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  چکیده

نیاز به شناختی  دارویی از گیاهان صحیحاستفاده بسیار حائز اهمیت است که براي گیاهان دارویی در چرخه اقتصاد جهانی نقش       
که هدف اصلی آن  DNAگذاري بارکدمانند  DNAهاي مبتنی بر از روشامروزه در کنار شناخت مورفولوژیکی  .باشدآنها می از دقیق

غیر تی کلروپالس ه بین ژنیطقبابونه، بومادران، ثعلب با استفاده از منبارهنگ،  گیاهان. دگردنیز استفاده میاست،  فیلوژنیرسم درخت 
 ،PCRمحصوالت یابی و توالی trnH-psbAبا آغازگر  DNA ،PCRپس از استخراج  .ندمورد مطالعه قرار گرفت trnH-psbA کنندهرمز

نتایج نشان داد که این . رسم گردید NCBIداده شده در پایگاه هاي همجنس ثبتو گونه موردمطالعههاي براي گونهدرخت فیلوژنی 
 با) Matricaria Chamomilla(بابونه  ،فاصله ژنتیکیبا توجه به  .بررسی را داردهاي گیاهی موردونهگ شناساییبارکد قدرت 

M.matricaricarioides  و بومادران)Achillea millefolium ( باA.vermicularis بارهنگ بومی ایران ،)Plantago major ( با
P.major  نشان دادبیشترین درصد شباهت را بومی چین .  

  
  DNA ،trnH-psbAگذاري ارکدبگیاهان دارویی،  :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه
 ارکان از یکیمختلف گیاهی  ارقام ثبت و ژنتیکی شناسایی که هستندگیاهان دارویی ن جهاارزشمندترین منابع طبیعی یکی از       
 زیستی مطالعات و بنديآرایه هايبخش مهمترین از هاگونه بنديطبقه و شناساییلذا . )3( آیدبشمار می ژنتیکی منابع حفاظت مهم

بنابراین امروزه از  ).2( مورفولوژیکی کاري سخت خواهد بوددر مراحل اولیه از روي خصوصیات  این امرکه  )1( گرددمحسوب می
-طبقه هدف با مولکولی شناسایی سیستم یککه شود استفاده می 1گذاريبارکد مانند DNA یابیهاي مبتنی بر نشانگرها و توالیروش

). 8(مطرح گردید  2003هبرت در سال این روش براي اولین بار توسط  .)4(دارد  کلیدي نقش بیوانفورماتیک آن در است وبندي 
کمک آن شناخته شده که به بین ژنی کامالً ن یا منطقهبسیار کوتاه استاندارد از یک ژ DNAیک توالی ( DNAبارکدگذاري روش 

شناسایی براي  بنديردههاي پژوهش در یپتانسیل باالی داراي) اي تعلق داردجانور، گیاه یا قارچ به چه گونه برد که هرپیان توتوالی می
-هسته، )12و  10(ی کلروپالست یک منطقه منفرددر این روش  ).2(رود شمار میابزاري جدید و جذاب بهبه همین دلیل  است هاونهگ

-rbcL ،matK ،trnHهاي درشناسایی گیاهان بارکد .شودعنوان بارکد استفاده میبه )11و  6( مناطق مختلفو یا ترکیبی از ) 7(اي 
psbA و ITS  هاي گیاهی انجام شده که از آن جمله تاکنون مطالعات متعددي در زمینه شناسایی گونه). 7(بیشترین کاربرد را دارند

  هاي مهاجم تفکیک گونه ،)9( Polygonaceaeخانواده  شناسایی، )Protea )5 و Moraeaاز جنس  هاییگونهتوان به شناسایی می
همچنین از این روش براي  .اشاره کرد) 13و  10(ها گیاهان گلدار و مخروطیشناسایی ، )Myriophyllum spp)2 . هرز آبزيعلف

-trnHکننده رمز کلروپالستی بین ژنی غیربارکد  .شودها، حشرات نیز استفاده میها، جلبکها، اسفنج، قارچجانوريهاي شناخت گونه
psbA در مطالعه  .شده استبارکد مناسب معرفی یک نوان عایی، بهنهدلیل عمومیت باال، قابلیت تکثیر و قدرت تفکیک باالي گوبه

  .گیاه دارویی بررسی کردچند را در تشخیص  trnH-psbAنقش بارکد  بودر سعی بر این حاض

                                                             
1. Barcoding 
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 اهمواد و روش

 Achillea( ادران، بوم)Matricaria Chamomilla( بابونه ،)Plantago major( گیاه دارویی بارهنگ چهاردر این مطالعه         
millefolium(ثعلب ، )Orchis spp.( تغییریافتهاز روش . آوري شدنداز استان اردبیل جمع CTAB  براي استخراجDNA  استفاده

