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بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای کدوتخمکاغذی ( )Cucurbita pepo var. styriacaبا استفاده از
نشانگرهای مولکولی ISSR
3

پریا امیری ،1احمد اسماعیلی *،2و جواد هادیان

 -1دانشجوي كارشناسي ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
 -2دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
 -3دانشیار ،گروه باغباني ،پژوهشكده گیاهان و مواد اولیه دارویي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران
(تاریخ دریافت – 1396/01/22 :تاریخ پذیرش)1396/05/08 :

چکیده
مطالعه تنوع ژنتیكي در گیاهان دارویي ،یكي از اهداف مهم بهنژادي است .پیشرفت هاي اخیر در كاربرد واكنش زنجیرهاي
پلیمراز ،امكان بررسي افراد یک جمعیت را در تعداد مكانهاي ژني بیشتري از ژنوم فراهم ساخته است و از میان نشانگرهاي
مولكولي  ،DNAنشانگر  ISSRنیز به طور موفقیت آمیزي در مطالعات مختلف تنوع ژنتیكي گیاهان استفاده شده است .در این
پژوهش ،تنوع ژنتیكي  43نمونه از  5جمعیت كدوتخمكاغذي و  4نمونه از  1جمعیت كدوتنبل كشت شده در كلكسیون
دانشگاه شهید بهشتي توسط  12نشانگر  ISSRبررسي شد .در مجموع  83نوار قابل امتیازدهي بهدست آمد و میانگین نوارهاي
تولیدي توسط نشانگرها  6/91بود و  100درصد نوارهاي قابل امتیازدهي چند شكلي نشان دادند .دندروگرام بر اساس ضریب
تشابه جاكارد و روش خوشهبندي  ،)Complete Linkage( CLinkترسیم گردید و پنج گروه اصلي بهدست آمد .نتایج به
دست آمده از گروهبندي با دو روش تجزیه به مختصات اصلي و تجزیه خوشهاي نشان داد كه گروهبندي ارایه شده توسط دو
روش مزبور با یكدیگر مشابه بودند .ضریب كوفنتیک محاسبه و  0/97بهدست آمد .در مجموع نتایج نشان داد كه برخي از
نشانگرهاي  ISSRاستفاده شده در این تحقیق ،براي مطالعات آینده تنوع ژنتیكي در گونه  Cucurbita pepoمفید است.
واژگان کلیدی :كدو تخم كاغذي ،تجزیه خوشهاي ،تجزیه به مختصات اصلي ،اطالعات چندشكلي

* نویسنده مسئول ،آدرس پست الکترونیکیismaili.a@lu.ac.ir :
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مقدمه

ژنوتیپها از هم بسیار حائز اهمیت است ( De Girorgio,

جنس كدو با نام علمي  Cucurbitaمتعلق به خانواده

 .)2007; Arab Tajandareh et al., 2016از نشانگرهاي

 Cucurbitaceaeو طایفه  Cucurbiteaeاست و شامل 12

مولكولي مبتني بر  PCRبه عنوان ابزار قدرتمند براي

گونه است ( .)Grisales et al., 2009همه گونههاي جنس

شناسایي چندشكلي و مطالعه تنوع و روابط ژنتیكي در

 Cucurbitaداراي  20جفت كروموزوم ( )2n=40بوده و

گیاهان استفاده ميشود (.)Zietkiewiz et al., 1994

تعداد كروموزومهاي پایه در آنها  10عدد ( )x=10مي

امروزه استفاده از تواليهاي تكراري ساده داخلي بهعنوان

باشد .از این تعداد تنها  5گونه داراي اهمیت زراعي

نشانگرهاي

دينوكلئوتید،

هستند كه اهلي شده و مورد كشت و كار قرار ميگیرند.

تترانوكلئوتید یا پنتانوكلئوتید ،در میان محققان به صورت

این گونهها شامل كدو تخمكاغذي (،)Cucurbita pepo

یک روش متداول درآمده است ( Zietkiewiz et al.,

كدو حلوائي ( ،)C. moschata Duch.كدو تنبل ( C.

 .)1994نشانگرهاي  ISSRنیمهتصادفي بوده و از

 )maxima Duch.و دو گونهي دیگر از انواع كدو تنبل

تكرارپذیري و چندشكلي باالیي برخوردار است و در

( C. argyrosperma Hubber.و )C. ficifolia Bouche.

