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چکیده

به منظور بررسي تنوع ژنتيكي و ارزيابي ارقام مطرح بنفشهی
آفریقایی( )Saintpauli ionanthaدر سطح مولكولي از

نشانگر  RAPDاستفاده شد .در اين تحقيق  6ژنوتيپ با 8

آغازگر مورد ارزيابي قرار گرفتند .از  8آغازگر آزمایش شده

روي  DNAژنومي  081باند تولید شد که  361باند پلی مورف

و  71باند باقیمانده منومورف بودند .اندازهی قطعات DNA
تولید شده بین  300 bpتا  4kbبود .آغازگر 10mer Cکمترین

باند و آغازگر  10mer Eبیشترین تعداد باند را تولید کرد.

باندهای تولید شده برای آنالیزهای استاتیک مورد استفاده قرار

گرفتند .محاسبات آماری براساس ضریب تشابه جاکارد و گروه-

بندی به روش دایس با استفاده از نرمافزارNtsys ver 2/02
انجام شد .تشابه ژنت کی ی بین  0/75تا  0/ 72بوده و ضریب جاکارد

بین دندروگرام و ماتریس تشابه  0/ 85به دست آمد که نشان

دهنده برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه بوده است .این
آزمایش نشان داد که نشانگر  RAPDبرای بررسی تنوع ژنت کی ی

پهای بنفشهآفریقایی یک تکنیک موثر و مفید است.
در ژنوتی 
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Abstract:
Genetic diversity was studied of Saintpaulia
inonatha using RAPD marker. The 8 primer used
and produced 180 bands. The 163 bands were
common in all the variety. Primer 10mer C,
producted the least number of polymorphic bands
while primers 10 mer A, producted the highest
number of band. The sizes of the pieces have been
produced between 300bp to 4kb. Ntsys ver 2/02
cluster analysis To draw a phylogenetic tree was
used. The genetic similarity between 0.57 to 0.72
and jaccard coefficient between cluster and
similarity matrix was 0/85. The results show
among 6 variaty there is considerable genetic
diversity. This study suggested that molecular
markers RAPD useful tool for study genetic
diversity among variatys of saintpaulia.
Keywords: Saintpaulia, genetic diversity, RAPD,

similarity matrix

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران
سال  ،9312دوره  ،8شماره  ،1صص 63 -69

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران
سال  ، 1391دوره  ،7شماره  ،4صص 63 -69

Ntsys,

 64فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران ،دوره هفتم ،شماره چهارم1931 ،

مقدمه

گیاهان زینتی در کشورها دارای اهمیت اقتصادی هستند و

مییابد و در آن نقاط به رشتهی  DNAمتصل میشود که

محل اتصال آغازگرها در روی دو رشتهی متقابل به هم

تقاضا برای این گیاهان به سرعت در حال افرایش است .و

نزدیک باشند (فاصلهای که  DNAقابل تکثیر باشد)،

گلدار در گلدان وابسته است .درآمد سالیانه از فروش

تکثیر خواهد شد .مارکر مولکولی  RAPDدر واقع

بیشترین تالش در بخش صنعتی شدن به گلدهی گیاهان

ردیف بین آن در نقطهی طی واکنش زنجیره ی پلیمراز

گیاهان زینتی در ژاپن و آمریکا ساالنه  9-8میلیون دالر

آغازگرهای الیگونوکلئوتیدی کوتاهی است که در واکنش

در بازار جهانی است .خانوادهی  Gesenariaseجزء

از  DNAالگو است تکثیر پیدا می کنند .یک یا چند قطعه

است ( .)Eastwood, 1998کیفیت مهمترین عامل رقابت

گیاهان گلدار بوده که باالی  3000گونه اصلی از آن

شناسایی شده که در این بین بنفشهی آفریقایی با نام علمی

 Saintpaulia ionanthaبزرگترین گونهی این خانواده
محسوب

میشود

(

and

Kolehmainen

.)Korpelainen , 2008

این گیاه كه در مقياس وسيع به صورت تجاري و نيز

 PCRبا دمای آنلینگ پایین که به طور قطع طیفی از قطعات

از محصوالت پلی مورف بوده است که به طور معمول در

نتیجهی تغ یی ر در یک باز در جایگاه پیوند پرایمر ایجاد می-

شوند ،و این پلی مورفیسم میتواند نقشهی ژنت کی ی باشد
(.)Plotsky et al. 1995; Amani, 2011

