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دهیچک
Ecballium(پرانآباریخ elaterium (L.) Rich.(رهیتازCucurbitaceaeمعتدلمناطقیبومکهبودهیوحشگونهو

صفاتتحقیقاین درشود.میمحسوبدنیادرداروییمهمذخایرازیکیگیاهاین.باشدیماروپاوقایآفرشمالا،یآس
گرمی،مناطقشاملاردبیلاستاندرآنطبیعیرویشگاهسهازپرانآبخیاريهااکوتیپایییبیوشیمومورفولوژیکی

يهامیوهدارايآباد پارسيهااکوتیپکهدادندنشاننتایج.ندشدبررسیجمعیت)10منطقههر(ازآباد پارسوسواربیله
جامعصورتبهجهانیمنابعدرگیاهاینژنتیکیتنوعکهجاییآناز.بودنديبیشترتنوئیدوکاروکلروفیلمیزانوبزرگتر

وشد بررسیISSRنشانگر13ازاستفادهباپرانآبخیاراکوتیپسهژنتیکیتنوعپژوهشاین دررو ازاین،نشدهسیربر
نیبیشترISSR13آغازگرگردید.استفادهجاکاردروشهبايخوشهتجزیهازهانمونهمیانژنتیکیشباهتارزیابیبراي

ژنتیکیشباهتکمترینکهدادنشانپرانآباریخيهاتودهمولکولینتایجتجزیه.دادنشانآغازگرهابینرا%)46(چندشکلی
بنديدستهگروهپنجدرراهانمونهنیزمولکولیهايدادهايخوشهتجزیهشد.دیدهگرمیوسواربیلهجمعیتازاکوتیپدوبین

خیارگیاهيهااکوتیپبینموجودیژنتیکتنوعاستقادرمناسبنشانگریکعنوانبهISSRنشانگرکهدادنشاننتایجکرد.
کند.آشکارراپرانآب

Ecballium:کلیديهايواژه elaterium (L.) Rich.،،نشانگر،لکولیمونشانگر،بیوشیمیاییمورفولوژیکیISSR.



4673، شماره 34دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

مقدمه
پــرانآباریــخدارویــی،گیاهــانمهمتــرینازیکــی

)Ecballium elaterium (L.) Rich(ــتاز رهیــ
Cucurbitaceaeشمالا،یآسمعتدلناطقمیبومکهاست

گونـه کیرانایدرپرانآباریخ.باشدیماروپاوقایآفر
ـ رویمالنیگوجانیآذربادربیشترکهدارد Leppik(دی

et al., ها،ساقهها،برگدرشدهیافتهايترکیب).1996
ــه ــاریش ــوهوه ــنمی ــاهای ــمگی ــودهیس ــیتوب خاص

Koca(داردباکتریالآنتی et al., Adwan؛ 2010 et al.,

توجـه موردیاهیگيداروعنوانبهگیاهاینوهیم).2011
زیآنـال .رسدیمییدارومصارفبهآندرونعیماواست

ـ ترکوجـود دهنـده نشـان گیـاه اینوهیم ماننـد هـایی بی
ـ کربوه،)نیتاسکوکوربی(دهایئترپنويتر صـمغ، هـا، دراتی

ـ دهایپپتوهاتانن،نیانیلکانتوس یسـم اثـرات .باشـد یم
ــانس ــخاس ــرانآباری ــلولرويپ ــاس ــرطانيه یس

)Hep G2( ـ ندانشــمندانتوسـط اســتشـده گــزارشزی
)Omidbaigi, 1995(.

ـ یژنتویکیمورفولوژتنوعیبررس پالسـم، ژرمدریک
ـ گگونههرقابلیتویکیژنتساختارنییتع ازقبـل یاهی

عملکردبایفیکارقامیمعرفبرايیاصالحکارهرانجام
ـ انیهمچنست.یضروروالزميامرباال دراطالعـات نی

ـ گمـواد حفاظـت وآوريجمـع راهبردهـاي توسعه یاهی
ـ یژنتبعمناعنوانبه ـ اهمبـا یـی داروویک ـ تی دنباشـ یم
)Ye et al., 2005(.