دامنه وسیعي از گیاهان كاربرد دارد ( Denduangboripant

ميباشند ()Nee, 1990؛ اگرچه گونههاي ،C. moschata

 .)et al., 2010این روش شامل تكثیر قطعههاي DNA

 C. maximaو  C. pepoداراي معروفیت بیشتري هستند.

موجود در فواصل بین دو ناحیه تكراري ریزماهوارهاي

كدوسانان یكي از تیرههاي بزرگ گیاهي هستند كه در

است كه در دو سوي آن قرار دارند (.)Shi et al., 2010

تغذیه بشر استفاده ميشوند و به علت رشد سریع در دوره

نشانگر  ISSRمانند  RAPDیک نشانگر غالب است ،اما

رشد خود و تولید میوههاي خوراكي آبدار مورد توجهاند.

نسبت به آن تكثیرپذیري و تنوعپذیري باالتري داشته،

كدو ،خربزه ،خیار ،هندوانه و طالبي جز این خانواده

سریع بوده و روشي آسان است .این نشانگرها نیاز كم به

هستند و در سراسر ایران كشت ميشوند و به آبوهواي

 DNAالگو دارند .این نشانگرها تكرارپذیري نشانگرهاي

مناطق شمال و جنوب ایران هم سازگار ميباشند

ریز ماهواره ( )SSRرا به دلیل طویل بودن طول

( .)Grisales et al., 2009در طب سنتي از قسمتهاي

نشانگرهایشان دارا ميباشند .در واقع این تكنیک اغلب

مختلف گوشتي انواع كدو بهعنوان ماده ضد قند و تأمین-

مزایاي ریزماهوارهها را دارد و روشهاي  AFLPو RAPD

كننده امالح بدن استفاده شده است .روغنهاي دانه

را در هم ميآمیزد (.)Chen et al., 2008

مبتني

بر

تكرارهاي

با توجه به مشخصات نشانگر  ISSRدر مقایسه با نشانگر-

گیاهان این جنس بهطور مؤثري در درمان كرمهاي روده
اي ،هیپوتروفي پروستات ،التهاب معده و تصلب شرایین و

هاي دیگر ،در مطالعات ژنتیكي بین افراد بسیار نزدیک

همچنین در جلوگیري از انقباضات نامنظم قلب ،كاهش

وطبقهبندي كولتیوارها ،برتري دارد ( ;Chen et al., 2008

خطر تشكیل سنگ مثانه و كلیه نقش مؤثري دارند .قطره

 .)Powell et al., 1996این تكنیک همچنین براي مطالعات

پروستاتان دارویي است كه از بذور این گیاه تولید شده و

تنوع ژنتیكي گونههاي گیاهي كه هیچ نوع اطالعي از

كاربرد

توالي آن در دسترس نیست مناسب است ( Godwin et

براي

درمان

بیماريهاي

دستگاه

ادرار

دارد (.)Zargari, 2005

 .)al., 1997بر اساس بررسيهاي پیشین از نشانگرهاي

مطالعات ژنوتیپي براي شناسایي ژنوتیپهاي مشابه

 ISSRروي گیاهاني مثل ریحان ()Ocimum basillicum

بهمنظور حفظ ،ارزیابي و استفاده از ذخایر ژنتیكي ،مطالعه

توسط  Shindeو همكاران ( ،)Shinde et al., 2010پنیرک

تنوع ژرمپالسم وحشي ،بومي یا اصالحشده قبل از شروع

( )Malva sylvestrisتوسط  Celkaو همكاران ( Celka et

برنامههاي اصالحي و همچنین شناسایي و تفكیک

 ،)al., 2010بنگدانه ( )Hyoscyamus muticus L.توسط
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 El- shawafو همكاران ( ،)El-shawaf et al., 2009گل

در ابتدا براي استخراج  DNAژنومي از برگهاي جوان در

ساعت ( )Passiflora caeruleaتوسط Dos ( Dos Santos

حال رشد نمونهگیري شد و در تانک حاوي ازت مایع

 ،)Santos, 2011توتون ( )Nicotiana tabacum L.توسط

نگهداري و بالفاصله به فریزر  -80منتقل شدDNA .

