . ها بسیار مشکل اسـت واجد تمامی این ویژگیبا این وجود دستیابی به کلونی . گیرند
هاي برتر، اکثـر باغـات قـدیمی را اصـالح نماینـد و عملکـرد در واحـد سـطح و کیفیـت          اند با انتخاب و توسعه کشت کلون توانسته

  ). 1996جانیک و جیمس، (هاي انگور را بطور چشمگیري افزایش دهند  میوه
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هـاي تحقیقـاتی   ها یک قدم مهم و اساسی در برنامـه ها و کلونها، کولتیوارها، اسپورتشناسایی و شناخت خصوصیات واریته
اساس تغییرات آمپلومتري و در چند سال گذشته برمپلوگرافی و آدر انگور، شناسایی ارقام معموالً بر اساس . باشداصالح گیاهان می

مـراز  اي پلیبر اساس واکنش زنجیره DNAامروزه روش هاي مارکرهاي . ها بوده استو یا پروتئین) هاها، ترپنفنول(مواد شیمیایی 
(PCR) ها، ساتالیتمانند میکروAFLP یکـی از جالـب  . باشـند براي اغلب محصوالت کشاورزي و از جمله انگور در دسترس می-

  ).1998دوالرس و همکاران، ( باشندها میونترین کاربردهاي مارکرهاي مولکولی براي شناسایی و جدا سازي کل
مهم تولید  يها تن انگور یکی از قطب 200000هکتار و تولید بالغ بر  20000استان آذربایجان غربی با سطح زیر کشت معادل 

نطقه از لحاظ انگور م نیتر مهمعنوان دانه است که بهرقم اصلی انگورکشت شده در این استان کشمشی بی. باشد یانگور در کشور م
بررسـی   هـا  آنسـالمت   هایی اسـت کـه   گرفتن قلمه از بوتهروش مرسوم ازدیاد انگور در منطقه . باشدمصرف و سطح زیر کشت می

داران از  بطوریکه بارها مشاهده شـده کـه خزانـه    اند اي خوبی در سال قبل نداشته وضعیت رشدي و تغذیهدر موارد زیادي  واند نشده
باکتریـایی و ویروسـی    يهـا  يمـار یتـر مشـکوك بـه ب    قارچی و آفات و از همه مهم يها يماریاند که آلوده به ب تهدرختانی قلمه گرف

ها  ها و توزیع آندار کردن این قلمهبررسی نشده بودند و با ریشه ها قبالً از لحاظ کیفیت میوه و عملکرد اصالً اند و حتی آن بوته بوده
اي نـه چنـدان دور شـاهد پـراکنش وسـیع       انـد و در آینـده   ی از مناطق انگورکـاري منطقـه شـده   باعث انتشار آلودگی در سطح وسیع

امـا بـراي حـل ایـن معضـل الزم      . کشور خواهیم بود يها ویروسی و باکتریایی انگور در اکثر مناطق استان و سایر استان يها يماریب
دولتی باغ مادري ایجاد گردد که در آن عـالوه بـر    يها ناست که در مناطق تولیدکننده نهال انگور، توسط بخش خصوصی یا ارگا

، تغذیه و آبیـاري مناسـب   ها روسیو ژهینسبت به کنترل مداوم و تست بیماري، آفات و به و ،پر محصولنگهداري ارقام با کیفیت و 
از ایـن   ها، يماریبو از آفات هاي مادري اقدام کرده، بعد از بررسی همه جانبه از لحاظ کیفیت و عملکرد محصول، عاري بودن  پایه
خطرنـاك در منطقـه،    يهـا  يماریبا این روش عالوه بر مهار شیوع ب. کاران قرار گیرددسترس خزانه رو دها مواد اولیه تهیه شده  پایه
تولیـد  وضعیت  لپر محصوسالم و  يها با کیفیت خوب و احداث باغات جدید از این نهال لپر محصوتوان از طریق ازدیاد ارقام  می

منطقه به ویـروس و بـاکتري مسـئله بسـیار مهـم و حـائز اهمیتـی اسـت کـه           يها احتمال آلوده بودن تاك. کلی استان را افزایش داد
ها، توجـه زیـادي بـه شـیوع و انتشـار سـریع پنهـانی         قارچی و آفات در منطقه و مبارزه با آن يها يماریمتأسفانه به دلیل غالب بودن ب

