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   دهیچک

 16این پژوهش به منظور بررسی سـاختار ژنتیکـی    .باشدمیگیاهان دارویی ارزشمند از یکی  ).Nigella sativa L( سیاه دانه

تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که تنوع ژنتیکـی در   .انجام شد SCoTسیاه دانه با استفاده از نشانگرهاي مولکولی جمعیت 
هاي مـورد  تنوع ژنی نی براي کل ژنوتیپ .بود) درصد 16(ها بیشتر از بین جمعیت) درصد 84(هاي مورد بررسی درون جمعیت

  91/0 ،ن ژنـی جریا و برآورد 35/0 ها ضریب تمایز ژنتیکی در میان جمعیت. دست آمدبه 49/0و شاخص شانون  33/0مطالعه 

  .سیاه دانه در حد بسیار مطلوب بود هايجمعیتنتایج این تحقیق نشان داد که سطح تنوع ژنتیکی در مجموع،  .بود

  

  جمعیت ، ساختار ژنتیکیSCoTنشانگر گیاه دارویی، سیاه دانه، . :کلیدي کلمات

  

 

  مقدمه

  

و از جملـه گیاهـان   هـاي گیـاهی   رویشگاه بسـیاري از گونـه  نظیر در شرایط اقلیمی و آب و هوایی، کشور ایران با یک تنوع بی
 گیاهـان  کشـت  به زیادي توجه اخیر هايسال در شیمیایی داروهاي مصرف از ناشی سوء اثرات به توجه با باشددارویی می

ـ   [1]. باشدمی صحیح ریزيبرنامه و مدیریت کشت، توسعه به نیاز آنها افزایش مصرف با که شده دارویی ه بـا نـام   سـیاه دان
. آیـد است که به طور طبیعی در نقاط مختلف ایـران بعمـل مـی    خانواده آاللههاي مهم یکی از گونه .Nigella sativa Lعلمی 

براي دانه ایـن   .[15] کندکه در غرب آسیا و منطقه مدیترانه رشد می باشدگیاهی دارویی، دولپه، علفی و یکساله می سیاه دانه
دهنده قنـد خـون   ویروس، ضدباکتري، ضدتومور، مسکن و کاهشصرع، ضدوري، ضدنفخ، مسهل، ضدگیاه خواصی مانند شیرآ

پذیر کشاورزي نوین که مبتنی بر استفاده از ارقـام اصـالح شـده بـا بیشـترین      نایکی از پیامدهاي اجتناب .[4] اندرا ذکر نموده
گرچه تخمین کاهش تنوع ژنتیکی، مشکل و در برخـی از  ا. عملکرد و کیفیت قابل قبول است، کاهش تنوع ذخایر ژنتیکی است

-اي کـاهش یافتـه  اند، ذخایر ژنتیک با سرعت فزایندههاي مفید از دست رفتهموراد غیرممکن است، اما در اینکه بسیاري از ژن

ـ    اند و محصوالت زراعی عمده در معرض تهدید روزافزون شرایط محیطی نامناسـب و تـنش   رار هـاي زیسـتی و غیرزیسـتی ق
بررسـی تنـوع    .بنابراین امروزه آگاهی از تنوع ژنتیکی و مدیریت منابع ژنتیـک اهمیـت بسـیاري دارد   . اند تردیدي نیستگرفته

ولـی ارزیـابی فنـوتیپی بـه     . ژنتیکی در گیاهان از طریق بررسی صفات مورفولوژیکی یا بیوشیمیایی همواره متداول بوده اسـت 
. هـاي ژنتیکـی افـراد نباشـد    است در بیشتر موارد روش قابل اعتمادي براي تعیین تفـاوت  ها ممکندلیل اثر محیط بر بیان ژن

. [2] هاي ژنتیکـی افـراد را ارائـه دهـد    تواند برآورد دقیقی از تفاوتبنابراین بررسی تفاوت افراد مستقیماً در سطح مولکول می
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 این نشـانگر از نشـانگرهاي غالـب   . کندعمل می ATGبر اساس تنوع در ناحیه حفظ شده کدون آغاز  SCoTنشانگر مولکولی 