 Shazdehahmadiو Shazdehahmadi and ( Kharazi

ژنومي از برگهاي پودر شده در ازت مایع توسط كیت

 ،)Kharazi, 2016و  5جنس مختلف از كدوي ایران

استخراج  DNAشركت توپاز ژن استخراج شد .براي

توسط  Esmailniaو همكاران (،)Esmailnia et al., 2015

تعیین كمیت و كیفیت  DNAاستخراج شده از روش

استفاده شده است .هدف از این پژوهش شناسایي و

اسپكتروفتومتري استفاده شد .براي بررسي كیفیت با این

معرفي جمعیتهایي با تنوع مناسب بهمنظور پایهریزي

روش نمونههایي كه جذب آنها بین  1/8-2بود ،انتخاب

برنامههاي اصالح گونه مورد مطالعه ميباشد.

شدند .همچنین براي بررسي بیشتر كیفیت DNA

مواد و روشها

استخراجي و بررسي عدم شكستگي ( )Smearمولكول،

در این تحقیق 5 ،جمعیت كدو تخمكاغذي و  1جمعیت

نمونهها روي ژل آگارز  0/8درصد با بافر  TBE 0/5xو

كدو تنبل ،كه از مزرعه كلكسیون دانشگاه شهید بهشتي

ولتاژ  90ولت الكتروفورز شدند .در نهایت غلظت

شهر تهران جمعآوري شدند ،به منظور دستیابي به

DNAهایي كه از نظر كیفیت مناسب بودند براي واكنش

اطالعات تنوع ژنتیكي و روابط خویشاوندي آنها جهت

زنجیرهاي پليمراز به  10نانوگرم در میكرولیتر رسانده

استفاده در برنامهریزيهاي اصالحي بعدي با استفاده از

شدند .واكنش زنجیرهاي پليمراز در حجم  10میكرولیتر

روشهاي مولكولي  DNAمورد بررسي قرار گرفتند .پنج

براي تمامي نمونهها بهینه شد .مواد واكنش  PCRبراي

جمعیت از كدو تخمكاغذي متعلق به تهران ،همدان،

نشانگر  ،ISSRشامل  3میكرولیتر  DNAبا غلظت 10

زردبند ،فارس ،نمونه نامشخص كلكسیون و  1جمعیت از

نانوگرم در هر میكرولیتر 0/7 ،میكرولیتر نشانگر با غلظت

كدو تنبل همدان بود .از جمعیت تهران  9نمونه ،همدان

 10پیكومول در میكرولیتر 1/5 ،میكرولیتر آب مقطر

 10نمونه ،زردبند  4نمونه ،فارس  10نمونه ،نمونه

استریل و  4/8میكرولیتر از كیت مسترمیكس  PCRبا

نامشخص كلكسیون دانشگاه شهید بهشتي  10نمونه و

غلظت  2Xبود .شرایط تكثیر  PCRبراي  ISSRشامل

كدو تنبل همدان  4نمونه جمع آوري شد (جدول .)1

واسرشت سازي اولیه در دماي  94درجه سانتيگراد به
مدت  4دقیقه و پس

جدول  -1مشخصات نمونههاي جمعآوري شده

Table 1. Characteristics of collected samples

كد

توده/جمعیت

Code

Population

T1-T9

تهران

H1-H10

همدان

گونه

Species

كدوتخمكاغذي
C. pepo

Tehran

كدوتخمكاغذي
C. pepo

Hamedan

كدوتخمكاغذي

Z1-Z4

Zardband

زردبند

C. pepo

F1-F10

فارس

كدوتخمكاغذي

C1-C10

نمونه نامشخص از كلكسیون دانشگاه شهید بهشتي

كدوتخمكاغذي

KTH1-KTH4

همدان

C. pepo

Fars

Uncertain sample of Shahid Beheshti University
Collection

C. pepo

كدوتنبل

C. maxima

Hamedan

19

امیری و همکاران

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای کدوتخمکاغذی ...

