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بررسی تنوع ژنتیكی برخی تودههای گردوی ايرانی ( )Juglans regiaاستان همدان با
استفاده از نشانگر مولكولی SSR
)Analysis of Genetic Diversity Among Some Persian Walnut (Juglans regia
Populations of Hamedan Province Using SSR Markers
روحاهلل کريمی  ،احمد ارشادی *2و کورش وحدتی

4

چكیده
ايران بهعنوان يكي از منابع غني ذخاير ژنتيكي گردو در جهان به حساب ميآيد .بررسي تنوع ژنتيكي موجود در اين ذخاير
ژنتيكي جهت شناسايي و معرفي ژنوتيپهای برتر اولين گام در هر برنامه مرتبط با حفاظت و توسعه پايدار كشت گونههای گياهي
است .نشانگر  SSRبهدليل داشتن مزايای فراوان از جمله چند شكلي باال و وراثت همبارز نشانگر ايدهآل در شناسايي ارقام و مطالعه
روابط ژنتيكي تودهها ،خصوصاً در گياهان هتروزيگوت دگرگشن مانند گردو ميباشند .در اين پژوهش تنوع و ساختار ژنتيكي چهار توده
گردو مشتمل بر  82ژنوتيپ در استان همدان با استفاده از  11نشانگر  SSRبررسي و در مجموع  74آلل چند شكل شناسايي شد.
ميانگين تعداد آللهای مشاهده شده به ازای هر مكان ژني معادل  7/3آلل بود .تعادل هاردی -واينبرگ درون تودهها برقرار بود ولي
بين تودهها در بيشتر مكانهای ژني برقرار نشد كه ممكن است ناشي از فشار گزينش و انتخاب طبيعي در شرايط اقليمي مختلف باشد.
بيشترين فاصله ژنتيكي بين تودههای تويسركان و مالير و كمترين آن بين تودههای تويسركان و سركان بود .بر اساس شاخص شانون
تودههای همدان و مالير بهترتيب دارای بيشترين و كمترين تنوع درون جمعيتي بودند .دندروگرام حاصل از تجزيه خوشهای بر اساس
ضريب تشابه ني و به روش  ،UPGMAتودهها را به  8گروه تقسيم كرد .دسته بندی تودهها با استفاده از دادههای مولكولي با دسته
بندی آنها بر اساس موقعيت جغرافيايي انطباق پيدا كرد.
واژههای کلیدی :گردو ،ساختار ژنتيكي ،آغازگر ،نشانگر  ،SSRتجزيه خوشهای

1و  .8به ترتيب دانشجوی سابق كارشناسي ارشد و استاديار گروه علوم باغباني ،دانشكده كشاورزی ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
 .3دانشيار گروه باغباني ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران
Email: Ershadi@basu.ac.ir
* :نويسنده مسئول

اين مقاله بخشي از پاياننامه كارشناسي ارشد نويسنده اول مي باشد.
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هتروزيگوت دگرگشن (گيلفورد  )1997 ،مانند گردو مي
باشند .با توجه به غني بودن ذخاير ژنتيكي گردو در استان
همدان و جايگاه ويژه اين استان در توليد گردو تا كنون
اطالعات ژنتيكي در مورد تودههای گردوی ايراني در اين
استان بر اساس اين نشانگر مولكولي گزارش نشده است و
بررسي تنوع ژنتيكي ميان و درون تودههای گردوی ايراني در
اين استان بهعنوان يك نياز احساس ميشود .لذا با توجه به
اهميت تعيين تنوع ژنتيكي ارقام گياهي بهعنوان يك مطالعه
پايه و همچنين كارايي باالی نشانگر مولكولي  SSRدر اين
زمينه ،در پژوهش حاضر تنوع ژنتيكي تودههای گردوی ايراني
در استان همدان با استفاده از اين نشانگر بررسي شد.