با استفاده از مسترمیکس PCR واکنش . شد عنوان بارکد استفادهبه trnH-psbAکننده کلروپالستی رمزر غیژنی و بین از مکان . گردید
 C 94  - ''45  ،°C 58 - ''45 ،°C 72° ،چرخه C94 - '5  ،35°: شرایط واکنش شامل(گرفت  میکرومول انجام 35در حجم سیناژن 

- '1، °C 72 - '5.( محصوالت ،سازيبعد ازخالصPCR  ١. شدندارسال  یابیاي توالیبرBLAST هايموردبررسی با توالی هايتوالی 
مطالعه بدون هاي موردمربوط به جنس trnH-psbAي بارکد هاکلیه توالی NCBIاز پایگاه داده  .انجام گرفت NCBI موجود در سایت

همردیف  clustalWو روش  MEGA5 افزارنرماده از با استف مطالعههاي موردتوالیبا آوري شدند، سپس ها جمعدرنظر گرفتن گونه آن
ا ب NJو روش  p-distanceمدل  آمد، همچنین درخت فیلوژنی با استفاده از بدست p-distanceبراساس مدل فاصله ژنتیکی . شدند
  .گردیدرسم   Boot strappingبار 1000

  
  شده عهمطال ژنی بین منطقه تکثیر براي مورداستفاده آغازگر توالی - 1 جدول

آغازگرنام  مکان موردبررسی  توالی نوکلئوتیدي 
trnH-psbA psbA_For 5'GTTATGCATGAACGTAATGCTC 3' 
trnH-psbA trnH_Re 5' CGCGCATGGTGGATTCACAATCC3' 

  
  

  و بحث نتایج
-گونه شناسایی صحیحمنظور به trnH-psbAبارکد استفاده از  الب بگیاه دارویی بارهنگ، بابونه، بومادران، ثع چهاردر این تحقیق      

 .آمد یابی بدستونه، بومادران و بارهنگ نتایج توالیگیاه باب سهاز  تنهایابی و ارسال براي توالی PCRبعد از . ندشد استفادههاي گیاهی 
توالی  لبثعبراي گیاه  NCBIدر حالی که در سایت . میسر نگردید لبثعگیاه  trnH-psbAبنابراین امکان آنالیز توالی مربوط به بارکد 

 هايمورد بررسی با توالی هايتوالی BLAST نتایج .وجود داشت که این امر قابل بررسی بیشتر است trnH-psbAمربوط به بارکد 
از  trnH-psbAبراي بارکد  بارهنگ، بابونه، بومادرانهاي همجنس توالی. شده استده نمایش دا 2در جدول  NCBI موجود در سایت

درخت فیلوژنی مربوط به گیاهان بومادران و  1در شکل  .ندهاي مربوطه مقایسه گردیدو با توالی ندآوري شدجمع NCBIسایت 
ها در گیاه علت ناکافی بودن گونهبه. اي مجزا قرار گرفتمطالعه در شاخهبارهنگ نمایش داده شده است که در هر دو گیاه توالی مورد

هاي گونه trnH-psbAتوالی نوکلئوتیدي میزان شباهت ). 2شکل ( شدانجام   Boot strappingبابونه رسم درخت فیلوژنی بدون
. درصد محاسبه گردید 2/98تا  19و بارهنگ  34تا  4/23، بومادران 8/94تا  1/12هاي همجنس براي گیاه بابونه با گونهموردمطالعه 

، بومی ایران M.matricaricarioides با) Matricaria Chamomilla( بابونه ،trnH-psbAتوالی نوکلوتیدي دهد این نتایج نشان می
بیشترین  چین بومی P.majorبا ) Plantago major( بارهنگ، رانبومی ای A.vermicularisبا ) Achillea millefolium(بومادران 

، شمارش گرددمیمحسوب  چند شکلیبرآورد از منابع  یکیکه  SNP2از هم،  براي بهتر مجزا کردن گیاهان .نشان داددرصد شباهت را 
 و140، 234ترتیب بهنی ژدر مقایسه با گیاهان موجود در درخت فیلو اي گیاهان بابونه، بومادران، بارهنگها برتفاوت در نوکلوتید .شد
امکان یاه بابونه شمارش شد ولی در گ 116و  8ترتیب براي بارهنگ و بومادران به ايخاص گونه SNPکه درحالی .شمارش شد 14

  .اي فراهم نشدخاص گونه SNPشمارش 
 
 
 
  