از آن  35چرخه شامل واسرشت سازي در دماي  94درجه

چندشكلي (تعداد جایگاههاي چندشكل تقسیم بر تعداد

سانتيگراد به مدت  1دقیقه ،اتصال نشانگر در دمایي بین

كل جایگاهها) براي هر نشانگر ميباشد .شاخص نشانگر

 49-52سانتيگراد به مدت  50ثانیه و بسط در دماي 72

پتانسیل هر نشانگر براي تولید نوار بیشتر را نشان ميدهد

درجه سانتيگراد به مدت  1دقیقه بود .در پایان چرخهها،

(.)Powell et al., 1996; Anderson et al., 1993

براي اطمینان از سنتز كامل تمامي رشتهها ،بسط نهایي در

نتایج و بحث

 72درجه سانتيگراد به مدت  10دقیقه انجام شد .براي

تمامي نشانگرهاي استفاده شده  ،ISSRچندشكلي قابل

بررسي محصوالت تكثیر شده  ،PCRنمونهها برروي ژل

توجهي نشان دادند .از مجموع  12نشانگر  83 ،ISSRنوار

آگارز  3درصد با جریان  80ولت به مدت  150دقیقه در

تولید شد كه تمامي نوارها در سطح جمعیت چندشكل

دستگاه الكتروفورز بارگذاري شدند .براي تعیین حدود

بودند .تعداد نوارهاي چندشكل بین ( 5براي

اندازه نوارها روي ژل ،از اندازه نشانگر  100جفت باز

نشانگرهاي  IS6 ،IS5 ،IS4و )IS21تا ( 9براي

استفاده شد .براي مشاهده نوارها ،عكسبرداري زیر

نشانگرهاي IS8 ،IS7و )IS11متغیر بود .درصد چندشكلي

نور  UVبهوسیله ژلداک صورت گرفت .در این پژوهش از

 100درصد محاسبه گردید (جدول  .)3میانگین محتوي

 12نشانگر  ISSRكه در مطالعات قبلي توانستند چند

اطالعات چند شكل نشانگرها  0/23برآورد شد كه بین

شكلي باالیي نشان دهند ( )Karimi et al., 2014استفاده

( 0/14براي نشانگر  )IS4تا ( 0/32براي نشانگرهاي

شد؛ كه نشانگرهاي شماره  1تا  10نشانگر  ISو

 UBC868و )IS5قرار داشت .بنابراین نشانگرهاي

نشانگرهاي  11و  12نشانگرهاي  UBCبودند (جدول .)2

 UBC868و  IS5بهتر از سایر نشانگرهاي بهكار رفته

آنالیز دادهها :نوارها بر اساس حضور ( )1و عدم حضور

توانستند فاصله ژنتیكي نمونهها را مشخص كنند .محاسبه

( )0امتیازدهي شدند و هر نوار به عنوان یک جایگاه ژني

شاخص نشانگر  MIبراي هر كدام از نشانگرهاي مورد

در نظر گرفته شد (شكل  .)1محاسبات با نرم افزار

استفاده نشان داد كه بیشترین میزان شاخص نشانگر

 NTSYS-PCنسخه  2/02انجام شد .دندروگرام با روش

مربوط به نشانگر  )2/34( IS11و كمترین مقدار مربوط به

 Clinkبا واحد  SHANتوسط همین نرمافزار ترسیم

نشانگرها  )0/7( IS4بود .این شاخص نشان داد كه

گردید .از تجزیه به مختصات اصلي ( PCoA: Principal

نشانگر  IS11نسبت به سایر نشانگرها پتانسیل باالتري در

 )Coordinate Analysisبراي گروهبندي بر پایه ضریب

تولید نوار بیشتر دارد.

تشابه یا واریانس/كوواریانس در بین دادهها استفاده شد كه

در این پژوهش ،بر اساس دادههاي حاصل از نشانگرهای

اطالعات مفیدتري درباره تمایز گروههاي اصلي ارائه مي

 ،ISSRدندروگرام تجزیه خوشهاي به روش  Clinkو بر

كند ( .)Rohlf, 1987محتوي اطالعات چندشكل ( PIC:

اساس ماتریس تشابه جاكارد با نرمافزار NTSYS-PC

 )Polymorphic Information Contentبراي هر نشانگر

ترسیم شد (شكل .)2در مجموع دندروگرام حاصل از

با استفاده از فرمول ]) PIC=Σ[2pi (1-piمحاسبه گردید.