شـود امـا در هـر صـورت بـه دلیـل        هـا را جـدي گرفتـه نمـی     شود و خطرات و صدمات وارده توسـط آن  نمی اه يو باکتر ها روسیو
  .در باغات متعددي مشاهده شده است ها يماریهاي مکرر این ب غفلت

ایجاد باغ ، مهمهاي هاي پر بار و عاري از ویروسکلون و معرفی انتخاب براساس موارد ذکر شده هدف اصلی این طرح شامل
بهبود ،  ي پر بارها کلونافزایش عملکرد و کیفیت میوه باغات انگور از طریق کشت ، هاي سالم براي تکثیرقلمه نیتأممادري جهت 

 هاي تولیدي و حذف اختالط کلونیکیفیت کشمش

  
  هامواد و روش

روس و همچنـین بررسـی   یـ اري از وهاي پر بـار انگـور رقـم کشمشـی سـفید عـ      این تحقیق به منظور جداسازي و معرفی کلون
هاي صفات کمـی و کیفـی میـوه شـامل     گیريبر اساس اندازه. سازگاري و ثبات صفات آنها در مناطق مختلف ایران به اجرا در آمد

تعداد خوشه در بوته، وزن و اندازه خوشه و حبه، مقدار عملکرد بوته، ضریب باردهی، مقدار مواد جامد محلول، یکنواختی رسـیدن  
. هاي اطراف ارومیه جـدا شـدند  بوته انگور مطلوب از توده موجود در تاکستان 21هادر طی سه سال متوالی گیري حبهمیزان رنگ و

تسـت االیسـا بـه انجـام      1385دانه سفید عاري از چند ویروس بیمـاریزا در سـال   هاي پربار بیمنظور شناسایی کلوندر مرحله دوم به
بوتـه انگـور    10اي شدن برگ و آرابیس موزائیک حـذف و نهایتـا   هاي یرگ بادبزنی، لولهبه ویروس هاي آلودهرسید و سپس بوته

هـاي برتـر و بررسـی    در ادامه طـرح بـه منظـور رسـیدن بـه تـک کلـون       . بیدانه سفید با صفات برتر و عاري از ویروس انتخاب شدند
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قایسه صفات کمی و کیفی آنها با ارقام شاهد در یک شـرایط  ها با آبهواي چند منطقه انگورکاري کشور و همچنین مسازگاري آن
  محیطی و خاك یکسان 

هاي الزم گرفته شد و به مراکز تحقیقاتی قزوین، فـارس و خراسـان رضـوي    قلمه 1389هاي انتخاب شده در سال ابتدا از بوته 
زایـی آبیـاري،   در طـی مرحلـه ریشـه    .ی قـرار گرفتنـد  زایها در گلخانه و در بستر ریشهدر استان آذربایجان غربی قلمه. ارسال گردید
هاي حاصـله سـپس در   نهال 1390در بهار سال . ها انجام گرفتها به همراه تغذیه برگی قلمهها، مبارزه با آفات و بیماريوجین علف

عنوان واحد آزمایش، در و هر تیمار شامل چهار عدد بوته به) کلون(تیمار  10هاي کامل تصادفی، هر بلوك شامل قالب طرح بلوك
هـاي زراعـی   مراقبت 1391درسال . هاي هرز به طور مرتب انجام گرفتدر این سال آبیاري و مبارزه با علف. سه تکرار کاشته شدند

هـا و اجـراي سیسـتم    هاي براي ایستاده کردن بوتـه در همین سال نصب قیم. ها انجام گرفتشامل آبیاري و مبارزه با آفات و بیماري
  .ربیتی کوردون دو طرفه انجام شدت

زنـی تـا برداشـت    ها هرس شدند و از مرحلـه جوانـه  ها به سن باردهی، با اعمال شارژ یکسان، تمامی بوتهدر زمان رسیدن بوته 
هـا و حساسـیت بـه نکـروز چـوب خوشـه، میـزان        زنی، تعداد خوشه، اندازه خوشه گل، و ریـزش حبـه  محصول صفات تاریخ جوانه