 .[6] باشـد مـی  اطالعـات اولیـه از ژنـوم   از جمله مزایاي این روش هزینه پایین، سرعت و سهولت اجرا و عدم نیاز به بوده که 

کشت بافـت   هاي زراعی،اکثر مطالعاتی که تا به حال در سیاه دانه صورت گرفته، عمدتاً بر روي اسانس، خواص دارویی و جنبه
 ایـن گیـاه دارویـی بـا ارزش و    هـاي  جمعیتلذا این بررسی با هدف مطالعه ساختار ژنتیکی  .و مطالعات سیتوژنتیکی بوده است

  .در مشخص نمودن تنوع ژنتیکی سیاه دانه انجام شد SCoTتعیین کارایی نشانگرهاي مولکولی 

 

  تئوري و پیشینه تحقیق

  

به طور وسیعی در آنالیزهاي ژنتیکـی مـورد اسـتفاده قـرار      2009باشد که از سال د مییکی از نشانگرهاي جدی SCoTنشانگر 
هـا در  آمیز به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی ژنوتیـپ این روش با کارایی و چندشکلی باال به طور موفقیت. گرفته است

همچنین نتایج حاصـل   .ورد استفاده قرار گرفته استم [8] زمینیو سیب [12] ، انبه[5] ، لیچی[17]زمینی بادام ،[6] برنج
  .باشندابزار مناسبی براي مطالعه تنوع ژنتیکی سیاه دانه می SCoTنشان داد که نشانگرهاي ) 1392(از پژوهش میرزایی 

 

  

  هامواد و روش

  

شد بنـابراین جامعـه   فرد در نظر گرفته  5که از هر توده باشد می ).Nigella sativa L(توده ایرانی سیاه دانه  16مواد گیاهی شامل 
هاي کرمانشـاه، مرکـزي، کرمـان، مازنـدران، خراسـان جنـوبی، خراسـان        از استانکه  هاي مختلف بودژنوتیپ از توده 80آماري 

هاي رشد یافتـه  ژنومی از بافت برگ گیاهچه  DNA .اندآوري شدهجمع رضوي، کردستان، خوزستان، گلستان، فارس، اصفهان
هـاي  نمونـه  .با اندکی تغییرات استخراج شـد  Doyle and Doyle (1990)برگی با استفاده از روش  3-4لدان و در مرحله  در گ

DNA 280و  260هـاي اسـپکتروفتومتري در طـول مـوج     استخراج شده جهت ارزیابی دقیق کمی و کیفی با استفاده از روش 

قرار گرفتند و رقیق سازي الزم با توجه بـه غلظـت هـر نمونـه جهـت       درصد مورد سنجش 8/0نانومتر و الکتروفورز ژل آگارز 
واکـنش  . ژنـومی اسـتفاده شـد    DNAجهت تکثیـر   SCoTآغازگر  9در این بررسی از . شدانجام  PCRهاي استفاده در واکنش

PCR  میکرولیتر  5/4میکرولیتر شامل  10در حجمPCR master  با غلظتX 2 سه میکرولیتر ،DNA  نـانو گـرم    10با غلظت
به همراه یک قطره روغـن مینـرال بـراي جلـوگیري از تبخیـر انجـام         µM10میکرولیتر آغازگر با غلظت  5/2در میکرولیتر و 

 1سـازي شـامل مراحـل، واسرشـته    PCRبا برنامه  )Bio Rad iCycler, USA( ترموسایکلر دستگاهبا  PCRهاي واکنش. گرفت

ثانیه در دمـاي   40چرخه به صورت واسرشته سازي به مدت  40گراد، در ادامه جه سانتیدر 94دقیقه در دماي  4اولیه به مدت 
2درجه سانتی گراد، اتصال 94

3و مرحلـه توسـعه  ) 1جـدول  (ثانیه در دماي مناسب اتصال براي هر آغـازگر  45آغازگر به مدت  
 