دادههاي  47 ،ISSRفرد این  6جمعیت را بر اساس

در این رابطه  ،PICمحتواي اطالعات چند شكل،pi ،

ضریب تشابه حدود  0/45در پنج گروه طبقهبندي كرد.

فراواني نوار iام و ( )1-piفراواني نوار iام در حالت عدم

گروه اول شامل فرد شماره  1از جمعیت تخمكاغذي

وجود نوار ميباشد (.)Thimmappaiah et al., 2008

نامشخص كلكسیون ،گروه دوم شامل فرد شماره  9از

شاخص نشانگر ( )MI: Marker Indexبر اساس فرمول

جمعیت تخمكاغذي همدان ،گروه سوم شامل افراد

 )Thimmappaiah et al., 2008( MI = PIC.N.βمحاسبه

جمعیت كدو تنبل همــدان و گروه چهارم شامل افراد

گردید ،كه  Nتعداد كل نوارها براي هر نشانگر و  βدرصد

شماره  5از جمعیت تخمكاغذي تهران ،شمــاره  9از
20
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جمعیـت

 از10  شماره،جمعیت تخمكاغذي نامشخـص كلكسیــون

)R=A/T, Y=G/C(  مورد استفاده در این تحقیقISSR  توالي آغازگرهاي-2 جدول
Table 2. Sequences of ISSR primers used in present study (R=A/T, Y=G/C)

)5´→ 3´( توالی نشانگر

کد مشخصه نشانگر

ردیف

Primer Sequence )5´→3´(

Code of marker

Row

CACACACACACACACACAG
GACACACACACACACACC
CACACACACACACACACC
ACGACGACGACGACGG
ACGACGACGACGACGC
TCGTCGTCGTCGTCGG
ACACACACACACACACG
TAGAGAGAGAGAGAGAY
AGAGAGAGAGAGAGAGRC
CTCCTCCTCCTCRC
GTGTGTGTGTGTGTGTYA
GAAGAAGAAGAAGAAGAA

IS4
IS5
IS6
IS7
IS8
IS9
IS11
IS13
IS21
IS23
UBC849
UBC868

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 كدها بیانگر. شاهد منفي:C ،100 bp  نشانگر اندازه:L . درصد3  روي ژل آگارزISSR11  محصول واكنش نشانگر-1 شكل
افراد است
Figure 1. Product of ISSR11 marker reaction on 3% agarose gel, L: 100bp DNA ladder, C: negative control. The
codes represent studied genotypes

 استفاده شدهISSR  مشخصات چندشكلي نشانگرهاي-3 جدول
شاخص
نشانگر

Table 2. Polymorphic properties of used ISSR markers
میزاناطالعات
درصدچندشكلي
نوارهاي چندشكل
كل نوارها
چندشكلي
Percent of

MI

PIC

polymorphism

0.7
1.6
0.8
2.07
2.25
2.08
2.34
1.76
1
1.56
1.12
2.24

0.14
0.32
0.16
0.23
0.25
0.26
0.26
0.22
0.2
0.26
0.16
0.32

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

نام نشانگرها

ردیف

Polymorphic bands

Total bands

Markers name

Row

5
5
5
9
9
8
9
8
5
6
7
7

5
5
5
9
9
8
9
8
5
6
7
7

IS4
IS5
IS6
IS7
IS8
IS9
IS11
IS13
IS21
IS23
UBC849
UBC868

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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similarity coefficient

شكل  -2دندروگرام حاصل نشانگرهاي  ISSRبر اساس ضریب تشابه جاكارد و روش گروهبندي Clink
Figure 2. Dendrogram of the ISSR markers based on the Jaccard similarity coefficient and the Clink grouping
method

تخمكاغذي همدان و شماره  2از جمعیت تخمكاغذي

فواصل فضایي و فواصل ژنتیكي مشاهده شد كه هر دو

تهران بود .گروه پنجم شامل  37فرد دیگر جمعیتهاي

روش افراد را به طور مشابهي از هم تفكیک كردند .در

تخمكاغذي بود كه در این گروه بیشترین شباهت (0/96

كل این نمودارها با دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهاي

درصد) بین دو فرد شماره  5و  7از جمعیت همدان بود.

تطابق داشتند.