عدم نیاز به اطالعات اولیه در مورد ردیف DNAبرای
طراحی و ساخت آغازگر ،امکان بررسی همزمان چندین

خانگي توليد و پرورش داده مي شود .تاكنون  2000واريته

جایگاه در ژنوم نمونه از مزایایی این آغازگر است هر چند

صد واريته جديد به آن اضافه ميگردد .رنگ گل در

حساسیت شدید به شرایط واکنش ،استفاده از آن را با

آن توسط تكنيكهاي پيشرفته توليد شده و ساالنه چند

گونههای وحشی بنفشه ،بنفش ،آبی کمرنگ ،سفید است
).(Darbyshire, 2006; Chen, 2005

بنفشهی

مشکالتی چون تکرارپذیری پایین برخی از باندها و
مشکالتی همراه ساخته ولی در حال حاضر به طور گسترده
در بررسی جمعیت و تع یی ن تنوع به کار گرفته میشود

آفریقایی اندمیک کوههای شرقی  Arcو سواحل کنیا و

(شهرياري و همکاران.) 380 1 ،

 Saintpauliaاز بذر به دست میآید .ولی باید این نکته را

بررسی اکولوژی و ساختار ژنت کی ی بسیاری از گونهها است.

قلمه برگ و کشت بافت است Kolehmainen and

سطح تنوع ژنت کی ی بین  6واریتهی بنفشهی آفریقایی استفاده

در این تحقیق تنوع ژنت کی ی بنفشه آفریقایی با استفاده از

توانایی این آغازگر در آشکارسازی تنوع ژنت کی ی ترجیح

تکنیک در سال  0991توسط  Williamsبه دنیا معرفی شد

مواد و روشها

تک آغازگرهایی به طول  8تا  01نوکلئوتید که ردیف بازی

 6رقم از بنفشهی آفریقایی به نامهای ,Ada ,Tokyo,

تانزانیا است ( .)Baatvik, 1993تعداد بسیار کمی از ارقام

با این حال مارکر مولکولی  RAPDابزاری سودمند برای

یاد آور شد که روش اصلی انتشار بنفشه آفریقایی توسط

در این پژوهش از مارکر مولکولی  RAPDبرای تع یی ن

).)Korpelainen , 2008

شد .استفاده از نشانگر  RAPDدر این آزمایش به دلیل

مارکر مولکولی  RAPDمورد بررسی قرار گرفت .این

در این روش برخالف روشهای استاندارد در  ،PCRاز

آن به طور قراردادی تع یی ن میگردد ،استفاده میشود ،این

الیگونوکلوتیدها به صورت تصادفی به جایگاه هدف اتصال

مییابند و تکثیر پیدا میکنند .در این واکنش یک آغازگر

منفرد نقاط مکمل خود را روی دو رشتهی DNAژنومی

داده شد.

تهیه نمونه گیاهی

Rome , Little Arapahoe Gir , Nevada
 Coloradoاز گلخانهی پریسا واقع در محمود آباد ساری

خریداری شد .در اين آزمايش برگ به عنوان بافت مورد
نظر براي استخراج  DNAانتخاب گرديد .به منظور

بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقای65 ...

جلوگيري از هضم  DNAژنومي توسط نوکلئازها ،نمونهها

به منظور گروه بندی ژنوتیپهای این گیاه با استفاده از

استخراج DNA

گروه بندی با استفاده از نرم افزار  .Ntsys ver.2انجام شد.

به يخچال  - 20درجه منتقل و نگهداری شدند.

مارکر مولکولی  RAPDاز ضریب تشابه جاکارد و روش

به منظور استخراج  DNAاز روش )Doyl & 1390

بحث و نتایج

آزمایش از CTABو  ) PVPبه عنوان حذف کنندهی

استفاده از  PVPو  CTABهر کدام به میزان  %2در کنار

 ),Doylبا ایجاد یک سری تغ یی رات استفاده شد .در این

ترکیبات پلیفنولی) در گیاه بالغ در کنار یکدیگر هر کدام

به میزان  %2و مرکاپتواتانول به میزان  %1استفاده شد .به

منظور مشاهده کمی DNAژنومی نمونهها به مدت 45

دقیقه بر روی ژل آگارز  %1ران شدند .الگوي الكتروفورزي

حاصل عالوه بر تعيين كيفيت نمونههاي ،DNAدادههاي

نتایج به دست آمده از استخراج :DNA

یکدیگر نقش به سزایی در بهبود  OD260/230داشته
است .هنگامیکه  CTABبه تنهایی استفاده شد جذب نشان