مقدمه
خانواده جوگالنداسه شامل  4جنس و حدود  06گونه
درخت يكپايه و خزاندار است .جنس جوگالنس شامل 86
گونه درخت است كه همگي ميوه خوراكي توليد ميكنند
(مكگراناهان و لسلي .)1990 ،1در اين ميان گردوی ايراني
( )Juglans regia L.از نظر باغباني بيشتر توسعه پيدا كرده و
در سطح وسيع كشت ميشود .اين گونه يكپايه و باد گرده
افشان است كه توسط روش توليد مثلي مبتني بر دگرگشني
متمايز ميشود .اين ويژگي ناشي از ناهمرسي گلهای گردو
بوده كه مانع از خويش آميزی ميشود (فورناری 8،و همكاران،
 .)1999گردو از گذشتههای بسيار دور در ايران كشت و كار
شده و ژنوتيپهای خودروی آن در جنگلهای شمال و غرب
به وفور يافت ميشود .اكثر ژنو تيپهای موجود بذری بوده و
بهروش جنسي تكثير ميشوند .بررسي ساختار ژنتيكي اين
ژنو تيپها جهت شناسايي ،انتخاب و نگهداری ذخاير ژني آنها
حائز اهميت ميباشد (وحدتي.)8661 ،
از روشهای مختلفي برای بررسي تنوع ژنتيكي و
تعيين قرابت ژنتيكي بين ارقام و تودههای گردوی اروپايي و
آسيايي و شناسايي ارقام تجاری گردو استفاده شده است كه
از آن جمله ميتوان به بررسي شاخصهای مورفولوژيك
(حقجويان1321،؛ اورل 3و همكاران ،)2003 ،آلوزايم
(فورناری و همكاران  ،)1999،ايزوزايم (فورناری و همكاران
 ،)2001نشانگر ( RFLPعالی 7و همكاران ،)1992 ،نشانگر
( RAPDنايسيس و همكاران ،)1998 ،نشانگرAFLP
(بايزيت )2007 ، 0و نشانگر ( ISSRپوتر )2006 ،4اشاره كرد.
در شيوه سنتي ،ارزيابي تنوع ژنتيكي بر اساس
خصوصيات فنولوژيك و مورفولوژيك صورت ميگيرد ،اين
روش زمانبر بوده و به خصوص در مورد درختان ميوه
تعدادی از صفات تحت تاثير تغييرات محيطي قرار ميگيرد.
روشهای مولكولي فرصت جديدی برای توصيف ژنتيكي ارقام
و ژنوتيپهای گياهي فراهم كرده است .نشانگر  SSRبهدليل
داشتن مزايای فراوان از جمله چند شكلي باال و وراثت همبارز
(ارشادی )1321 ،نشانگر كارآمد در شناسايي ارقام ،انگشت
نگاری "دی ان آ" ،تعيين تنوع ژنتيكي و بررسي روابط
ژنتيكي تودهها (وانگ ،)2005 ،2به خصوص در گياهان

مواد و روشها
مواد گیاهی

مطالعه حاضر طي سالهای  27-20و در دو مرحله
عمليات صحرايي شامل نمونه برداری از برگهای تازه
سرشاخههای جوان درختان چهار توده گردوی ايراني در
استان همدان (تويسركان ،سركان ،مالير و همدان) و كارهای
آزمايشگاهي شامل استخراج  ،DNAتكثير با دستگاه ،PCR
الكتروفورز و غيره در آزمايشگاه باغباني و بيوتكنولوژی
دانشگاه بوعلي سينا همدان انجام شد .تودههای مورد بررسي
در عرض جغرافيايي  7 -درجه شمالي و  37درجه طول
جغرافيايي واقع شده بودند .درختاني كه حداكثر  1كيلومتر
با هم فاصله داشتند بهعنوان يك توده در نظر گرفته شدند و
فاصله درختان انتخاب شده در داخل هر توده حداقل 166
متر بود .بسته به تراكم درختان در هر منطقه ،از هر توده به-
طور تصادفي  0-درخت (ويكتوری )2006 ،16و در مجموع از
 7توده  82درخت انتخاب و درختان پالك كوبي شدند .در
اوسط مرداد ماه از هر درخت  7-0برگ تازه جمعآوری و در
داخل ازت مايع منجمد شد و برای استخراج  DNAبه
آزمايشگاه منتقل شدند.
استخراج DNA
11

