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 چکیده

است و  Solanaceae و از خانواده Capsicumجنس  اهانیاز گ Bell pepper( با نام انگلیسی Capsicum annuum) ایدلمه فلفل

 اور. نوترکیبی میوزی از طریق کراسینگ( با گل کامل است2n = 2x = 24) دیپلوئید یاهیفلفل گ. باشدیم مکزیک ی آمریکای مرکزی وبوم

گیرند. ها به صورت تصادفی کنار هم قرار میای از کروموزومافتد و مجموعههای مادری و پدری اتفاق میهای کروموزومبین جفت همولوگ

ای های تبادل رشتهو فعالیت DNAهایی در جفت شدن مشابهت RAD51و  DMC1آنزیم دهد مطالعات بیوشیمیایی و ساختاری نشان می

. این پژوهش به منظور بررسی است شتریاور بینگکراس زانیاغلب م DMC1 آنزیم تیفعال یهادر محل اور میوزی دارند.در کراسینگ

 mm 5/2دهی، غنچه با اندازه که شامل مرحله ده برگی، شروع غنچه ایمراحل رشدی مختلف از گیاه فلفل دلمهدر  DMC1بیان ژن 

گیری )گرده بالغ( انجام شد. اندازه mm 8-11)مرحله تشکیل تتراد( و غنچه با اندازه  mm 5/4- 5/2و غنچه با اندازه  )مرحله پیش میوزی(

 ABI StepOnePlusدر دستگاه  Syber Green Master mix (Biofact)با استفاده از GAPDHنسبت به ژن مرجع  DMC1 بیان نسبی ژن

Real-Time PCR  .در میزان بیان  رشدی مختلف مراحلبین  داراختالف معنی ها حاکی از وجودداده نتایج تجزیه واریانسبررسی شد

ی دارای بیشترین میزان بیان نسبی مرحله پیش میوزنشان داد که ها دادهمیانگین مقایسه . بود %1در سطح احتمال  DMC1ژن نسبی 

تیمارهای مربوط به مراحل ده برگی، گرده بالغ و شروع همچنین  .تبه دوم قرار گرفتتیمار مربوط به مرحله تتراد در مر و DMC1ژن 

 . بودنددار آماری با سایر تیمارها بوده و دارای اختالف معنی DMC1دهی به ترتیب دارای کمترین میزان بیان نسبی ژن غنچه
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 مقدمه

است و  Solanaceae و از خانواده Capsicumجنس  اهانیاز گ Bell pepper( با نام انگلیسی Capsicum annuum) ایدلمه فلفل

 یکامل است و دارا( با گل 2n = 2x = 24) دیپلوئید یاهیفلفل گ (.Zhigila et al., 2013) باشدیم مکزیک آمریکای مرکزی و یبوم

 Padilha) رخ دهد اهیگ نیدر ا تواندیم زین یافشاندگرگرده یطیمح طیوجود بسته به شرا نی. با اباشدیم یافشانلقاح خودگرده ستمیس

and Barbieri, 2016.) افتد و مادری و پدری اتفاق میهمولوگ های کروموزوماور بین جفت وزی از طریق کراسینگنوترکیبی می

مطالعات بیوشیمیایی و ساختاری نشان (. Gémesné et al., 2000گیرند )ها به صورت تصادفی کنار هم قرار میای از کروموزوممجموعه

دارند. اور میوزی در کراسینگای های تبادل رشتهو فعالیت DNAهایی در جفت شدن مشابهت 251RADو  11DMC آنزیم دهدمی

های کروماتیدبین ای دو رشته DNAاین پروتئین در تعمیر قطعات  تالیانا نشان داد کهیاه آرابیدوپسیسگ DMC1 آنزیم مطالعه عملکرد

، Lilium longiflorum ،Arabidopsis thaliana رینظ یاهانیدر گ DMC1ژن (. Da Ines et al., 2013)دارد غیرخواهری نقش بسزایی 

Hordeum vulgare ،Glycine max  وOryza sativa با استفاده از  وزیژن در م نیعملکرد مهم ا نیاست و همچن دهیگرد ییشناساRT–

PCR ،Northern blot  وin situ hybridization درLilium longiflorum ،  Arabidopsis thaliana و Oryza sativa است دهیگرد نییتع .