تجزیه به مختصات اصلي یک روش مقیاسگذاري یا

در این مطالعه نشانگرهاي استفاده شده چندشكلي باالیي

مختصاتیابي است كه با ماتریس شباهتها یا تفاوتهاي

( 100درصد چندشكلي) را در بین نمونههاي جمعیتهاي

بین مجموعهاي از افراد شروع ميشود و هدف از آن به

كدو از خود نشان دادند ،این وضعیت از مزایاي

وجود آوردن یک نمودار گرافیكي از دادهها با ابعاد كمتر

نشانگرهاي  ISSRبهكار رفته است .از دوازده نشانگر

است؛ بطوریكه فاصله بین نقاط در نمودار ،نزدیک به

استفاده شده ،شش نشانگر ( IS5, IS8, IS9, IS11, IS23,

تفاوتهاي اصلي ميباشد ( .)Rohlf, 1987بر این اساس

 )UBC868داراي  PICبین  0/25تا  0/5بودند كه نشان

براي نشانگرهاي  ،ISSRدو مؤلفه اصلي اول 31/41

ميدهد اطالعات سودمندي را دارا ميباشند .شش نشانگر

درصد از واریانس كل را توجیه نمودند (جدول  )4و

دیگر ( )IS4, IS6, IS7, IS13, IS21, UBC849داراي

نمودار دو بعدي (شكل  )3بر اساس این دو مؤلفه ترسیم

 PICكمتر از  0/25بودند كه نشان ميدهد اطالعات

گردید كه افراد را به پنج گروه تقسیم نمود .در گروه اول

سودمند اندكي دارند .بنابراین ميتوان گفت ،برخي از

 1فرد ،گروه دوم  1فرد ،گروه سوم  4فرد ،گروه چهارم 4

نشانگرهاي  ISSRبراي مطالعه تنوع ژنتیكي كدو سودمند

فرد و در گروه پنجم  37فرد قرار گرفت كه مشابه گروه-

واقع شدند .بوستون و همكاران بیان كردند آغازگرهایي

بندي دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهاي بود .با مقایسه

كه  PICبزرگتر از  0/5داشته باشند داراي اطالعات
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سودمند زیادي هستند ،آغازگرهایي كه مقادیر  PICآنها

كدوتنبل استان همدان در یک گروه جداگانه را احتماالً

بین  0/25تا  0/5باشند سودمند و آنهایي كه كمتر از 0/25

ميتوان به این علت دانست كه این افراد متعلق به گونهاي

باشند داراي اطالعات سودمند اندكي هستند ( Botstain et

متفاوت ( )C. maximaهستند .اغلب ژنوتیپهاي مربوط

.)al., 1980

به جمعیتهاي مختلف كدو تخمكاغذي به صورت

در پژوهش حاضر تنوع ژنتیكي ژنوتیپهاي كدو تخم-

پراكنده كنار هم در یک گروه قرار گرفتند كه این امر نشان

كاغذي و كدوتنبل با نشانگرهاي  ،ISSRبررسي شد .این

دهنده عدم مطابقت فاصله ژنتیكي بین نمونههاي

نشانگرها توانستند  47فرد  5جمعیت كدو تخمكاغذي و

جمعیتهاي مختلف كدو تخمكاغذي با منشأ جغرافیایي

 1جمعیت كدو تنبل را از هم تفكیک كنند .نتایج تجزیه

بود .با توجه به اینكه افراد جمعیت كدو تنبل در كنار

خوشهاي به روش  CLinkو ضریب تشابه جاكارد نشان

یكدیگر و در یک گروه مجزا قرار گرفتند ميتوان نتیجه

داد كه بیشترین شباهت ژنتیكي ( 96درصد تشابه) بین دو

گرفت كه نشانگرهاي  ISSRتوانستند تا حدودي افراد را

فرد  H5و  H7از جمعیت كدو تخمكاغذي از استان

بر اساس نوع گونه از هم تفكیک كنند و نه منشأ

همدان بود كه علت را ميتوان در یكسان بودن نوع گونه

جغرافیایي.