درجـه   72دقیقـه در دمـاي    6نهایی به مدت گراد و در نهایت توسعه درجه سانتی 72دقیقه در دماي  5/1رشته جدید به مدت 
رنـگ  . الکتروفورز شـد %   8/1اي با استفاده از ژل آگارز سپس محصوالت تکثیر یافته واکنش زنجیره. گراد انجام گرفتسانتی

ها بر اساس حضور و عـدم حضـور   مقایسه ژنوتیپ.  برداري توسط دستگاه ژل داك انجام شدو عکس GELREDآمیزي ژل با 
ردیفـی  هاي حاصل از هر آغازگر بر روي ژل بر اساس همنوارپس از ثبت اطالعات، . انجام شد SCoTتکثیرشده بوسیله  قطعه

                                                
١ Denaturation 
2 Annealing 

3  Extension 
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مولکولی با اسـتفاده از نـرم افـزار    واریانس تجزیه  .امتیازدهی شدند) نواروجود (و یک ) نوارعدم وجود (ها و به صورت صفر نوار
Gen ALEx Ver 6.501 [16]  شاخص شانونو )I( [11]  تنوع ژنتیکی نی ،)h( [14]     تنـوع ژنتیکـی کـل ،)Ht(  تنـوع ،

افـزار  مبا استفاده از نر Gst( [17](و تمایز ژنی  )Nm(، جریان ژنی  [10])Dst(ها ، تنوع بین جمعیتHs)(ها درون جمعیت
POPGEN Ver1.32 تعیین گردید.  

  

 
 اي پلیمراز استفاده شده در این مطالعهکنش زنجیرهشماره، توالی و دماي اتصال آغازگرها در وا) 1(جدول 

 )(دماي اتصال  توالی آغازگر شماره آغازگر

SCoT 1 

 

   

'۵ -AACCATGGCTACCACCAC-٣' 8/60  

SCoT 2 '۵ -CCATGGCTACCACCGCCA-٣' 63 

SCoT 4 '۵ -CAACAATGGCTACCACCC-٣' 59 

SCoT 5 '۵ -ACGACATGGCGACCATCG-٣' 8/60  

SCoT 6 '۵ -CAACAATGGCTACCACGC-٣' 54 

SCoT 7 '۵ -CAACAATGGCTACCACGG-٣' 1/56  

SCoT 8 '۵ -CCATGGCTACCACCGGCC-٣' 2/62  

SCoT 9 '۵ -CATGGCTACCACCGGCCC-٣' 3/64  

SCoT 10 '۵ -CCATGGCTACCACCGCAG-٣' 5/58  

 

 

  نتایج و بحث

  

بـه منظـور ارزیـابی     .مورد بررسـی قـرار گرفـت    SCoTآغازگر  9مورد مطالعه با استفاده از  سیاه دانههاي تنوع ژنتیکی ژنوتیپ
بـا توجـه بـه نتـایج     . درصد و سهم تنوع ژنتیک درون و بین جمعیتی در سطح مولکولی تجزیه واریانس مولکولی انجام گردیـد 

نتـایج  . اسـت ) درصـد  16(هـا  بین جمعیـت به مراتب بیشتر از واریانس ) درصد 84(ها مشخص شد که واریانس درون جمعیت
همـانطور کـه    .باشـد بر روي گیـاه سـیاه دانـه مـی    ) 1392(حاصل از تجزیه واریانس مولکولی همسو با نتایج مطالعه میرزایی 

هاي مهم بـراي ارزیـابی   که از شاخص )h(تنوع ژنی نی  .مشخص است بیشتر تنوع ژنتیکی ناشی از تنوع درون جمعیتی است
-بـه  49/0و شاخص شانون آنها  33/0هاي مورد مطالعه براي کل ژنوتیپ. [13]باشد ها میها و جمعیتبین ژنوتیپتنوع ژنی 

بـه دسـت آمدنـد، بـر      21/0، 33/0به ترتیب  )Hs(ها ، هتروزیگوسیتی درون جمعیت)Ht(میزان هتروزیگوسیتی کل . دست آمد
ا هـ دهنده باال بودن میزان تنوع درون جمعیـت برآورد شد که نشان Dst( 12/0(ها این اساس میزان هتروزیگوسیتی بین جمعیت