بررسی بیان ژن این پژوهش به منظور  (.Mezard et al., 2007) است شتریاور بینگکراس زانیاغلب م DMC1 آنزیم تیفعال یهادر محل

DMC1  دهی، غنچه با اندازه شامل مرحله ده برگی، شروع غنچه ایگیاه فلفل دلمهدر پنج مرحله رشدیmm 5/2 )مرحله پیش میوزی( 

 انجام شد. )گرده بالغ(  mm 8-11با اندازه و غنچه تتراد( تشکیل )مرحله  mm 5/4- 5/2و غنچه با اندازه 

 مواد و روش

ی . همچنین تمامی دانشگاه تربیت مدرس انجام شددانشکده کشاورزنژادی گیاهی گروه ژنتیک و بههای این پژوهش در آزمایشگاه

واقع در دانشکده ساعت روشنایی  16و  %57رطوبت ، C°21دمای  شرایط محیطی شامل باای مراحل نمونه برداری از گلخانه فلفل دلمه

در  mm 5/2های کوچکتر از نشان داد که غنچه Markhart  (2002)و Ericksonمطالعه  .صورت گرفتکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 

از  .باشندمیگرده بالغ در مرحله  mm 8-11های در مرحله تشکیل تتراد، غنچه mm 5/4- 5/2های با اندازه مرحله پیش میوزی، غنچه

، غنچه با mm 5/2 کمتر از دهی، غنچه با اندازهمرحله ده برگی، شروع غنچهکه شامل  دیدر پنج مرحله رشها برداری نمونه اینرو

و در سایر مراحل نمونه  بافت برگ از در مرحله ده برگی. نمونه برداری انجام شد mm 8-11و مرحله غنچه با اندازه  mm  5/4- 5/2اندازه

 -C°80 یخچال به گرفتند و سپسدرون ازت مایع قرار  ها سریعانمونه برداری بافتاتمام از  پس شد. استفادهاز بافت غنچه  هابرداری

 .انتقال یافتند

 

                 

                                                           
1 Disrupted Meiotic cDNA; DMC1 
2 DNA repair protein RAD51; RAD51 

 پ ب
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 DMC1طراحی آغازگر اختصاصی ژن 

با شماره دسترسی ای گیاه فلفل دلمه CDS 1DMCتوالی با استفاده از طراحی آغازگر اختصاصی  ،1DMCبررسی بیان ژن به منظور 

016712679.1XM_  واقع در پایگاه اطالعاتGenBank اطالعاتپایگاه  موجود در NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov )دریافت 

طراحی آغازگرها  (.1شد ) جدول انجام  Oligo ver 7.60افزار با استفاده از نرم CDS DMC1طراحی آغازگر اختصاصی از روی سپس شد. 

ای ژنومی هتکثیر الگوهای غیراختصاصی ناشی از آلودگی تا از دنمتفاوت قرار داشته باش هایروی اگزون هاای انجام شد که آغازگربه گونه

 ( به عنوان ژن مرجع استفاده شد.1)جدول  GAPDHدر این بررسی از ژن  .جلوگیری شوداحتمالی 

 

 ایدر گیاه فلفل دلمه DMC1آغازگرهای مورد استفاده جهت بررسی بیان ژن  -1جدول 

Primer Sequence(5ˊ - 3ˊ) PCR Product Length (bp) )°CAnnealing (-T Primer Name 

CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGAC 
CTGATTGTTGATTCTGTGATTGCTT 

204 60 
DMC1-Real (F) 

DMC1-Real (R) 

TCGTTCAAGTCTCCAAGAAGACA 
TCATCTCCCATGACCATAGTAAGT 

181 60 GAPDH  (F) 
GAPDH  (R) 

 

  cDNAو سنتز  RNAاستخراج 

 ز دستورالعملرشدی مختلف با استفاده امراحل ای در دلمه کل از گیاه فلفل RNA استخراج ، ابتدا cDNAتهیه به منظور 

TOP plant and fungi RNA extraction kit (TOPAZ ) جهت استخراج شد. انجامRNA ،mg 200  .بافت گیاهی استفاده شد

با  nm 280و  nm 260گیری جذب در طول موج و اندازه %8/0ژل آگارز با استفاده از الکتروفورز  استخراجی RNA کیفیت و کمیت

شرکت  Reverse Transcriptaseآنزیم با استفاده از  cDNAساخت بررسی شد.  (BioTek, EPOCH)استفاده از دستگاه نانودراپ 

 ،ای پلیمرازو انجام واکنش زنجیره GAPDH ژن سنتز شده با استفاده از آغازگرهای cDNAکیفیت گردید.  انجامپارس طوس )ایران( 

 شد.انجام  2مطابق جدول  های مورد استفادهغلظت مقادیر وتعیین شد. 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


 