( )C. pepoآنها دانست .قرار گرفتن افراد جمعیت

شكل  -3باي پالت دوبعدي مربوط به تجزیه مختصات اصلي جمعیتهاي كدو
Figure 3. Two-dimensional plot related to the principal coordinates analysis of Cucurbita populations
جدول  -4تجزیه به مختصات اصلي مربوط به نشانگر ISSR
Table 4. Principal coordinate analysis of the ISSR marker

واریانس نسبی

مؤلفه 1

مؤلفه 2

Component 1

Component 2

20.19

11.21

Relative variance

واریانس تجمعی

20.19
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Cumulative variance

در مطالعهاي كه توسط  Hatamiو همكاران روي تنوع

 UBC868بیشترین  PICرا دارا بودند .از میان نشانگرهاي

ژنتیكي سه جمعیت كدو حلوایي با استفاده از نشانگر

مورد استفاده نشانگر ،IS11بیشترین شاخص نشانگر و

 ISSRانجام شد ،درصد چندشكلي  100درصد بهدست

بنابراین بیشترین پتانسیل تولید حداكثر نوار را دارا بود.

آمد ( .)Hatami et al., 2017در پژوهشي توسط

میانگین میزان اطالعات چندشكلي  0/23برآورد گردید كه

 Barzegarكه به بررسي تنوع ژنتیكي  50نمونه كدو از

نشان دهنده تنوع ژنتیكي قابل توجه در افراد جمعیتهاي

گونههاي  C.maxima ،C. pepoو  C. moschataبا

كدو تخمكاغذي و كدوتنبل است.

استفاده از نشانگر  SSRانجام گرفت 100 ،درصد

تجزیه به مختصات اصلي ابزار دیگري براي نشان دادن

چندشكلي مشاهده شد ( .)Barzegar, 2014در مطالعهي

نحوه پراكنش افراد است كه به عنوان روشي مكمل براي

دیگري توسط  Esmailniaو همكاران تنوع ژنتیكي 30

تجزیه خوشهاي به كار ميرود و نتایج حاصل از این

گونهي بومي از كدوي ایراني از پنج جنس مختلف با

آزمون با دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهاي تطابق

استفاده از نشانگر  ISSRبررسي شد ،درصد چند شكلي

داشت .اگرچه نشانگر مولكولي  ،ISSRبهخوبي توانست

 92/93درصد بهدست آمد ( .)Esmailnia et al., 2015در

تفاوت ژنتیكي بین جمعیتها را مشخص كند اما بر

مطالعهاي كه توسط  Kameliو همكاران روي تنوع

اساس نتایج تجزیه خوشهاي و با توجه به پراكنده بودن

ژنتیكي سه گونه مرزه ( S. spicigera, S. rechingeri, S.