ایـن  . ها جریان ژنـی اسـت  ي ساختار ژنتیکی جمعیتهاي تعیین کنندهیکی دیگر از شاخص .ها بودنسبت به تنوع بین جمعیت
بـرآورد   Nm( ،91/0(ژنی میانگین جریان . دهدها را در یک نسل نشان میشاخص میزان مهاجرت یا تبادالت ژنی بین جمعیت

شـاخص  . دهـد جریان ژنی میان گیاهان عمدتاً از طریق نقل و انتقال دانه گرده و یا بذر توسط حشرات و جانوران رخ مـی . شد
Gst زمانی که افـراد از  . آیددست میکند و مقدار آن بین صفر تا یک بهتفاوت ژنتیکی افراد موجود در یک منطقه را ارزیابی می

وانی آللی کامالً مشابه باشند مقدار این شاخص برابر با صفر و زمانی که افراد از نظر آللـی کـامالً متفـاوت باشـند ایـن      نظر فرا
هاي مـورد  در بین جمعیت .برآورد شد Gst( ،35/0(ها میانگین ضریب تمایز ژنتیکی در میان جمعیت. شودمقدار برابر با یک می
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کمترین شباهت بین دو جمعیت چالوس و اصفهان با میزان شـباهت  . متغیر بود 92/0تا  73/0مطالعه میزان شباهت ژنتیکی از 
ها و همچنین تفـاوت منطقـه جغرافیـایی ایـن دو اسـتان      توان به متفاوت بودن استانکه دلیل آن را می. دست آمدبه 7393/0

این شباهت بـاال احتمـاالً ناشـی از    . ده شدمشاه 9231/0با مقدار  بیشترین شباهت بین دو جمعیت گرگان و فارس. نسبت داد
رود که این دو جمعیـت از یـک جمعیـت    احتمال می. باشدتنوع ژنتیک درون جمعیتی یکسان و همپوشانی ژنتیکی زیاد آنها می

ـ  اولیه منشاء شده  .انـد هاند و یا اینکه در اصل یک جمعیت بوده که به دالیل نامعلوم به مرور زمان اسامی متفاوت به خـود گرفت

-ها بیشتر از تنوع بین جمعیـت داخل جمعیتشود که سهم تنوع توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مشخص میبا در نهایت، 

هاي زراعی باشد کـه  در واقع یکی از دالیل تنوع بین جمعیتی کم احتماالً ناشی از ادغام و همپوشانی زیاد جمعیت. باشدها می
نـژاد، پراکنـدگی   ثابت شده است که سیستم پـرورش و اصـالح  . ها حاصل شده استبین جمعیت در نتیجه پدیده جریان ژن در

بنابراین پراکندگی بذر گیاه سـیاه دانـه    .[9] دانه و توزیع جغرافیایی با تنوع ژنتیکی در درون و بین جمعیت ارتباط نزدیکی دارد
  .تواند نقش مهمی در حفظ جریان ژنی داشته باشدافشانی در این گیاه میتوسط باد و یا آب  و همچنین آزاد گرده

  

  

 گیرينتیجه

  

همچنـین نتـایج   . هاي سیاه دانه در حد بسیار مطلـوب بـود  نتایج این تحقیق نشان داد که سطح تنوع ژنتیکی تودهدر مجموع، 
هـاي سـیاه دانـه اسـتفاده     ی تـوده ژنتیکـ  ساختارتوانند براي مطالعه به طور مؤثري میSCoT حاکی از این بود که نشانگرهاي 

  .دشو

 

  

 پیشنهادات

گردد از تعداد بیشتري آغازگر در تحقیقات بعدي اسـتفاده شـود تـا تصـویري از تنـوع      تر پیشنهاد میبراي بررسی بهتر و دقیق
ـ ارزیابی جمعیتهمچنین . دست آیدموجود در درون این گیاه دارویی با ارزش به هـاي  تها از لحاظ مواد مؤثره و انتخاب جمعی

  .شودبرتر به منظور استفاده در صنایع دارویی پیشنهاد می
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