4 
 

 PCRغلظت مواد اجزای واکنش  -2جدول 

 غلظت نهایی  (µl)حجم اجزای واکنش

Primer F (10 µM) 2/0 µM 2/0 

Primer R (10 µM) 2/0 µM 2/0 

cDNA 1  

O2ddH 6/3  

Master mix 5 X 10 

  10 حجم نهایی

 

 

 انجام شد. 3ای پلیمراز طبق جدول برنامه واکنش زنجیره

 

 

 

 

 PCRدمایی دستگاه ترموسایکلر در واکنش برنامه  -3جدول 

(C°) مراحل دما    چرخه زمان 

سازی اولیهواسرشته  95 5 min 1 

سازیواسرشته  95 30 s  

 s 35 30 54 اتصال

  s 30 72 بسط

 min 1 5 72 بسط نهایی

 

 ABIدر دستگاه  Syber Green Master mix (Biofact)و با استفاده از  GAPDHژن نسبت به ژن مرجع  نسبیگیری بیان اندازه

StepOnePlus Real-Time PCR .افزار ها با استفاده از نرمتجزیه آماری داده بررسی شدSPSS ver 23 ها انجام شد. تجزیه واریانس داده

ها، مقایسه میانگین تیمارها با دار آماری در بین دادهصورت گرفته و پس از مشاهده اختالف معنی  (CRD)در قالب طرح کامال تصادفی

                                                      انجام پذیرفت. Duncanاستفاده از روش 

 نتایج و بحث

 (. 1انجام شد )شکل ای گیاه فلفل دلمه ونه برداری در مراحل رشدی مختلفکل نم RNAبه منظور استخراج 
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 ) مرحله mm 5/2( مرحله غنچه با اندازه کمتر از Bدهی ( مرحله شروع غنچهA ای. مراحل رشدی مختلف گیاه فلفل دلمه -1شکل 

و  ´A´ ،B´ ،C. )گرده بالغ( mm 8-11( مرحله غنچه با اندازه D ) مرحله تتراد(  mm 5/4- 5/2( مرحله غنچه با اندازه Cپیش میوزی( 

D´  به ترتیب مراحلA ،B ،C  وD کوالردارای برش عرضی عکس برداری شده زیر بینی 

 

 و مشاهده قطعه تکثیری  ای پلیمرازبا انجام واکنش زنجیره GAPDHسنتز شده با استفاده از ژن مرجع  cDNAبررسی کیفیت 

bp 181  (.2مشخص شد )شکل  % 1روی ژل آگارز انجام شد 

                 

 

    

    

a b 

A B 

B´ A´ 

C 

C´

  A 

D 

D´ 
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مراحل رشدی به  استخراجی از RNA(5و 4 ،3 ،2، 1چاهک  ای.استخراجی از مراحل رشدی گیاه فلفل دلمه RNAکیفیت (a -2شکل 

غنچه با اندازه -5و  mm 5/4- 5/2غنچه با اندازه -mm 5/2 ،4غنچه با اندازه کمتز از -3دهی، شروع غنجه-2ده برگی، -1ترتیب 

mm 8-11M .) نشانگر وزن مولکولیKb 1Ladder  طوسشرکت پارس. b) کیفیتcDNA  .سنتز شده-C) بدون رشته الگو، واکنش

 mmغنچه با اندازه کمتز از -3دهی، شروع غنجه-2ده برگی، -1به ترتیب رشدی  مراحلسنتز شده  cDNA(5و 4 ،3 ،2، 1چاهک 

 طوسشرکت پارس Ladder 1 Kbنشانگر وزن مولکولی (. mm 8-11Mغنچه با اندازه -5و  mm 5/4- 5/2غنچه با اندازه -4، 5/2

 DMC1ها از نظر میزان بیان ژن دادهنتایج تجزیه واریانس انجام شد.  ΔCT -^2بیان نسبی با استفاده از روش  مطالعه کمی سازی

میانگین سطح بیان (. 4)جدول  بود % 1در سطح احتمال  DMC1بین تیمارها از لحاظ بیان نسبی ژن  دارحاکی از وجود اختالف معنی

بیشترین میزان بیان نسبی ژن مرحله پیش میوزی دارای  است. نشان داده شده 3رشدی موردنظر در شکل  مراحلدر  DMC1نسبی ژن 

DMC1 مراحل رشدیدار آماری با یکدیگر و با سایر دارای اختالف معنی مرحله رشدی، و مرحله تتراد در رتبه دوم قرار گرفت و این دو 

بوده و دارای  DMC1دهی به ترتیب دارای کمترین میزان بیان نسبی ژن مراحل ده برگی، گرده بالغ و شروع غنچهبودند. همچنین 