اسـت الزمکشورهااقلیمیمختلفشرایطبهتوجهبا
الزماطالعاتبهیابیدستویاهیگيهاگونهشناختباتا
ـ رويهـا محـل نیترمناسبمورددر اتیخصوصـ وشی

ازاسـتفاده يبـرا یاساسـ يهـا گـام آنهـا، یشـناخت بوم
يبرداربهرهیاصوليهاوهیشجیتروویاهیگيهااسانس

بـا تـوان میراستانیهمدرشود.برداشتهاهان،یگنیااز
منـابع حفـظ جهـت دریمولکـول ينشانگرهايریبکارگ

يهـا گونـه يبقاوحفظجهتدر،موجودیاهیگیکیژنت
يهـا شـگاه یروازحفاظـت تینهادرونظرموردیاهیگ

,Mozafarian(برداشــتمــؤثر یگــاماهــانیگیعــیطب

قابـل طوربهDNAبرمبتنیمولکولیهايروش.)2008
ومولکـولی ییشناسـا فیلوژنی،لیوتحلهیتجزدریتوجه

قـرار اسـتفاده مـورد ژنتیکیخویشاونديوتنوعبررسی
Ye(گیرندمی et al., 2005.(

ـ مورفوتنوعارزیابیتحقیقاینازهدف ومیایییبیوش
پـران آبخیاريهاجمعیتژنتیکیتنوعبررسیهمچنین

ISSR)Inter-Simple Sequenceنشـانگر اسـتفاده بـا 

Repeat(باشد.می

هاروشومواد
مورفولوژیکیمطالعهمنظوربهوقیتحقنیاانجاميبرا

ــیو ــاهژنتیک ــاگی ــرانآبرخی ــه،پ ــاينمون ــاهیه گی
ـ اردباسـتان شگاهیروسهازمنطقه)هرازاکوتیپ10( لی
آوريجمـع 1395سـال درگرمـی) انجیرلو،،آبادپارس(

آزمایشگاهبهآوريجمعازپسهانمونه.)1(جدولشدند
مناطق.ندیافتانتقالاردبیلیمحققدانشگاهباغبانیعلوم

خشـک مهینمنطقهدرییهواوآبلحاظازشدهانتخاب
ــرار ــموردداقـ ــدگنیانگیـ ــالیبارنـ ــرانهیسـ ازکمتـ

.استمتریلیم280

بررسیموردمناطقجغرافیاییمختصات-1جدول
جغرافیاییعرضجغرافیاییطول(متر)دریاسطحازارتفاعنمونهآوريجمعمحل

E9/5310°39°N°48°4504/3004سوار)(بیلهانجیرلو

E9/4202°39°N°48°8574/3004گرمی

E9/5232°39°N°47°912/0859آبادپارس
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ـ متـر وزنگیرياندازهمنظوربهاولمرحلهدر ازوهی
ومیـوه قطـر وعرضطول،اتصفودیجیتالیترازوي

شـد. اسـتفاده کـولیس ازبـرگ عرضوطولچنینهم
ــدازه ــزانگیــريان ــرگســطحمی ــهب دســتگاهوســیلهب

BioScientificمدل(برگسطحگیريهانداز Ltd Area

meter AM300(وکلروفیـــلمیـــزان.شـــدتعیـــین
Migueraروشازاستفادهباکلتنوئیدوکار Mosquera

Perezو  Galvez)1998(100درمیکروگـرم برحسب
زیـر هايفرمولازاستفادهباوگیريندازهارتوزنگرم

گردید.محاسبه
ــگاه  ــه دوم در رویش ــر از  در مرحل ــورد نظ ــاي م ه

برداري شد تا تنوع ژنتیکـی  هاي تازه گیاهان نمونهبرگ
روش بهDNAاجستخراآنها مورد بررسی قـرار گیـرد.   