داده شده پایینتر از  2بود که نشان دهندهی آلودگی

پروتئینی و پلیفنولی بود و زمانی که از دو ماده در کنار

یکدیگر استفاده شد جذب مورد قبول را نشان دادند که

مربوط به غلظت حاصل از دستگاه اسپكتروفتومتر را نيز تاييد

شکل  1عدم هر گونه آلودگی پروتئینی و  RNAرا نشان

شهاي زنجيرهي پليمراز
واكن 

پیوند هیدروژنی با ترکیبات پلی فنولی حذف میکند

نمود (.)Brown, 2006

به منظور واکنش زنجيرهي پليمراز 8 ،پرایمر  8تا 01

نوکلئوتیدی  10mer A, C, I, Jو  OPA 1, 2, 3از

میدهد PVP .ترکیبات پلی فنولی را از طریق شکلگیری

( .)Calderon, 2010در روش استخراج به روش
 ،Doyle&Doyleکلرید سدیم استفاده شده  0/8میلی

سایت دانشگاه کلمبیا انتخاب و توسط شرکت سینا کلون

موالر بوده و از ترکیب فنل ،کلرفورم به نسبت  1:1استفاده

واحد آنزیم  0/8 ، Taq DNA polymerasمیلیموالر

میلی موالر است که کمک به حذف بهتر پلیساکارید کرده

سنتز شد .برای واکنش  PCRبا حجم  25م کی رولیتر به 1

 ،dNTPپرایمر  01م کی روموالر  ،غلطت  2/5میلیموالر

MgCl2و  PCR Buffer 10xاحتیاج است.

شد .در حالیکه در این پژوهش NaCl .استفاده شده 1/4
و فنل به عنوان ممانعت کننده ی  PCRحذف شد.

در نهايت پس از آمادهسازی مخلوط واکنش م کی روتیوپها
به دستـگاه تـرمـوسـايـكـلــر اپنــدورف مـــدل
Reccobetبا چرخه دمایی یک س کی ل 94

درجه

سانتیگراد به مدت  5دقیقه که واسرشته سازي اوليه در این
مرحله رخ میدهد در گام بعد  35س کی ل که واسرشت
دومین در  94درجه به مدت  5ثانیه 36 ،درجه  45ثانیه و 72

درجه به مدت  60ثانیه و در نهایت  72درجه به عنوان بسط
نهایی  7دقسیقه انجام گردید ).(Yu, 1992

به منظور كنترل تكثير فرآوردههاي حاصل از واكنش

زنجيرهاي پليمراز 01 ،ميكروليتر از فرآوردههاي كي

يا دو

واکنش اول بر روي ژل آگارز  2درصد بارگذاري و

الكتروفورز گرديد و توسط دستگاه ژل داک قطعات تکثیر

یافته مشاهده و عکسبرداری شدند.

شکل .1استخراج  DNAشش رقم مورد بررسی.

-5 ,Rome–4 ,Ada -,Tokyo 3-2 ,Little Arapahoe Gir -1
Colorado-6 ,Nevada
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با توجه به اینکه نتایج براساس حضور و عدم حضور باندها

تعریف میشود داشتن باندهای قابل اسکور دارای اهمیت
است .با توجه به گرادیان تع یی ن غلظت بهینهی

MgCl2مشخص شد که غلظت  2/5میلی موالر بهترین

غلظت در واکنش زنجیرهی پلیمراز برای این گیاه است.