 . بودند مراحل رشدیدار آماری با سایر اختالف معنی

ها در در حالتی که سلول DMC1که بیشترین بیان ژن در پنج مرحله رشدی موردنظر نشان داد  DMC1بررسی الگوی بیان ژن 

که میزان بیان ژن های نابالغ گندم حاکی از آن است در سنبلچه qRT PCRهای بررسیافتد. مرحله پیش میوزی هستند، اتفاق می

DMC1 رسد به حداکثر مقدار خود می میوزی در مرحله تتراد یوزی رو به افزایش است واز مرحله پیش م(Devisetty et al., 2010) . با

روز  68روز پس از کشت و مرحله تتراد  66روز پس از کشت، مرحله پیش میوزی  63 که ایدهی فلفل دلمهزمان شروع غنچهتوجه به 

فواصل زمانی کوتاه بین با در پژوهش حاضر ، DMC1احتماال تفاوت مشاهده شده برای بیان ژن رسد نظر می باشدمی بعد از کشت گیاه

  .ارتباط دارد این سه مرحله
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دهی، غنچه ده برگی، شروع غنچه مراحل شاملای. مراحل رشدی مختلف گیاه فلفل دلمهدر  DMC1ژن  نسبیالگوی بیان  -3شکل 

 mm 8-11، غنچه با اندازه mm 5/4- 5/2، غنچه با اندازه mm 5/2با اندازه کمتر از 

دهی افزایش یافت و در مرحله پیش میوزی در مرحله شروع غنچه DMC1ها نشان داد میزان بیان ژن نتایج مقایسه میانگین داده

 37/1در مرحله تتراد میوزی  DMC1دهی افزایش یافت سپس میزان بیان ژن نسبت به مرحله شروع غنچه برابر 8بیش از  این ژنبیان 

برابر  28میوزی به میزان  تترادنسبت به مرحله برابر نسبت به مرحله پیش میوزی کاهش یافت و این کاهش بیان در مرحله گرده بالغ 

 Liliumدر I به مقدار زیادی در مراحل اولیه میوز DMC1نشان داد که آنزیم ( 2004) و همکاران Metkarمطالعه (. 3)شکل  بود

longiflorum  های تحقیق حاضر نیز نشان داد میزان بیان این ژن در مرحله پیش میوزی به دلیل ورود به مرحله وجود دارد که یافته

 میوز نسبت به سایر مراحل مورد بررسی بیشتر بود.

 گیرینتیجه

بیشترین میزان بیان این ژن در مرحله پیش نشان داد ای دلمهدر مراحل رشدی مختلف گیاه فلفل  DMC1ژن  نسبی بررسی بیان

ن ایطی تقسیم میوزی سلول و بر طبق اور رخداد کراسینگدر عملکرد این ژن  با توجه بهباشد. مرحله تتراد می در میوزی و سپس

 شود. دهی آغاز و تا پس از مرحله تتراد ادامه یافته و به تدریج از میزان بیان آن کاسته میبیان این ژن از مرحله شروع غنچه پژوهش،
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Abstract 

 

The bell pepper (Capsicum annuum) of the Capsicum genus and of the Solanaceae family. This 

plant is native to Central America and Mexico. The bell pepper is a full-flowered diploid plant 

(2n=2x=24). The meiotic recombination occurs through a crossover between the homologues pair of 

the mother and father's chromosomes; in this case, a set of chromosomes are randomly placed 

together. Biochemical and structural studies show that the two DMC1 and RAD51 enzymes have 

similarities in DNA pairing and strand exchange activities in meiotic crossover. At DMC1 enzyme 

activity sites, crossover occurs more often. This study was conducted to evaluate the expression of 

DMC1 gene in growth stages, including 10-leaf stage, budding start, buds size Less than of 2.5 mm 

(pre mitotic phase) and buds size of 2.5-4.5 mm (tetrad formation stage) and buds of size 8-11 mm 

(mature pollen). Measurement of the relative expression of DMC1 gene was investigated using 

the  SYBR Green Master Mix (BioFACT) and relative to the GAPDH reference gene in the ABI 

StepOnePlus Real-Time PCR device. The results of analysis of variance data indicated that there was 

a significant difference between growth stages in the expression of DMC1 gene at a probability level 

of 1%. Compare Mean showed that the pre mitotic phase treatment had the highest relative expression 

of DMC1 gene and the tetrad formation stage treatment was in the next position. 10-leaf stage, mature 

pollen and budding start treatments, had also the lowest relative expression of DMC1 gene, 

respectively. 
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