اغلب افراد جمعیتهاي مختلف كدو تخمكاغذي در كنار

 )khuzistanicaبا استفاده از نشانگر  ISSRانجام شد،

یكدیگر به طور كلي ميتوان نتیجه گرفت كه نشانگر

درصد چندشكلي  100درصد بهدست آمد ( Kameli et

 ISSRنتوانست بهخوبي نمونهها را بر حسب منشأ

 .)al., 2013در پژوهشي دیگر توسط  Songو همكاران

جغرافیایي از هم تفكیک كند .به عنوان مثال

كه به بررسي تنوع ژنتیكي مریمگلي ( Salvia

 Ehteshamniaو همكاران ،تنوع ژنتیكي  96ژنوتیپ از 5

 )miltiorrhizaبا استفاده از نشانگر  ISSRپرداختند،

جمعیت طبیعي گردوي ایراني در استان گلستان را با

درصد چندشكلي  100درصد بهدست آمد ( Song et al.,

استفاده از  11مكان ژني ریز ماهواره مورد بررسي قرار

 .)2010میزان اطالعات چندشكلي یكي از شاخصهاي

دادند .بر اساس نتایج بهدست آمده ،دستهبندي جمعیتها

مهم براي مقایسه نشانگرهاي مختلف از نظر قدرت تمایز

با استفاده از دادههاي مولكولي با دستهبندي آنها بر اساس

به شمار ميرود .مقادیر باالي آنها داللت بر چندشكلي

موقعیت جغرافیایي انطباق پیدا نكرد ( Ehteshamnia et

زیاد در یک جایگاه نشانگري دارد كه در تفكیک و تمایز

 .)al., 2009بنابراین معنيدار نبودن همبستگي بین فواصل

افراد نقش بهسزایي دارد .بنابراین نشانگرهایي با  PICباال

جغرافیایي و فواصل ژنتیكي آنها نشان دهنده ارتباط

براي تمایز ژنوتیپهایي با خویشاوندي نزدیک اهمیت

ژنتیكي بین جمعیتهاي جدا از هم از طریق جریان ژني

باالیي دارد .نتایج بهدست آمده در این تحقیق نشان داد كه

است ( .)Alikhani et al., 2014در مطالعهاي،

از میان نشانگرهاي بهكار رفته ،نشانگرهاي  IS5و

 Mohammadiو همكاران ،تنوع ژنتیكي  35جمعیت جد
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از آنجا كه اجراي هر برنامه اصالحي وابسته به وجود

 نشانگر17 ) را با استفادهAegilops cylindrical( گندم

تنوع ميباشد؛ بنابراین انتخاب والدین مناسب در برنامه

 بر اساس نتایج بهدست آمده توسط. بررسي كردند،ISSR

هاي تالقي براي تولید هیبریدهایي با حداكثر

 روشهاي گروهبندي خوشهاي و تجزیه به مؤلفههاي،آنها

 وقتي والدین از نظر.هتروزیگوستي امري ضروري است

اصلي نتوانست جمعیتها را به طور كامل از هم تفكیک

ژنتیكي فاصله بیشتري از هم داشته باشند به تعداد كمتري

كند و عدم ارتباط بین تنوع مولكولي و تنوع جغرافیایي را

تالقي براي دستیابي به بهترین جمعیت نیاز است و

نشان داد كه نشان دهنده تنوع ژنتیكي باالي این جمعیت

 با، بنابراین.هتروزیس قويتري در نتاج ظاهر ميشود

 عدم مطابقت الگوي.)Mohammadi et al., 2014( ها بود

اجراي تالقي براي تولید ارقام مناسب با داشتن

گروهبندي با منشأ جغرافیایي در تجزیه خوشهاي ميتواند

خصوصیات مورد نظر از ارقامي كه داراي بیشترین فاصله

 دلیل اول كافي نبودن تعداد:دو دلیل داشته باشد

. ميتوان استفاده نمود،ژنتیكي و صفات مورد نظر باشند

نشانگرهاي استفاده شده و در نتیجه عدم پوشش تمامي

 با توجه به ویژگيهاي،در نهایت الزم به ذكر است

 و دلیل دوم وجود یكسري مضاعفشدگيها،ژنوتیپها

دارویي گیاه كدوتخمكاغذي و كدوتنبل و تنوع ژنتیكي

در ژرمپالسم پس از ذخیره طوالني مدت و استفاده مجدد

 حفاظت در محل براي حفظ ذخایر،نسبتاً باالي آن

كه باعث بروز یكسري اشتباهات و در نتیجه عدم تفكیک

.ژنتیكي این گونهها توصیه ميشود

Chen et al., ( ژنوتیپهاي یكسان از یكدیگر ميشود

.)2012
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Abstract
Evaluation of genetic diversity in medicinal plants is one of the most important evolutionary and
breeding goals. Recent developments in polymerase chain reaction brings the possibility of evaluation
the individuals of a population in more sites of genome, and among different DNA molecular markers,
the ISSR marker was successfully used in study of the genetic diversity of different plants. The genetic
diversity of 43 individuals from five populations of Styrian Pumpkin (Cucurbita pepo var. styriaca)
and 4 individuals from one population of C. maxima which cultivated in Shahid Beheshti University
collection (Tehran, Iran) was investigated using 12 ISSR markers. Totally, 83 scorable bands were
produced by ISSR markers and the mean for the produced band for each marker was 6.91 and 100% of
scorable bands were polymorphic. Dendrogram was illustrated based on Jaccard coefficient similarity
matric and algorithm of Complete Linkage. Based on cluster analysis, individuals of populations
divided into five main groups. The results of the grouping through principal coordinate analysis and
cluster analysis showed that groupings by the two mentioned methods were consonant with each other
and have made a similarity grouping. The cophenetic coefficient was calculated as 0.97. Totally, the
results of present study showed that the some of used ISSR markers could be useful for future study of
genetic variation in Cucurbita pepo.

Keywords: Cucurbita pepo L., Cluster analysis, Principal coordinate analysis, Polymorphic
information
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