سفیدك، حساسیت به سرما به صورت مشاهده اي و در زمان رسیدن میوه نیز صفات طول و عرض خوشه، وزن خوشه و  آلودگی به
، شدت تولیـد شـات بـري، حساسـیت بـه      pHها، تاریخ رسیدن و برداشت، مقدار قند، اسید و تک حبه، عملکرد هر بوته، رنگ حبه

همچنین به منظـور بررسـی   . گیري و ثبت شدندزمستانه اندازه سفیدك سطحی، خشکیدگی چوب خوشه، ریزش حبه و سرمازدگی
در نهایت با تجزیـه آمـاري داده هـاي     .استفاده گردید AFLPها از نشانگرهاي مولکولی ریزماهواره و تفاوت ژنتیکی بین این کلون

   .ها انجام شدبندي کلونروهتجزیه واریانس، مقایسات میانگین و گ SPSSو  Mstatcهاي آماري حاصله با استفاده از برنامه
  

  نتایج
ارومیه نشان داد کـه اثـرات سـال فقـط در      -هاي کشمشی در ایستگاه تحقیقات باغبانی کهریزهاي دو ساله کلوننتایج بررسی

گیـري شـده   دار بود و سایر صـفات انـدازه  آب میوه و شدت آلودگی بیماري سفیدك سطحی معنی pHصفات طول خوشه، مقدار 
هاي قارچی به شدت تحت تـاثیر عوامـل محیطـی از جملـه     شدت بیماري .داري را در طی دو سال مطالعه نشان ندادندمعنیتغییرات 

با توجه به تغییرات این عوامل در سالیان مختلف، میزان آلودگی سفیدك نیز تفـاوت  . حرارت، رطوبت نسبی و وزش باد قرار دارند
هـا قـرار   مچنین تعداد خوشه و وزن تحت تاثیر نـوع کلـون و سـال و اثـرات متقابـل آن     ه). 1999کیرامی و همکاران، (خواهد کرد 

، 6هـاي شـماره   هاي کشمشی مشخص شد که بیشترین عملکرد متعلق به کلونهاي دو ساله عملکرد کلونگیريطبق اندازه .نگرفتند
کمتـرین   4گـروه قـرار گرفتنـد و کلـون شـماره       بود که بدون اختالف آماري در یک) عنوان شاهدبه(و تامسون سیدلس  11، 8، 7

کـه  طـوري هـا متفـاوت بـود بـه    نتایج مقایسات میانگین نشان داد که مقدار مواد جامد محلول در بین کلون. مقدار میوه را تولید نمود
مقـدار اسـید   . بـود  9 کمترین میزان قنـد میـوه مربـوط بـه کلـون     . گیري شداندازه 8و  7هاي شماره بیشترین مقدار آن در میوه کلون

و تامسـون سـیدلس    10هـاي  که کمترین و بیشترین مقدار بـه ترتیـب در کلـون   طوريها متفاوت بود بهتارتاریک میوه نیز بین کلون
  .ثبت شد 11و کمترین در کلون  13آبمیوه نیز بیشترین میزان در کلون  pHاز لحاظ . گیري شداندازه

انگور تامسون سیدلس بیشترین شات بـري  . هاي انگور کشمشی مشاهده شدري در کلونداري بین تولید شات باختالف معنی
  .ها مقدار کمی شات بري داشتندسایر کلون EM1-3و  K4 ،K9هاي که به غیر از کلونرا در خوشه تولید نمود در حالی

ها میان رس بودند و فقط در اغلب کلون. ها تفاوت نشان دادندها از لحاظ زمان رسیدن میوهدر هر دو سال مورد بررسی کلون
ها از ترین بودند بطوریکه میوه آنو تامسون سیدلس زودرس K9و  EM 1-3هاي دیررس ترین بود و کلون AID 3-2این بین کلون 

سـیدند امـا   هـا بـه مرحلـه بـاردهی ر    تعدادي از کلـون  1392درسال . اواخر مرداد تا اوایل شهریور قابل برداشت و عرضه به بازار بود
هاي کشـت  بین کلون در. کف بر شدند و فاقد میوه بودند 1393ها در سال ، تمامی کلون1392سرماي شدید زمستان  متاسفانه بر اثر
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توانسـتند بـه خـوبی سـرماي      Lash 1-5 ،K2 ،K9 ،AID 2-3 ،K7 ،EM 1-2 ،K1 ،K8 ،K4ها شـامل  شده چند بوته از بعضی کلون
  .ها کف بر شدندتولید میوه نمایند اما مابقی بوته 1393سال  درزمستان راتحمل نمایند و 