استخراج  DNAبه روش دويلل و دويلل ( )1989بلا
اندكي تغييرات انجام شد .كميت و كيفيت  DNAبلا دو روش
اسپكتروفتومتری و الكتروفورز روی ژل آگارز تعيلين گرديلد.
در اين پژوهش  11جفلت آغلازگر  SSRملورد اسلتفاده قلرار
گرفت كله مشخصلات آنهلا در جلدول  1آورده شلده اسلت.

1. McGranahan & Leslie
2. Fornari et al.
3. Orel et al.
4. Aly et al.
5. Niceses et al.
6. Bayazit
7. Poter
8. Wang

9. Guilford
10. Victory
11. Doyel and Doyel
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جدول  :1مشخصات آغازگرهای  SSRاستفاده شده در اين تحقيق
Table 1: Characteristics of the SSR primers used in this study

منبع
Reference
Dangel et al. 2005

o

دمای اتصال

)Annealing temperature ( C
56

توالي آغازگرها

مكان ژني

Primers sequence
F: TTGGAAGGGAAGGGAAATG

Locus
WGA001

R: CGCGCACATACGTAAATCAC
Dangel et al. 2005

56

Dangel et al. 2005

60

Dangel et al. 2005

59

Dangel et al. 2005

53

Dangel et al. 2005

56

Dangel et al. 2005

58

Dangel et al. 2005

56

Dangel et al. 2005

55

Woeste et al. 2002

57

Woeste et al. 2002

57

F: CATCAAAGCAAGCAATGGG

WGA009

R: CCATTGCTCTGTGATTGGG
F: ACCCATCTTTCACGTGTGTG

WGA089

R: TGCCTAATTAGCAATTTCCA
F: CCCATCTACCGTTGCACTTT

WGA202

R: GCTGGTGGTTCTATCATGGG
F: AATCCCTCTCCTGGGCAG

WGA225

R: TGTTCCACTGACCACTTCCA
F: CTCACTTTCTCGGCTCTTCC

WGA276

R: GGTCTTATGTGGGCAGTCGT
F: TCCAATCGAAACTCCAAAGG

WGA321

R: GTCCAAAGACGATGATGGA
F: ACGTCGTTCTGCACTCCTCT

WGA332

R: GCCACAGGAACGAGTGCT
F: TGGCGAAAGTTTATTTTTTGC

WGA349

R: ACAAATGCACAGCAGCAAAC
F: CTCGGTAAGCCACACCAATT

WGA32

R: ACGGGCAGTGTATGCATGTA
F: ACCCGAGAGATTTCTGGGAT

WGA71

R: GGACCCAGCTCCTCTTCTCT

شد .قبل از الكتروفورز ميكروليتر دای فرماميد شامل%26
(حجم به حجم) فرماميد 16 ،ميليموالر  ،EDTAيك ميلي-
گرم در ميليليتر زايلن سيانول و يك ميليگرم در ميليليتر
برومو فنول بلو به هر يك از تيوپهای حاوی محصوالت PCR
اضافه شد و لولهها تا انجام الكتروفورز در يخچال با دمای 7
درجه سانتيگراد نگهداری شدند .نمونهها قبل از بارگذاری
روی ژل بهمدت دقيقه در دمای 7درجه سانتيگراد
واسرشته شده و الكتروفورز با استفاده از دستگاه الكتروفورز
عمودی مدل  Plan. Sci.1400و روی ژل پلي اكريل آميد
واسرشته ساز 4( %0موالر اوره  +بافر تي بي ئي برابر
غلظت) و در شرايط  06وات و  1 66ولت بهمدت يك ساعت
انجام شد .برای آشكار سازی باندها ،رنگآميزی ژل به روش