CTAB  کمیـت و کیفیـت   . شـد منجاابا اندکی تغییـرات

DNAالکتروفورز لهیوسبهDNA 8/0روي ژل آگارز%
DNAبراي تکثیـر  شد. نییتعيفتومتروسپکترروش او 

).2استفاده شد (جدول ISSRآغازگر 13ژنومی از

Chla (mg/ml)= 12.25A663.2-2.79A646.8

Chlb (mg/ml)= 21.50A646.8-5.10A663.2

Tchl (mg/ml)= chla+chlb

Cx+c= (100A470-1.8Ca-85.02Cb)/198

استفادهموردISSRآغازگرهايتوالیونام-2جدول
منبع اتصالدماي آغازگرتوالی آغازگر

Brake et al., 2014 52 5'-AGAGAGAGAGAGAGAGC-3' ISSR1

Brake et al., 2014 52 5'-GAGAGAGAGAGAGAGAT-3' ISSR2

Brake et al., 2014 52 5'-GAGAGAGAGAGAGAGAC-3' ISSR3

Brake et al., 2014 50 5'-CTCTCTCTCTCTCTCTA-3' ISSR4

Brake et al., 2014 54 5'-AGAGAGAGAGAGAGAGYT-3' ISSR5

Pivoriene et al., 2008 52 5'-TCTCTCTCTCTCTCTCC-3' ISSR6

Brake et al., 2014 54 5'-TGTGTGTGTGTGTGTGRA-3' ISSR7

Brake et al., 2014 52 5' -ACACACACACACACACC-3' ISSR8

Brake et al., 2014 52 5'-ACACACACACACACACYT-3' ISSR9

Pivoriene et al., 2008 48 5'-CACACACACACACACA-3' ISSR10

Pivoriene et al., 2008 52 5'-AGAGAGAGAGAGAGAGG-3' ISSR11

Brake et al., 2014 50 5'-ACACACACACACACACT-3' ISSR12

Brake et al., 2014 52 5'-ACACACACACACACACG-3' ISSR13
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حجـــمبـــا)PCR(مـــرازیپلي ارهیـــزنجواکـــنش
DNAازنانوگرم25وPCRتیکي حاوتریلکرومی12

آغـازگر جفـت 13هـر ازمـوالر یکـرو م5/1وی ژنوم
ـ گردانجـام Q-cyclerدسـتگاه توسط ي هـا چرخـه د.ی
اول:مرحلـه ؛بـود صورتاینبهPCRواکنشی حرارت

درجـه 94درقـه یدقپـنج مدتبههیاولي سازواسرشته
بــود:چرخــه40شــاملکــهدوممرحلــهگــراد،یســانت

درجــه94درقــهیدقیــکمــدتبــهيســازواسرشــته
مـدت بهالگوي هارشتهبههاآغازگراتصالگراد،یسانت
بسـط وآغـازگر هـر بـراي مناسبي دمادرقهیدقیک

دگـرا یسانتدرجه72درقهیدقدومدتبهDNAرشته
ــابســطو ــهیی نه ــهیدقهفــتمــدتب درجــه72درق

ازاسـتفاده بـا شـده رتکثیي هافرآوردهبود.گرادیسانت
بـا ي زیآمرنگو%5/1آگارزژلوالکتروفورزدستگاه

.ندشدي زآشکارسادرِژل

آماريوتحلیلتجزیههايروش
ازاسـتفاده بـا بیوشیمیاییومورفولوژیکیهايداده

SPSSافزارنرم تصـادفی کـامالً طـرح صـورت بهو20
بـین بـراي مقایسـه   گرفـت. قـرار وتحلیـل تجزیهمورد
اسـتفاده %)5احتمالسطحدر(دانکنآزمونازهاگروه
شد.

