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  چکیده

در این . است جمعیت ژنتیک و مولکولی فیلوژنی بندي،آرایه متمم که است مولکولی و بیوانفورماتیکی ابزار DNA بارکدگذاري    
-در این پژوهش به. شودفاده میاست بزرگ مقیاس در هاگونه شناسایی براي گیاه استاندارد بارکد عنوانبه rbcLاز توالی کوتاه  روش

 ،DNAبعد از استخراج  .استفاده گردید rbcL کلروپالستی منطقه ژنی از مادران، ثعلببارهنگ، بابونه، بو بارکدگذاري گیاهان منظور
هاي گونهبومادران و ثعلب در مقایسه با  گیاه. ندرارگرفتتحت آنالیز بیوانفورماتیکی قو گردید تعیین توالی شده خالص PCR تالمحصو

هاي گیاهی ثعلب با گونه و گیاهان بابونه، بومادران SNPهمچنین،  .به راحتی تفکیک شدند NCBIهمجنس ثبت شده در سایت 
هاي با گونههاي موردمطالعه گونه rbcLتوالی نوکلئوتیدي میزان شباهت  .شدبرآورد  56 و 59، 4ترتیب به NCBIسایت موجود در 

 Matricaria(بابونه  همچنین،. درصد محاسبه گردید 6/83تا  1/69و ثعلب  7/89تا  4/78، بومادران 95 بابونه همجنس براي گیاه
Chamomilla ( باM.Chamomilla بومادران  ،انگلستان بومی)Achillea millefolium ( باA.Ptarmica  ثعلب انگلستانبومی ،

)Orchis spp. ( باO.Mascula  نشان دادبیشترین درصد شباهت را  انگلستانبومی.   
  

   rbcLکلروپالستی ، منطقه ژنی DNAگذاري بارکدگیاهان دارویی، : هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
 مزایاي از .)5( دارد کلیدي نقش بیوانفورماتیک آن در کهاست  یکپارچه بنديهطبق سیستم یک اصلی مرکز 1DNAگذاريبارکد      
 هايزیستگاه زندگی، رفتار مورفولوژي، ویژه به( هاجنس در زندگی مراحل تمام بین ساده ارتباط یک ایجاد، DNA گذاريبارکد عمده

 هايگروه بین خویشاوندي روابطبرقراري  ،زیستی تنوع توصیف، )5( کوچکی از ژنوم بخش از زنده موجودات شناسایی ،)مختلف
 از استفاده با گیاهی هاي گونه شناسایی. باشدمی) 14( ینمونه گیاهشناسایی دقیق ، )1( فیلوژنیو رسم درخت  زنده موجودات مختلف
 امري هاگونه بین شباهت گاهی و جهان مختلف نواحی در گیاه یک مورد در متفاوت شناسیگیاه هاي نام وجودبا مورفولوژیک صفات
 بخش از استاندارد توالی یکشود که در این فن توصیه می DNA بارکدگذاريفن  استفاده ازهمین علت به). 7( باشدمی مشکل

براي  coIدر این سیستم از بارکدهایی مانند  .)2( کاربرد کلیدي دارد گونه تشخیصدر  گردد کهمی بررسی نمونه ژنوم از کوچکی
 rbcL، matK، trnH بارکدهاي گیاهان درشناسایی .شودها، حشرات استفاده میها، جلبکها، اسفنجهاي حیوانی، قارچونهشناخت گ

psbA  و ITS ( گیاهی گروه کار ،2009 سال در). 7( دارند را کاربرد بیشترینCBOL2( پالستیدي ژن از خاصی هايبخش از استفاده   
ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase oxygenase Large )rbcL( و maturase K )matK(  استاندارد بارکد عنوان بهرا 

. )4و  10( است گیاهان براي ايگونه گذاريافتراق باالي حوسطو  مطلوب توالی کیفیت ،پیشنهاد کردند که داراي تکرارپذیري گیاهی
ی فیلوژن تحلیل و تجزیه براي همچنین و) 13و  11، 3( هاگونه ساییشنا و بارکدگذاري براي matK و rbcL توالیاز  محققان ،اخیراً

 برايباید  جهانی بارکد چرا که آمد نباشدکار موارد همه در است ممکن استفادهمورد گرآغاز حال، این با. اندکرده استفاده )12و 9، 8(
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 شناسایی براي DNA گذاريبارکداز فن در مطالعه حاضر  .)4( شود ارزیابی جغرافیایی و مورفولوژیکی تنوع به توجه با ايگسترده طیف
 .استفاده گردید ثعلب و مادرانبارهنگ، بابونه، بوهاي گونه