بهینه سازی شرايط و انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز()PCR

واكنشهای زنجيرهای پليمراز با اندكي تغييرات
نسبت به روش دانگل 1و همكاران ( )2005در حجم 1
ميكروليتر شامل  8نانوگرم  6/8 ،DNAميليموالر آغازگر8 ،
ميليموالر كلريد منيزيم 866 ،ميكروموالر  ،dNTPsنيم واحد
تك دی ان آ پليمراز و يك برابرغلظت بافر  PCRبود .تكثير
در يك دستگاه ترموسايكلر ساخت شركت اپندورف با چرخه-
های حرارتي شامل واسرشته سازی اوليه در دمای  7درجه
سانتيگراد به مدت دقيقه و  36چرخه شامل واسرشته
سازی در دمای  7درجه سانتيگراد بهمدت يك دقيقه،
اتصال در دمای مناسب هر آغازگر (جدول  )1به مدت 1
دقيقه ،بسط در دمای  48درجه سانتيگراد بهمدت  76ثانيه
و بسط نهايي در  48درجه سانتيگراد بهمدت  8دقيقه انجام

نيترات نقره ( باسام 8و همكاران )1991 ،انجام شد.
2. Bassam

1. Dangel
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هلای ژنلي  GA276 , WGA009 , WGA32و  WGA225و
كمتلرين ميلزان  PICمربلو بله مكلان ژنلي  WGA71بلود
(جدول .)8
تنوع ژنتيكي درون تودهها بر اساس ميانگين 11
مكان ژني مورد بررسي در جدول  3نشان داده شده است.
تودههای مورد بررسي از نظر تعداد آللهای مشاهده شده و
تعداد آللهای موثر اختالف قابل توجهي را نشان دادند.
ميانگين آللهای مشاهده شده در هر توده برای كليه مكان
های ژني 8/ 1تا  3/با ميانگين  3/8بود .آلل موثر در هر
توده از  8/73تا  8/ 2متغير بوده و ميانگين آن  8/46بود.
هتروزيگوسيتي مشاهده شده در محدوده  6/28تا  6/ 1با
ميانگين  6/244بود .ميانگين هتروزيگوسيتي قابل انتظار
 6/0 8و دامنه آن از  6/084تا  6/044در بين تودههای مورد
بررسي بود .بيشترين و كمترين ميانگين محتوای اطالعات
چند شكلي بهترتيب مربو به تودههای گردوی همدان
( )6/030و مالير (  )6/ 4بود .باالترين ميزان شاخص شنون،
كه نشان دهنده تنوع درون جمعيتي است ،در توده گردوی
همدان  1/11و كمترين مقدار اين شاخص در توده گردوی
تويسركان 6/ 21بود .همچنين توده همدان با ميانگين 3/
آلل و توده مالير با ميانگين  8/ 1آلل بهترتيب باالترين و
پائينترين تنوع آللي را به ازاء هر مكان ژني داشتند (جدول
 .)3بررسي تعادل هاردی -واينبرگ درون هر توده نشان داد
كه اگر چه توده مالير در دو مكان ژني و تودههای همدان،
تويسركان و سركان هر كدام در يك مكان ژني از تعادل
هاردی -واينبرگ انحراف دارند ولي ژنوتيپهای درون اين
تودهها در اكثر مكان های ژني از تعادل هاردی -واينبرگ
تبعيت ميكنند .بر خالف اين نتيجه ،در بين تودهها در
بسياری از مكانهای ژني مقدار آماره كای اسكور معنيدار
بوده و بيانگر انحراف از تعادل هاردی  -واينبرگ بود.
تنوع ژنتيكي بين تودهها و ژنوتيپها با استفاده از
ضريب تشابه ني ( )1978مطالعه شده و تجزيه خوشهای به
روش  UPGMAانجام گرفت .فاصله ژنتيكي بين تودهها بر
اساس ضريب تشابه ني در جدول  7نشان داده شده است.
بيشترين فاصله ژنتيكي بين تودههای تويسركان و مالير 6/7
و كمترين فاصله ژنتيكي بين تودههای تويسركان و سركان
 6/64بود .توده همدان نيز فاصله ژنتيكي كمي با تودههای
تويسركان و سركان نشان داد.