                                                             
1. Basic Local Alignment Search Tool 
2. Single Nucleotide Polymorphism  
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  NCBI داده پایگاه در موجود هايتوالی با trnH-psbA بارکد بررسی مورد هايتوالی BLAST -2 جدول
  گیاهان مورد بررسی  گیاهان موجود در پایگاه داده  هاي همولوگتوالی شماره دسترسی  E میزان تشابه و ارزش

% 97 )90-3e(  gb|KF973451.1|  Sisymbrium orientale   Achillea millefolium  97% )89-4e(  gb|HQ596846.1|  Sisymbrium officinale   
94%  )0.0 (  gb|EU547790.1| Matricaria recutita. chamomilla  Matricaria  94%  )0.0 (  gb|GU818332.1|  Anacyclus valentinus  
99% )168-2e (  gb|FJ493298.1|  Plantago major  plantago major  99% )160-4e(  emb|HE966743.1|  Plantago major  

)a(  
 gi|197944322|gb|EU750473.1|_P.lanceolata

 gi|197944318|gb|EU750471.1|_P.lanceolata

 gi|197944320|gb|EU750472.1|_P.lanceolata

 gi|197944332|gb|EU750478.1|_P.rugelii

 gi|197944328|gb|EU750476.1|_P.major

 gi|156535554|gb|EF590729.1|_P.ovata

 gi|156535553|gb|EF590728.1|_P.rugelii

 gi|591273310|gb|JN407021.2|_P.major

 gi|591273313|gb|JN407024.2|_P.major

 gi|591273311|gb|JN407022.2|_P.major

 gi|591273314|gb|JN407025.2|_P.major

 P._major-query

100

61
100

100

100

100

98

77

99

  
)b(  

 gi|353330486|gb|HQ451049.1|_A.latiloba

 gi|353330451|gb|HQ451014.1|_A.asiatica

 gi|353330462|gb|HQ451025.1|_A.asiatica

 gi|353330499|gb|HQ451062.1|_A.schmakovii

 gi|353330481|gb|HQ451044.1|_A.millefolium_var._borealis

 gi|320338965|gb|HQ596580.1|_A.millefolium

 gi|353330472|gb|HQ451035.1|_A.millefolium

 gi|353330457|gb|HQ451020.1|_A.asiatica

 gi|353330456|gb|HQ451019.1|_A.asiatica

 gi|353330501|gb|HQ451064.1|_A.setacea

 gi|353330440|gb|HQ451003.1|_A.millefolium

 gi|353330493|gb|HQ451056.1|_A.roseoalba

 gi|353330446|gb|HQ451009.1|_A.asiatica

 gi|371501895|dbj|AB683346.1|_A.vermicularis

 gi|371501894|dbj|AB683345.1|_A.filipendulina

 gi|371501893|dbj|AB683344.1|_A.biebersteinii

 A._millefolium-query

29
65

65

63

58

49

26
19

41

25

33

100

97
100

  
 توالی مورد ،)b(بومادران و  )a(بارهنگ براي گیاه  trnH-psbAردیفی توالی کلروپالستی مبتنی بر هم NJدندروگرام  -1شکل 

  .انجام گرفت  Boot strappingربا 1000و نشان داده شده  query واژه بررسی با
 gi|371501908|dbj|AB683359.1|_M.matricarioides

 M.chamomilla-query

 gi|320339151|gb|HQ596766.1|_M.discoidea

0.05  
نشان  query واژه توالی مورد بررسی با،براي گیاه بابونه  trnH-psbAردیفی توالی کلروپالستی مبتنی بر هم NJدندروگرام  - 2شکل 

   .انجام گرفت  Boot strappingبدون وداده شده 
  

 گیري کلینتیجه

 روابط و فیلوژنی درخت بیوانفورماتیک، و آماري هايروش از استفاده با هاآن مقایسه و هاتوالی بنديدسته با DNA گذاريبارکد
هاي ی باید توانایی تکثیر گونهعموم آغازگرآل با یک جفت یک بارکد ایده در این سیستم .کندمی تعیینرا  زنده موجودات خویشاوندي

نتایج این  .ها را از هم مجزا کندداراي کیفیت باالیی بوده و گونه یابی مستقیمو بعد از توالی یک جنس یا حتی یک خانواده را دارا باشد
زاده و قهرمان و) 9( Polygonaceaeروي خانواده یان و همکاران ، جینگ)5( خشکیگیاهان  رويران ز و همکاچیپژوهش با تحقیقات 

 

 



 

۴ 

ها و با افزایش تعداد تاکسونشود ه میتوصیالبته . خوانی داشتهم trnH-psbAبا بارکد ) Myriophyllum  )2جنس رويهمکاران 
  .هاي دیگر استفاده شودهمراه بارکداز این بارکد به ترو حصول نتایج دقیقها در سطوح باالتر هدف شناسایی روابط میان گونه
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