صورتبهمولکولیتجزیهازحاصلي نواري الگوها
ـ وصفر ـ وجـود عـدم ترتیـب بـه (کی نـوار) وجـود ای

بـا ISSRآغازگرهايازحاصلنتایج.ندشدیازدهیامت
POPGENEهـاي افزارنـرم ازاسـتفاده  Version 1.31

)Yeh et al., Perrier(DARwin5و)1999 &

Jacquemoud-Collet, ايخوشهتجزیهبراساس)2006
عنـوان بـه جاکـارد تشابهضریبازاستفادهباافرادبین

تجزیـه ودندروگرامصورتبهوشد انجاممقایسهمعیار
گردید.ترسیماصلیمختصاتبه

تایجن
بیوشیمیاییومورفولوژیکیهايبررسی
طـول، مطالعـه مـورد هـاي رویشگاهنیبمقایسهدر
ـ خبـرگ سطحوعرض گرمـی منطقـه درپـران آباری
داشـت. رامقدارکمترینآباد پارسمنطقهدرونیبیشتر
ـ شـگاه یرونیبجینتاطبق تفـاوت آبـاد  پـارس ویگرم
پـران آباریخبرگسطحوعرضطول،رديدارمعنی

درکـه دادنشـان واریـانس تجزیـه نتایج.شتداوجود
%5احتمـال سطحدرپرانآباریخوهیموبرگصفات

ـ ي دارمعنیاختالف مـورد مختلـف يهـا شـگاه یرونیب
وطـول وزن،همچنـین ).3(جدولداشتوجودیبررس

منطقـه دروینبیشـتر آبـاد  پارسمنطقهدروهیمعرض
.)4(جدولداشترامقدارکمترینسواربیله

نشـان مختلفرویشگاهسههايدادهواریانستجزیه
سطحدرپرانآباریخکاروتنوئیدولیروفلکدرکهداد

مختلفهايرویشگاهبیني دارمعنیاختالف%5احتمال
ـ کلروفمیـزان نتایجطبقدارد.وجودبررسیمورد ،aلی
تفـاوت رویشـگاه سـه بیندرکاروتنوئیدوbلیکلروف
رویشـگاه سـه بـین کـل لیکلروفاماداشتنديدارمعنی

بهتوجهبا).3(جدولنداشتيدارمعنیتفاوتمختلف
ـ کلروفمیـزان هـا میانگینمقایسهنتایج ـ خbوaلی اری

ازبیشـتر گرمیوآباد پارسمنطقهدرترتیببهپرانآب
ـ مهمچنـین بـود. یبررسموردهايشگاهیروریسا زانی

وینبیشترسوارلهبیمنطقهدرپرانآباریخکاروتنوئید
).4(جدولبودینکمتریگرممنطقهدر



شدهيریگاندازهبیوشیمیاییمورفوصفاتيبراانسیوارهیتجزجینتا-3جدول

درجهمنبع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات
سطح برگ

)mm2(
عرض برگ

)mm(
طول برگ

)mm(
وزن میوه

)g(
عرض میوه

)mm(
طول میوه

)mm(
قطر میوه

)mm(
aلیکلروف

µg/100g

bلیکلروف

µg/100g

کلکلروفیل
µg/100g

کاروتنوئید
µg/100g

453/8ns543/0ns622/2*55/73*44/58*58/10*90/3ns84/6*57/3*508/3*518/1*2هارویشگاه
273/1327192/1732/1236/048/218/2051/1548/295/073/313/0ءخطا

1/2452/1359/192/58/1485/89/2040/2106/2194/1875/7(%)تغییراتضریب
nsباشندیم%5احتمالسطحدربودندارمعنیوبودندارمعنیریغانگریببیترتبه،*و.

شدهيریگاندازهمورفوبیوشیمیاییصفاتيبراهامیانگینمقایسهجینتا-4جدول

نام رویشگاه
میانگین

طول برگ
)mm(

برگعرض
)mm(

سطح برگ
)mm2(

وزن میوه
)g(

طول میوه
)mm(

عرض میوه
)mm(

قطر میوه
)mm(

aلیکلروف

µg/100g

bلیکلروف

µg/100g

کلکلروفیل
µg/100g

کاروتنوئید
µg/100g

a05/57b10/71b2352a6/9a34a12/18a16a1/8a6/1a5/10ab9/4آبادپارس
ab02/60b11/72ab2755a3/9b85/28a05/17a21ab7/6a3/1a4/8a02/5سواربیله

a12/78a15/81a3542a5/9ab56/32a66/17a15b03/6a5/2a4/9b03/4گرمی
د.نباشمیدارمعنیاختالفعدمدهندهنشانمشابهحروف
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مولکولیهايبررسی
وسیلهبهباند43مجموعدرمولکولی،تجزیهدر