تجزيه دادهها

قطعات تكثير شده توسط جفت آغاز گرها امتياز
بندی شدند .به اين منظور سبكترين باند بهعنوان اولين آلل
و با حرف  Aو با افزايش اندازه باندها از حروف ديگر استفاده
شد .دادههای بهدست آمده از امتياز دهي آللها بهصورت
انفرادی وارد نرم افزار شد .شاخصهای زير برای ارزيابي تنوع
ژنتيكي تودههای گردوی ايراني محاسبه شد :تعداد آللهای
در هر مكان ژني ،تعداد آللهای موثر ،درصد مكانهای ژني
چند شكل ،هتروزيگوسيتي قابل انتظار ،هتروزيگوسيتي
مشاهده شده ،انحراف از تعادل هاردی  -واينبرگ برای هر
مكان ژني در هر توده و برای هر مكان ژني در كل تودهها با
استفاده از آزمون  Fرايت )1978( 1و معنيدار شدن انحراف از
تعادل هاردی  -واينبرگ با استفاده از آزمون كای -اسكوار
(وانگ .)2005 ،برای گروه بندی تودهها ،از تجزيه خوشهای بر
اساس ضريب تشابه ني )1978( 8و الگوريتم  UPGMAانجام
گرفت .با اينحال تجزيه خوشهای ژنوتيپهای گردو با
استفاده از ضريب تشابه جاكارد انجام شد .تمام محاسبات با
استفاده از نرمافزار  POPGENE.Ver. 1.32و NTSYS
 Ver.2.02انجام گرفت.
نتايج
هر  11جفت آغازگر  SSRمورد استفاده الگوی نلواری
چند شكل را در ژنوتيپهای گردو تكثير كردند و در مجملوع
 74آلل چند شكل در ژنوتيپهای مورد مطالعه شناسايي شد.
تعداد آللها در هر جايگاه ژني از  8تا آلل بلا ميلانگين 7/3
آلل متغير بود .حداقل تعداد آللل مشلاهده شلده مربلو بله
مكان ژني ( WGA71دو آلل) و حداكثر تعلداد آللل مشلاهده
شده مربو به مكان ژني  ( WGA276آلل) بود .تعداد آلل-
های موثر در مكانهلای ژنلي در محلدوده  1/ 4تلا  /2بلا
ميانگين  3/3بود .از  11مكان ژني تكثيلر شلده بليشتلرين
ميللزان هتروزيگوسلليتي مشللاهده شللده مربللو بلله مكللان
ژنللي  WGA321و WGA32و معللادل  1و كللمتللرين ميللزان
هتروزيگوسيتي مشاهده شده مربو به مكلان ژنلي WGA71
و  WGA89و معللادل  6/43بللود .ميللانگين هتروزيگوسلليتي
مشاهده شده در تمام مكانهای ژني برابر  6/22بود .ميلانگين
هتروزيگوسيتي مشاهده شده در تمام مكلانهلای ژنلي ملورد
مطالعه بيشتر از هتروزيگوسيتي قابل انتظار بلود .بليشتلرين
ميزان محتوای اطالعات چند شكلي ) (PICمربو به مكلان-
1. Wright
2. Nei
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جدول :7

فاصله ژنتيكي بين تودههای گردوی ايراني بر اساس ضريب تشابه ني ( )1978و روش UPGMA

Table 4: Genetic distance among Persian walnut populations based on Nei,s (1978) similarity coefficient and
UPGMA method