که یافتههای Dubreuilو همکاران تایید کنندهی این
موضوع است (شکل  2و .)3

شکل  .2غلظتهای متفاوت  -1 . MgCl2غلظت  -2 ،2غلظت -3 ،2/5
غلظت  -4 ،3غلظت .3/5

Ladder

6

5
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2

1

شکل .4واکنش زنجیره پلیمراز. 10mer J ,I

-5 ,Rome–4 ,Ada -,Tokyo 3-2 ,Little Arapahoe Gir -1
Colorado-6 ,Nevada

شکل  .3باند غیر قابل اسکور پرایمر OPA1

با توجه به یافتههای  Xiongو همکاران مدت زمان انلینگ

در این پژوهش با درصد  GCتع یی ن گردید به طوریکه در

صورت داشتن درصد  GCبیشتر مدت زمان انلینگ افزایش

پیدا کرد که به دلیل پایداری پیوند  GCدر ارتباط است.
این کار باعث شد که باندهای ایجاد شده در طیف وسیعی از

اندازه وجود داشته باشد.

شکل .5واکنش زنجیره پلیمراز. 10mer C

-5 ,Rome–4 ,Ada -,Tokyo 3-2 ,Little Arapahoe Gir -1
Colorado-6 ,Nevada

بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقای67 ...

تک شکل بودند .به طور متوسط به ازای هر آغازگر  29باند
ایجاد شد .اندازهی باندها در دامنه  300تا  4000جفت باز
بود .بیشترین تعداد باند در آغازگر  Aمشاهده شد) شکل.

 )7و کمترین تعداد نوار  18بوده که در آغازگر  Cمشاهده
شد (شکل .)5پايينترين قدرت تفكيك مربوط به آغازگر

 10mer Iبا عدد به دست آمده  78 /9و بـاالتــرين قدرت
تفكيك مربوط به پرایمر  10mer jبا عدد به دست آمده

 00 1بود (شکل .)4 .ميانگين قدرت تفكيك نيز  0/ 79به

دست آمد .ضریب تشابه دایس و جاکارد در نرم افزار
 .Ntsys 2.1بررسی شد که در نتیجهی آن دندروگرام با

استفاده از برنامهی  SAHANرسم و ژنوتیپهای مورد نظر

شکل .6واکنش زنجیره پلیمراز . OPA2

-5 ,Rome–4 ,Ada -,Tokyo 3-2 ,Little Arapahoe Gir -1
Colorado-6 ,Nevada

به  4گروه طبقه بندی شدند.

با توجه به نمودار شماره  1که نشان دهنده درخت فیلوژنی

ارقام بنفشه آفریقایی است ارقام مورد مطالعه ،در فاصلهی
 0/ 72به دو دسته تقسیم شده که در ابن فاصله  Nevadaاز

 5رقم دیگر به طور کامل جدا شده است ،در فاصلهی 0/ 67
 Tokyo ،Little Arapahoe Girو  Coloradoدر

یک گروه و دو مورد دیگر در یک گروه جای گرفتند.

فاصلهی  Colorado 0/ 65از  Little Arapahoe Girو
 Adaجدا شده است .رقم  Adaدر فاصلهی  0/ 59از

نمونهی  Romeجدا شد.

این درخت فیلوژنی بیانگر این موضوع است که؛ رقم
 Nevadaمیتواند به عنوان یک زیر گونه جدید مطرح

شود .با در نظر گرفتن اين نكته كه صحت تخمين تنوع

ژنتيكي بر مبناي دادههاي مولكولي به عوامل متعددي مانند
شکل .7واکنش زنجیره پلیمراز. 10mer A

-5 ,Rome–4 ,Ada -,Tokyo 3-2 ,Little Arapahoe Gir -1

آنالیز دادهها

Colorado-6 ,Nevada

تعداد نشانگرهاي مورد استفاده ،توزيع آنها در ژنوم و دقت

در امتياز بندي نوارها بستگي دارد )Schut et al., 1997

) ،و این که ممکن است بعضی از نوارها در الگوی نواری

محصول  DNAتکثیر شد و باندهای ایجاد شده به صورت

 RAPDمربوط به تکثیر آللها نبوده و توالیهای مشابه

ماتریکس امتیازبندی و از نرم افزار  Exellبرای تش یک ل

مورد نیز اين امكان وجود دارد كه در صورت استفاده از

پژوهش  5پرایمر باند قابل شمارش داشتند که در مجموع

ارقــام نيز در گــروه دیگر جای گیرند.

حضور باندها ( )1و عدم حضور باندها ( )0به شکل یک

ماتریکس استفاده شد .از  8پرایمر استفاده شده در این

 081باند تولید کردند که  361نوار چند شکل و  17نوار

باشند( )Wiliams, 1997; Fraga, 2005؛ پس در اين
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