درباندهاایناندازهکهآمدبدستاستفادهموردرآغازگ13
آغازگربود.متغیربازجفت1500تا200محدوده

ISSR13آغازگرو)1(شکلنیبیشترباندپنجباISSR8با
.داشتندآغازگرهابیندرراباندتعدادکمترینبانددو

چندشکلیمیزاننبیشتریISSR13آغازگرهمچنین
میزانباترتیببهISSR7وISSR8آغازگرو)46/0(

دادندنشانراچندشکلیمیزانکمترین% 25/0و% 22/0
چندشکلیاستفاده،موردهايآغازگرتمام).5(جدول
دادند.نشان39/0میانگینباخوبی

ISSR13نشانگرباپرانآبخیاراکوتیپ19يروریتکثقطعاتازحاصلينواريالگو-1شکل

تعداد،)I(شانوناطالعاتیشاخصمطالعهایندر
و) Ne(مؤثرهايآللتعداد)،Na(شدهمشاهدههايآلل

گردیدمحاسبه6جدولطبق)RP(نشانگرتفکیکقدرت
83/38و 84/61،52/6،60/45میانگینبا ترتیببهکه

میزانباشدبیشتر شانونشاخصچههرالبته آمد.بدست
نشانگرنشانگرها،اینبیندرکهاستبیشتر نیزتنوع

ISSR13تنوعمیزان،90/0شانوناطالعاتیشاخصبا
نشانهااکوتیپبیننشانگرهاسایربامقایسهدررايبیشتر

نشانگرتفکیکقدرتشاخصمحدوده).6(جدولداد
)RP(قدرتشاخصکمترین.بودمتغیر26/1تا4/3بین

برايآننبیشتریوISSR3آغازگربراينشانگرتفکیک
آمد.دستبISSR13آغازگر



پرانآبخیارمطالعهمورديهااکوتیپبهمربوطیچندشکلوشدهتکثیرباندهايتعدادآغازگرها،اسامی-5جدول

باندهايتعدادآغازگرتوالیآغازگر
تکثیرشونده

باندهايتعداد
چندشکلی

درصد
چندشکلی

میزان
یچندشکل

شاخص
نشانگر

ISSR15 -́AGAGAGAGAGAGAGAGC-3´4410035/04
ISSR25 -́GAGAGAGAGAGAGAGAT-3´3310042/03
ISSR35 -́GAGAGAGAGAGAGAGAC-3´3310032/03
ISSR45 -́CTCTCTCTCTCTCTCTA-3´3310040/03
ISSR55 -́AGAGAGAGAGAGAGAGYT-3´3310043/03
ISSR65 -́TCTCTCTCTCTCTCTCC-3´3310042/03
ISSR75 -́TGTGTGTGTGTGTGTGRA-3´4410025/04
ISSR85 -́ACACACACACACACACC-3´2210022/02
ISSR95 -́ACACACACACACACACYT-3´3310043/03

ISSR105 -́CACACACACACACACA-3´3310041/03
ISSR115 -́AGAGAGAGAGAGAGAGG-3´4410037/04
ISSR125 -́ACACACACACACACACT-3´3310044/03
ISSR135 -́ACACACACACACACACG-3´5510046/05
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ISSRنشانگرهايبراساسشدهمحاسبهژنتیکیپارامترهاي-6جدول

اطالعاتیشاخصآغازگر
)I(*شانون

هايآللتعداد
)Na(شدهمشاهده

هايآللتعدادهاي
)Ne(ثرؤم

تنوعشاخص
)H(ژنتیکی

تفکیکقدرت
)RP(نشانگر

ISSR157/0882/639/06/2
ISSR261/0634/542/073/1
ISSR341/0635/479/026/1
ISSR46/0611/541/086/2
ISSR563/0647/543/02
ISSR662/0646/543/08/1
ISSR757/0867/638/093/2
ISSR862/0451/342/086/1
ISSR96/062/541/032/2