سركان

تويسركان

همدان

مالير

توده

Serkan

Tuyserkan

Hamadan

Malayer

Population

***

مالير

***

***

0.2207

***

0.1099

0.3999

0.0717

0.0780

0.2508

دندروگرام حاصل از تجزيه خوشهای اطالعات 11
نشانگر  SSRدر تودههای گردوی ايراني با استفاده از ضريب
تشابه ني و به روش  UPGMAدر شكل  1نشان داده شده
است .تودههای مورد بررسي به دو گروه منطقي تقسيم شده-
اند .گروه اول شامل توده مالير ميباشد كه بهصورت مجزا
قرار گرفته است .گروه دوم شامل تودههای همدان ،تويسركان
و سركان است كه در اين گروه بيشترين تشابه ژنتيكي
مربو به تودههای سركان و تويسركان است كه با هم در يك
گروه قرار گرفتند و با توجه به نزديكي جغرافيايي اين مناطق،
قرار گرفتن اين سه توده در يك گروه قابل انتظار ميباشد.
دندروگرام حاصل از تجزيه خوشهای ژنوتيپهای گردوی مورد
بررسي بر اساس ضريب تشابه جاكارد و روش  UPGMAدر
شكل  8آمده است .با قطع دندروگرام در ضريب تشابه ،6/
هشت گروه حاصل شد .در شكل  8ژنوتيپهای شماره 1-4

Malayer

همدان
Hamadan

تويسركان
Tuyserkan

سركان
Serkan

مربو به توده گردوی مالير ،شماره  2-17مربو به توده
گردوی همدان ،شماره  1 -81مربو به توده گردوی
تويسركان و ژنوتيپهای شماره  88-82مربو به توده
گردوی سركان است .تمام ژنوتيپهای مربو به توده مالير
بهجز ژنوتيپ شماره  7در يك گروه قرار گرفتند كه نشان
دهنده قرابت ژنتيكي در ژنوتيپهای اين توده است .ژنوتيپ-
های همدان بهصورت متفرق و در گروههای  ،7 ،1و  4قرار
گرفتند .كليه ژنوتيپهای تويسركان بهجز  81در گروه شماره
 0قرار گرفتند .برخي ژنوتيپهای سركان بهصورت مجزا در
گروه  3و بقيه در كنار ژنوتيپهايي از تويسركان در گروههای
 0و  2قرار گرفتند .ژنوتيپهای مالير و تويسركان تشابه درون
جمعيتي بيشتری نشان دادند در صورتيكه ژنوتيپهای
همدان و سركان تنوع بيشتری داشته و در چند گروه مجزا
قرار گرفتند.

شكل  :1دندروگرام تنوع ژنتيكي بين تودههای گردو ايراني بر اساس ضريب تشابه ني ( )1978و روش

UPGMA

Figure 1: Dendrogram of genetic diversity among Persian walnut populations based on Nei,s (1978) Similarity
Coefficient and UPGMA method
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شكل  :8نمودار تنوع ژنتيكي بين ژنوتيپهای گردوی ايراني بر اساس ضريب جاكارد و روش

UPGMA

Figure 2: Dendrogram of genetic diversity among Persian walnut population based on Jackard Similarity Coefficient
and UPGMA method

مكان ژني  3-2آلل را شناسايي كردند .فوروني 1و همكاران
( )2006با استفاده از  18نشانگر  SSRتوانستند  3-2آلل به
ازای هر مكان ژني را در گردوهای واقع در كامپانيای ايتاليا
شناسايي كنند .بيشتر بودن تعداد آللهای مشاهده شده در
هر مكان ژني در اين مطالعه ميتواند به دليل تنوع باالتر
تودهها و ژنوتيپهای گردوی موجود در ايران در مقايسه با
ارقام و ژنوتيپهای خارجي باشد كه اين خود نيز احتماالً
ناشي از طبيعي بودن تودههای مورد مطالعه و وجود والدهای
متنوع در اين تودهها ميباشد كه طي سالهای متمادی منجر
به ايجاد تالقيهای تصادفي و ايجاد تنوع شده است .ويكتوری
و همكاران ( )2006با كاربرد همين نشانگرها تعداد 70- 6
آلل را به ازای هر مكان ژني در گردوی سياه مشاهده كردند.