  
  هاي انگور بیدانه سفیدگیري شده در کلوننتایج تجزیه واریانس مرکب صفات اندازه :1جدول

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات

عرض خوشه   طول خوشه  عملکرد  وزن خوشه  تعداد خوشه
  )مترسانتی(

  وزن حبه
  )گرم(

 40ns 1900.08ns 2.107ns 11.11** 0.42ns 0.003ns  1  سال
 0.024 3.5 0.18 0.314 2828.4 10.156  4  تکرار در سال

 **22.35ns 7916.7ns 2.267* 38.72** 12** 0.18  14  کلون
 16.83ns 475.8ns 1.09ns  0.678ns 0.06ns 0.008ns  14  کلون ×سال 

 0.025 2.9 6.87 1.13 6.39.9 15.251  56  اشتباه
 14.6 14.8 11.09 49.3 29.6 46.9    (%)ضریب تغییرات 

  
ایـن اخـتالف در محـدوده بـین زرد     . گیري حبه با همدیگر اختالف نشان دادنـد هاي مورد بررسی از لحاظ شدت رنگکلون

 AiD 3-2کلـون  . زرد بـود هاي سـبز مایـل بـه زرد و    ها به ترتیب مربوط به رنگبیشترین فراوانی رنگ حبه کلون. طالیی تا سبز بود
 K1 ،Lash 1-2 ،EMهـاي  هایی به رنگ زرد طالیی، کلـون و تامسون سیدلس با حبه gol 1-2 هایی به رنگ سبز، کلونداراي میوه

هایی به رنگ سبز مایل بـه زرد  داراي حبه K7و  Lash 1-5 ،K4 ،EM 1-2 ،K9 ،K2 ،K6 ،K5هاي به رنگ زرد و کلون K8و  1-3
  .بودند

ها مشخص نماید در حالی که از هاي حاصله از نشانگرهاي ریزماهواره نتوانست هیچگونه اختالفی را بین این کلونه دادهتجزی
عـدد در ترکیـب    44تعداد قطعـات در محـدوه   . ، هشت عدد چند شکل بودندAFLPبدست آمده از آغازگرهاي  DNAقطعه  499

هـا را  تمامی کلـون  AFLPهاي اي بر اساس دادهتجزیه خوشه. بود 3/71گین با میان E31-M32قطغه در  97تا  E34-M34آغازگري 
. دانه قرمز بوددانه سفید بدون اختالف ژنتیکی و گروه دوم شامل کلون بیکلون انگور بی 9اولین گروه شامل . در دو گروه قرار داد

  .متمایز نمایدهاي پوست سفید دانه قرمز را از سایر کلونفقط توانست کلون بی AFLPروش 
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Improvement of Bidaneh sefid (Vitis vinifera L.) cultivar by clonal selection program 
 

Abstract 
To identification of superior and virus free clones of Bidaneh sefid cultivar a clonal selection program was 
done for 9 years on Urmia region. In mass selection step based on measurements of traits like number of 
bunch per vine, berry and bunch size and weight, yield, TSS, ripening and rate of berry coloring, 21 vines 
were screened from vineyards around Urmia region. To detection of virus diseases in selected clones ELISA 
test was applied. Genetic differences among selected clones were analyzed by 23 Simple Sequence Repeats 
(SSR) and seven AFLP primer combination. To evaluate the yield and the quantity and quality traits of virus 
free and superior clones and study of their adaptation to different regions this study was performed as 
RCBD in Urmia, Takestan, Kashmar and Shiraz.  Based on yield and some qualitative fruit traits, there were 
differences among clones in various local and years. In Urmia region the most bunch number was recorded 
in K3 but in Qazvin K8 clone had the more bunch number, interestingly this clone did not produce enough 
bunch in Urmia. In both regions only K2 and K3 clones produced adequate bunch number per vine and 
acceptable yield.. Cluster analysis based on AFLP data separate all the clones of Keshmeshi 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 detect the red berry clone of Keshmeshi from other white 
berry clones.  
Keywords: Breeding, Bunch, Virus, Genetic diversity 
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