ISSR1048/0645/431/006/2
ISSR1161/0876/747/066/2
ISSR1267/0684/548/02
ISSR1390/0106/947/04/3

JacardضریببراساسوWardالگوریتمپرانآبخیاريهااکوتیپمولکولیهايدادهياخوشهتجزیه-2شکل

)21-30يهااکوتیپ(گرمیو)11-20يهااکوتیپ(سواربیله)،1-10يهااکوتیپ(آبادپارس
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آباد پارسيهااکوتیپبینژنتیکیفاصلهکمترین
فولوژیکیرموهايدادهبانتایجاینکهشدمشاهده)13/0(

ژنتیکیفاصلهنبیشترینتایجاینبراساسداشت.مطابقت
بود.)75/0(سواربیلهوگرمیيهااکوتیپبهمربوطهم
آمد.بدستr ،P<0.0001=93/0کیکوفنتبیضر

اي،خوشهتجزیهازآمدهبدستنتایجبهتوجهبا
گروهگرفتند.قرارگروهپنجدر66/0فاصلهدرها اکوتیپ

هشتوآباد پارساکوتیپ)10(ازاکوتیپهفتشاملاول
دودومگروهدربود.سواربیلهاکوتیپ)10(ازاکوتیپ
دوسومگروهدر؛آبادپارساکوتیپیکوگرمیاکوتیپ
دوچهارمگروهدرسوار؛بیلهاکوتیپیکوگرمیاکوتیپ
دروسواربیلهوآباد پارساکوتیپیکوگرمیاکوتیپ

).2(شکلگرفتندقرارگرمیاکوتیپدوهمپنجمگروه
یازیرگروهدرتودهیکبهمربوطيهااکوتیپمعموالً

شاملهاتودهاینکهگیرندمیقرارمشابهیهايگروه
نزدیکیاومشابهآوريجمعمحلازکههستندییهااکوتیپ

.باشندمی
بیشترکه شودمیمشاهده3شکلبهتوجهبا

ازنزدیکیفاصلهدرآباد پارسوسواربیلهيهااکوتیپ
ايخوشهتجزیهنتایجبااینکهاندگرفتهقراریکدیگر

فاصلهازنشاننیزژنتیکیفاصلهنتایجوداردهماهنگی
همچنیندارد؛ منطقهدواینيهااکوتیپبینپایینژنتیکی
گروهدر وبودهگروهدواینازمتمایزنیزگرمیيهااکوتیپ

گرفتند.قرارجداگانه

اولعاملدوبراساساصلیمختصاتبهتجزیهبراساسمطالعهموردپرانآبخیاريهااکوتیپپراکنش-3شکل
)21-30يهااکوتیپ(گرمیو)11-20يهااکوتیپ(سواربیله)،1-10يهااکوتیپ(آبادپارس

Factorial analysis: (Axes 1 / 2)
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بحث
تحتزندهموجوداتسایرهمانندنیزداروییگیاهان

براتتغییراینوباشندمیجغرافیاییواقلیمیتغییراتثیرأت
هايترکیبومیزانورویشیمراحلژنتیکی،تنوعپراکنش،

بودخواهندثیرگذارأتدارویینهایاگثرهؤممواد
)Cavaliere, McMahon؛ 2009 et al., امراین).2011

بادباراحتیبههابذروهاگردهکهباشددلیلاینبهتواندمی
راهاجمعیتبینژنیجریانتوانندمیوشوندمیپراکنده
درگیاهاینبودنچندسالهاستذکرشایانالبتهکنند.تسهیل
چنینهماست.مؤثرآنقدیمیيهااکوتیپنسبیحفظ
مناطقدرهااقلیمخردوجوددلیلبهتواندمیتنوعوجود
ازرا ترگستردهگیرينمونهضرورتوباشد آوريجمع

دهد.مینشانآوريجمعمناطق
مورفولوژیکیهايویژگیبرژنتیکیومحیطیعوامل

Najar(هستندمؤثرگیاهان et al., میاناز).2015
اهمیتحائزبرگوهمیوصفاتفولوژیکیرموهايویژگی
سطحویژههبوعرضطول،مانندبرگیهايویژگیهستند.