بحث
در اين پژوهش ثابت كرديم كه نشانگرهای
توسعه يافته در گردوی سياه ( )Juglans nigra L.ميتواند
برای شناسايي تنوع و همبستگي ژنتيكي موجود در تودههای
گردوی ايراني موثر واقع شود .از  11مكان ژني تكثير شده،
برای بررسي تنوع ژنتيكي در  82ژنوتيپ از  7توده طبيعي
گردوی ايراني در استان همدان استفاده شد كه در مجموع
توانستند  74آلل با دامنه  8-آلل در هر مكان ژني را
شناسايي كنند .ميانگين تعداد آللها برای هر مكان ژني
 7/84بود .تعداد آللهای موثر به ازای هر مكان ژني - /2
 1/ 4و ميانگين آن معادل  3/3بود .دانگل و همكاران
( )2005از  17نشانگر  SSRبرای شناسايي  74ژنوتيپ
گردوی ايراني و يك پايه هيبريد استفاده كردند و به ازای هر
SSR

1. Foroni
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كه گردوی ايراني دارای هتروزيگوسيتي نسبتاً بااليي در سطح
درون تودهای ميباشند كه اين موضوع مربو به روش توليد
مثلي گردو و دگر گرده افشان بودن اين گياه است (فورناری و
همكاران.)2001 ،
برقراری تعادل هاردی -واينبرگ درون تودهها مي-
تواند بهدليل تكثير جنسي و پديده دگرگشني در تودههای
گردوی ايراني باشد و عدم برقراری اين تعادل بين تعدادی از
تودهها در برخي از مكانهای ژني بهدليل محدوديت در
جريان ژني و انتقال منابع ژنتيكي بين تودهها ميباشد كه اين
موضوع ناشي از جدايي جغرافيايي تودههای مورد بررسي
است .فوروني و همكاران ( )2006نيز برقراری تعادل هاردی-
واينبرگ درون تودهها را به درجه باالی دگرگشني گردو
مربو دانستند .برقراری تعادل هاردی -واينبرگ درون همه
تودهها و سطح هتروزيگوسيتي مناسب ،حاكي از توانايي باالی
گردوی ايراني برای حفظ تنوع ژنتيكي حتي در حضور
فرسايش ژنتيكي و عوامل برهم زننده تعادل جمعيت را تاييد
ميكند (فورناری و همكاران .)2001 ،شاخصهای ژنتيكي به-
دست آمده با نشانگر  SSRسطوح بااليي از تنوع ژنتيكي را در
همه تودههای گردوی ايراني تاييد كرد.
اين مطالعه نشان داد كه تنوع ژنتيكي قابل مالحظه-
ای در تودههای گردوی ايراني در استان همدان وجود دارد.
با وجود فاصله جغرافيايي نسبتاً كم بين تودهها ،تنوع ژنتيكي
مشاهده شده بين آنها قابل مالحظه بود .فاصله ژنتيكي بين
تودهها بهجزء در مورد توده مالير در ساير موارد از فاصله
جغرافيايي بين تودهها تبعيت ميكرد .كمترين فاصله ژنتيكي
مربو به جمعيتهای تويسركان و سركان بود كه با هم
فاصله جغرافيايي كمي داشتند .نتايج اين بررسي بهخوبي
نشان داد كه  11نشانگر  SSRاستفاده شده در اين پژوهش
دارای قابليتهای الزم برای ارزيابي تنوع ژنتيكي بين و درون
تودهها و همچنين شناسايي ژنوتيپهای گردوی ايراني مي-
باشند.