 
  هامواد و روش

 ، بومادران)Matricaria Chamomilla( ، بابونه)Plantago major( بارهنگگیاه دارویی  چهار در پژوهش حاضر نمونه برگی

)Achillea millefolium( ،ثعلب )Orchis spp.( استخراج  .آوري شدنداز استان اردبیل جمعDNA  تغییریافتهاز روش با استفاده 
CTAB کننده کلروپالستی رمزاز مکان ژنی و . گردید انجامrbcL واکنش . )1جدول ( شد عنوان بارکد استفادهبه PCR با استفاده از

 - C 94  - ''45  ،°C 58°چرخه،  C94 - '5  ،35°: شرایط واکنش شامل( گرفت میکرومول انجام 35در حجم سیناژن مسترمیکس 
''45 ،°C 72 - '1  ،°C 72 - '5(. محصوالت ،سازيخالصبعد ازPCR   دشدنارسال  یابیتوالیبراي.BLAST توالی مورد بررسی با  ١

-مطالعه بدون درنظر گرفتن گونه آناي موردهمربوط به جنس rbcLبارکد ي هاتوالی کلیه .انجام گرفت NCBI توالی موجود در سایت
همردیف  clustalWروش  با و MEGA5 نرم افزار در مطالعهموردهاي مراه توالیه، سپس آوري شدندجمع NCBIاز پایگاه داده ها 

و  NJروش  و p-distanceمدل  همچنین درخت فیلوژنی با استفاده ازآمد،  بدست p-distanceبراساس مدل فاصله ژنتیکی . شدند
  .گردیدرسم   Boot strapping بار 1000

   
  توالی آغازگر مورد استفاده براي تکثیر منطقه ژنی مطالعه شده - 1جدول 

 
 توالی نوکلئوتیدي نام پرایمر مکان مورد بررسی

rbcLa rbcLa- SI_For 5'ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGC3' 
rbcLa rbcL- SI_Rev 5'GTAAAATCAAGTCCACCRCG3' 

  
 

  و بحث نتایج
و  PCR انجام بعد از. گرفتندلب مورد بررسی قراربارهنگ، بابونه، بومادران، ثعهاي با جنسگیاه دارویی  چهار در این پژوهش      

مربوط به بارکد بنابراین امکان آنالیز توالی  .آمد یابی بدستونه، بومادران و ثعلب نتایج توالیگیاه باب سهاز  تنهایابی براي توالی ارسال 
rbcL در حالی که در سایت . گیاه بارهنگ میسر نگردیدNCBI  براي گیاه بارهنگ توالی مربوط به بارکدrbcL  وجود داشت که این

هاي مورد مطالعه با توالیکلیه  .)2جدول ( همردیف شدند NCBI هاي موجود دریابی با توالینتایج توالی .قابل بررسی بیشتر استامر 
 باونه، بومادران و ثعلب بابهاي همجنس سه گیاه توالی درخت فیلوژنی. همردیف شدند 2ذکرشده در جدول گیاهان  rbcL هايتوالی

علت وجود فقط یک گیاه بابونه به براي. گردیدحاصل از این پژوهش ترسیم هاي با توالی NCBIاز سایت آوري شده جمع rbcLبارکد 
درخت فیلوژنی مربوط به گیاهان بومادران و ثعلب نمایش داده شده  1در شکل . یلوژنی حاصل نشدتوالی همجنس امکان رسم درخت ف
هاي گونه rbcLمیزان شباهت توالی نوکلئوتیدي  .است بندي شدهاي مجزا طبقهمطالعه در شاخهاست که در هر دو گیاه توالی مورد

این نتایج . محاسبه گردیددرصد  6/83تا  1/69و ثعلب  7/89تا  4/78مادران ، بو95 بابونه هاي همجنس براي گیاهبا گونه موردمطالعه
با ) Achillea millefolium(، بومادران انگلستان بومی M.Chamomillaبا ) Matricaria Chamomilla(دهد بابونه نشان می