در گیاهتغییراتمیزانبرآوردبرايمناسبیمعیاربرگ
رابطههاشاخصاینباشد.میمحیطیمختلفشرایط

Babaei(دارندگیاهژنتیکوخاكحاصلخیزيبامستقیمی

Kafaki et al., هايویژگیبرمؤثرعواملدیگراز.)2009
تحقیقدرباشد.میدریاسطحازارتفاعگیاهوژیکمورفول
Najarبامرتبطصفاتکههشدبیان)2015(همکارانو

Urtica(گزنهگیاههواییهاياندام dioica(افزایشبا
نتایجباهایافتهاینالبتهکهانددادهنشانکاهشارتفاع
برگسطحکهطوريهب.نداشتهمخوانیماتحقیق
ازبیشتردریاسطحازمتر857ارتفاعباگرمیيهااکوتیپ
بودند،دریاسطحازارتفاعمتر91باآباد پارسيهااکوتیپ

وکژنتیمانندعواملسایردخالتدلیلبهتواندمیاین
هايویژگیچندهر؛ باشدرویشگاهحاصلخیزيشرایط
آباد پارسيهااکوتیپدرایییبیوشیمصفاتومیوهبامرتبط
اینکمترارتفاعبهتوجهبااینکهبودها اکوتیپسایربیشتر
نشانگر،یبررسموردينشانگرهانیبدراست.معمولناحیه

ISSR13وشانونیاطالعاتشاخصبودنباالبهتوجهبا

مدترآکارهااکوتیپزیتمادرنشانگرهاهیبقازکیتفکقدرت
لحاظازیگرمپرانآباریختودهکهدادنشانجینتابود.
است.بودهزیمتماسوارلهیبوآباد پارستودهدوازیکیژنت

وآباد پارسمنطقهدوویگرممنطقهییایجغرافهايداده
ارتفاعاختالفدلیلبهیگرممنطقهکهدادنشانزینسوارلهیب

باشد.یمزیمتماگریدمنطقهدوازییایرافغجلحاظازبیشتر
درباالییتنوعازحکایت پژوهش،ایندرآمدهبدستنتایج
واقلیمیتنوععلتبهکهدارد پرانآبخیارهاينمونهمیان

ایندرافشانیدگرگردهوبذرتوسطجنسیتکثیرچنینهم
تنوعتاکنونکهجاآنازبود.خواهدتوجیهقابلگیاه

مطالعهموردجامعصورتبهپرانآبخیارگیاهژنتیکی
نقطهعنوانبهتواندمیپژوهشایننتایجاست،نگرفتهقرار

وباشدمطرحنژاديبهواصالحیهايبرنامهدرمهمعطف
وباالترعملکردباییهیبریدهاتولیددرآنازتوانمی
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Abstract
Squirting cucumber (Ecballium elaterium (L.) Rich.) is a wild species that is native to

temperate regions of Asia, North Africa, and Europe. This plant is one of the most important
medicinal plants in the world. In the present study, morphological and biochemical traits of
squirting cucumber ecotypes were investigated from three natural habitats in Ardabil province
including Germi, Bilesuar-Anjirlooin and Parsabad regions (10 genotypes per region). The
results showed that Parsabad ecotypes had large fruits and higher chlorophyll and carotenoids
content. Since the genetic diversity of this plant is not been thoroughly investigated, the genetic
diversity of three squirting cucumber ecotypes were examined by using ISSR markers. To
assess the genetic similarity between samples a cluster analysis was performed using Jacquard.
Among primers, the primer ISSR-13 showed the most polymorphism (46%). The lowest genetic
similarity was found between the two genotypes of Bilesuar and Germi population. Cluster
analysis of molecular data was categorized into five groups. This preliminary study
demonstrated that ISSR markers were an effective method to evaluate genetic variability among
squirting cucumber plant genotypes.

Keywords: Ecballium elaterium (L.) Rich., morphological, biochemical, molecular marker,
ISSR markers.