برای تمام مكان های ژني تعداد آلل گزارش شده توسط اين
پژوهشگران بيشتر از مقدار مشاهده شده در مطالعه حاضر
بود .اين تفاوت در تعداد آللها ميتواند ناشي از وحشي بودن
تودههای گردوی سياه و عدم دخالتهای بشری در آنها،
تفاوت در محيط اكو جغرافيايي و تعداد زياد جمعيت های
بررسي شده در مقايسه با اين پژوهش باشد .چهار جفت
آغازگر مربو به مكان ژني  GA276 ,WGA009 ,WGA32و
WGA225بيشترين محتوای اطالعات چند شكلي را نشان
داده و بهعنوان آغازگرهای مفيد و كار آمد برای بررسي تنوع
ژنتيكي گردوی ايراني معرفي ميشوند .تاكنون كار ژنتيكي
مبتني بر نشانگر مولكولي  SSRروی تودههای گردوی ايراني
در ايران گزارش نشده است .حقجويان ( )1321تنوع ژنتيكي
تودهها ی گردوی تويسركان و چهار مجموعه گردوی كشور
(كرج ،شاهرود ,اروميه و مشهد) جمعآوری شده در كلكسيون
كمال آباد مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر را با
استفاده از نشانگرهای مورفولوژيك و رپيد مورد ارزيابي قرار
داد و در نهايت گزارش داد كه ژنوتيپهای مورد بررسي از
تنوع ژنتيكي و مورفولوژيك بااليي برخوردارند و دليل اين
تنوع را بذری بودن درختان گردو عنوان كرد .كليه مكانهای
ژني مورد بررسي چند شكلي نشان دادند .در مطالعات دانگل
و همكاران ( )2005برای شناسايي  74ژنوتيپ گردوی ايراني
 % 1از مكانهای ژني دارای چندشكلي بودند.
ميانگين تعداد آللهای مشاهده شده در جمعيتهای
گردوی استان همدان  8/ 1-3/با ميانگين هتروزيگوسيتي
مشاهده شده  6/22بود .اين در حالياست كه فورناری و
همكاران ( )2001ضمن بررسي تنوع ژنتيكي تودههای گردوی
آسيايي و اروپايي با استفاده از آلوزايم و ايزوزايم 8/17 -8/8
آلل در هر جمعيت شناسايي كردند و ميانگين
هتروزيگوسيتي مشاهده شده در مطالعه آنها معادل  6/7بود.
اين تفاوت ميتواند به توانايي باالتر نشانگر  SSRدر نشان
دادن چند شكلي ژنتيكي ميان و درون جمعيتها نسبت به
آلوزايم و ايزوزايم مرتبط باشد .وانگ و همكاران ( )2005با
مقايسه سه نشانگر رپيد ،ايزوزايم و  SSRدر نوعي نوئل
( )Picea asparata L.نشان دادند كه بيشترين چند شكلي
نمايان شده مربو به نشانگر  SSRو كمترين چند شكلي
مربو به ايزوزايم بود .همچنين جمعيتهای گردوی مورد
بررسي توسط اين پژوهشگران تحت دخالت بشری و گزينش
برای صفات مطلوب قرار گرفته و لذا با گذشت زمان دچار
رانش ژنتيكي شدهاند كه همين موضوع منجر به كاهش تنوع
آللي درون اين جمعيتها شد .نتايج اين بررسيها نشان داد
4
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Analysis of Genetic Diversity Among Some Persian Walnut Populations of Hamedan
Province Using SSR Markers
Karimi1, R., Ershadi2* A. and Vahdati3, K.

Abstract
Iran is on of the rich genetic resources of Persian walnut. Using the genetic variation of this gene pool for
identifying and introducing new promising genotypes and cultivars counts as a first step of breeding programs.
Molecular methods has provides a new opportunity for genetic study of plant varieties. Considering many advantages
including high polymorphism and co-dominant mode of inheritance make Simple Sequence Repeat (SSR) as ideal
markers in cultivar identification and study the genetic relationship of populations especially in allogam heterozygote
plants like Persian walnut. In this study, the genetic diversity and structure of four Persian walnut (Juglans regia L.)
populations including 28 genotypes in hamedan province was studied using 11 SSR markers. In total, 47 polymorphic
alleles were detected. The average of observed alleles was equal to 4.3 in each locus. Hardy-Weinberg (HW)
equilibrium was not detected in most of the loci that could be related to selection pressure and natural selection in
different climatic conditions. The highest genetic distance was found between Tuyserkan and Malayer populations and
lowest genetic distance was found between Tuyserkan and Serkan populations. Cluster analysis based on Nei similarity
coefficient matrix using UPGMA method classified the populations into two main groups. Classification of populations
based on molecular data did match with their geographical situations.
Keywords: Walnut, Genetic structure, Primer, SSR marker, Cluster analysis
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