A.Ptarmica  ثعلب انگلستانبومی ،)Orchis spp.(  باO.Mascula  براي  .نشان داد شباهت رادرصد بیشترین  انگلستانبومی
 توالی)  A،C ،G ،T( نوکلئوتیدهاي از یکی در جهش از کوچکی نوکلئوتیدي پایهتک شکلی چند(SNP٢ از هم بهتر گیاهانتفکیک 
DNA ي گیاهی موجود در هابا گونه ثعلب و بابونه، بومادرانگیاهان ها براي تفاوت در نوکلوتید. گردید محاسبه) ژنوم در تنوع منبع و

  . تغییري نکرد انگیاهاین براي پس از شمارش نیز اي خاص گونه SNPکه  در حالی .شمارش شد 56 و 59، 4ترتیب بهدرخت فیلوژنی 
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  NCBIهاي موجود در پایگاه داده با توالی rbcLهاي مورد بررسی بارکد توالی BLAST -2جدول 
  گیاهان مورد بررسی  گیاهان موجود در پایگاه داده  هاي همولوگالیتو شماره دسترسی  Eمیزان تشابه و ارزش 

99%  )0.0 (  gb|HQ590273.1|  Sisymbrium officinale Achillea millefolium  99%  )0.0 (  emb|FN594831.1|  Streptanthus glandulosus 
99%  )0.0 (  |emb|HE574588.1  Leucanthemum vulgare chamomilla  Matricaria  99%  )0.0 (  emb|HE574580.1|  Achillea ptarmica 
99%  )0.0 (  |gb|HQ590273.1  Sisymbrium officinale Orchis spp.  99%  )0.0 (  |emb|FN594831.1  Streptanthus glandulosus 

   
a(  

 gi|379036772|gb|JN893432.1|_A.ptarmica

 gi|342196437|emb|HE574580.1|_A.ptarmica

 gi|459991196|gb|KC481884.1|_A.millefolium

 gi|313663810|gb|HQ589934.1|_A.millefolium

 gi|383929163|gb|JQ230995.1|_A.millefolium

 gi|379035650|gb|JN892871.1|_A.ptarmica

 gi|264160425|dbj|AB530950.1|_A.filipendulina

 gi|342196435|emb|HE574579.1|_A.millefolium

 gi|424949720|gb|JX848399.1|_A.millefolium

 gi|313770830|gb|GU724244.1|_A.wilsoniana

 gi|404243401|emb|HE963307.1|_A.collina

 gi|541049552|emb|HG416958.1|_A.millefolium

 gi|340510779|gb|HM849740.1|_A.millefolium

 gi|170664879|gb|EU384938.1|_A.millefolium

 gi|557836614|gb|KF602245.1|_A.atrata

 gi|541049556|emb|HG416959.1|_A.clavennae

 A._millefolium-query
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)b(  

 gi|379036962|gb|JN893527.1|_O.mascula

 gi|541049752|emb|HG417017.1|_O.mascula

 gi|3560787|gb|AF074203.1|_O.quadripunctata

 O._sp-query

67

  
 .)b( ثعلبو  )a( نابومادر انبراي گیاه rbcLردیفی توالی کلروپالستی مبتنی بر هم Neighbor-joining درخت فیلوژنی -1شکل 

  .تفکیک شده است  Boot strappingبار 1000 و query واژهتوالی مورد بررسی با 
  

  گیري کلینتیجه
 جدیدو  اصلی بعامنیکی از  به تبدیل را DNA گذاريبارکد ،محاسبات بیوانفورماتیکی و توالی تعیین هايآوريفن در پیشرفت      

 مفیدي اطالعات ابرایننب .نموده است یفیلوژنو رسم درخت  ناشناس هايگونه کشف ،ژنتیکی تکامل روابط مطالعات براي اطالعات
 .آیدبدست می آن اجتماعی هايزیان و سود و بیوشیمیایی فیزیولوژیکی، اکولوژیکی، هاينقش قبیل از زنده موجود هر پیرامون

 rbcLدر این پژوهش توالی ژنی کلروپالستی  .دارد بستگیآن  پوشش و توالی کیفیت شمولی،جهان هب زیادي حد تابارکدگذاري بهینه 
نیز در مطالعات ) 6( و همکارانچیز و ) 4( و همکاران بافیل. متمایز کندشان گیاهان همجنساز بومادران و ثعلب را هاي  قادر بود گونه

ها در سطوح باالتر البته براي بررسی روابط میان گونه .را بررسی کنندخشکی خود با استفاده از این بارکد توانستند تکامل گیاهان 
 .دنشواستفاده از سایر بارکدها براي افزایش کارایی شناسایی توصیه می
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