ژنتيک نوين
دوره شانزدهم ،شماره  ،4زمستان 0411
صفحه 767 - 732

بررسی پایداری ژنتیکی گیاهچههای حاصل از ریزازدیادی Rosa
 damascenaبا استفاده از نشانگرهای  ISSRو SCoT
Evaluation of the genetic fidelity of in vitro propagated Damask
Rose (Rosa damascena Mill.) plants using SCoT and ISSR
markers
3

نسرین نامداری ،1لیا شوشتری* ،2علی مهراس مهرابی ،2علیرضا اطمینان

 -1دانشجوی دکترا ،گروه بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 -2استادیار ،گروه بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 -3دانشیار ،گروه بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
Namdari N1, Shooshtari L*2, Mehras Mehrabi A2, Etminan A3

* نویسنده مسئول مکاتبات ،پست

چکیده

الکترونیکیL_shooshtary@yahoo.com :

(تاریخ دریافت - 1033/30/33 :تاریخ پذیرش)1033/30/30 :

حفظ خلوص ژنتيکی و همسانی گياهچههای حاصل از تکثير درون شيشهای با گياه مادری يکی از
مهمترين پيش نيازهای اساسی در ريز ازديادی گونههای گياهی بهشمار میرود .در مطالعه حاضر
پايداری ژنتيکی در  2۲گياهچه گل محمدی حاصل از ريزازديادی که از  7محيط مختلف با

واژههای کلیدی


غلظتهای مختلف تنظيم کنندههای رشد بهدست آمده بودند بهوسيله نشانگرهای  SCoTو ISSR
مورد بررسی قرار گرفت .پس از تهيه ريزنمونههای الزم از يک پايه مادری مشخص ،از محيط MS

پایداری ژنتیکی

جامد برای مرحله استقرار ريزنمونهها استفاده شد و سپس ريز نمونههای استقرار يافته به محيط

ریزازدیادی

پرآوری با سه غلظت مختلف تنظيم کنندههای رشد منتقل شدند .برای ريشهدار کردن گياهچهها،

گل محمدی

نمونههای حاصل از محيط پرآوری بر روی محيط  MSجامد حاوی  IAAو  IBAواکشت شدند و

نشانگرهای DNA
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سپس گياهچههای ريشهدار شده برای مرحله سازگاری به محيط گلخانه انتقال يافتند .استخراج
 DNAژنومی از برگهای جوان گياهچههای حاصل انجام شد .تعداد  21آغازگر  SCoTو 21
آغازگر  ISSRبرای ارزيابی پايداری ژنتيکی گياهچههای حاصل از ريزازديادی مورد استفاده
و قابل امتيازدهی تکثير کردند .با استفاده از مجموع  2۲آغازگر  SCoTو  ISSRتعداد  07۱مکان
تکثير شد که از اين بين ،تنها  7۲مکان چندشکلی نشان دادند .متوسط تعداد مکان چندشکل به ازای
هر آغازگر برای نشانگرهای  SCoTو  ISSRبهترتيب برابر  0/۲و  0/7بهدست آمد .بر اساس
پارامترهای ژنتيکی برآورد شده (حداکثر مقدار شاخص شانون ،هتروزيگوسی و تعداد آلل موثر
بهترتيب  1/2۲ ، 1/42و  0/۲بهدست آمد) و نتايج تجزيههای آماری دادهها در مجموع ،سطح
پايينی از تنوع دربين گياهچههای حاصل از ريزازديادی شناسايی شد .بهخصوص گياهچههای
حاصل از محيطهای شماره  IIو  IIIتنوع بسيار کمتری در مقايسه با گياهچههای حاصل از محيط I
نشان دادند .بدين ترتيب اين نتايج نشان داد که محيطهای پرآوری شماره  IIو  IIIمیتوانند با
موفقيت برای توليد تجاری گياهچههای کشت بافتی گل محمدی با حداقل احتمال ايجاد
ناپايداری ژنتيکی مورد استفاده قرار گيرند.
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قرار گرفت که از بين اين  41آغازگر تنها  04آغازگر  SCoTو  00آغازگر  ISSRباندهای مشخص

بررسی پايداری ژنتيکی گياهچههای حاصل از...

لیا شوشتری و همکاران

مقدمه

یکنواخت و عاری از پاتوژن در یک زمان کوتاه و در مقیاس

در طی دو دهه اخیر استفاده از تکنیک ریزازدیادی از طریق

بسیار وسیع از جمله مزیتهای مهم دیگر این تکنیک بهشمار

Prunus

میرود ( .)Shabbir et al. 2009لیکن نباید از این نکته مهم غافل

Renau-Murataet ( Cedrus atlantica ،)Dukovic 2006( avium

بود که ریزازدیادی در کنار مزایای خود می تواند مشکالتی را نیز

 )Monteuuis 2004( Acacia mangium ،)et al. 2005و بسیاری

بههمراه داشته باشد که وقوع تغییرات ناخواسته ژنتیکی در طی

گونههای دیگر گزارش شده است و گیاه باارزش گل محمدی

فرایند تکثیر و از دست رفتن اصالت ژنتیکی گیاه مادری یکی از

( )damask roseبا نام علمی  Rosa damascenaنیز ازجمله

این مشکالت است .در نتایج تحقیقات مختلف نشان داده شده

گونههای گیاهی بهشمار میرود که گزارشات زیادی در خصوص

است که موفقیت در ریزازدیادی گیاهان از جمله

ریزازدیادی آن وجود دارد و در این رابطه انواع محیطهای کشت

 damascenaبه عوامل متفاوتی مانند محیط کشت پایه مورد

و ترکیبات تنظیم کنندههای رشد برای مراحل مختلف ریزازدیادی

استفاده ،نوع و غلظت تنظیم کنندههای رشد ،نوع و سن ریزنمونه،

آن در مقاالت مختلف ارائه شده است .بهعنوان نمونه در یک

ژنوتیپ پایه مادری ،تعداد واکشتها و موارد دیگر وابسته است

0.1mg/L NAA+ 0.1 mg/L GA3+

( Jabbarzadeh and Khosh-Khui 2005; Mahmoudi Noodezh

 1.5mg/L BAPدر مقایسه با سایر ترکیبات بهترین ترکیب تنظیم

 .)et al. 2012از سوی دیگر مطالعات مختلفی وجود دارند که

کنندههای رشد در محیط پرآوری به لحاظ تعداد ساقههای جانبی،

نتایج آنها نشان میدهد عواملی مانند نوع و غلظت اکسینها و

Asadi and

سیتو کینینهای مورد استفاده در ترکیب محیطهای کشت ،منبع

 .)Shooshtari 2021در نتایج حاصل از پژوهش دیگری که

تهیه ریزنمونه و همچنین تعداد و طول دوره واکشتها بر پارهای

بهمنظور بهینهسازی ریزازدیادی  Rosa damascenaانجام گرفته

از تغییرات ژنتیکی ناخواسته در شرایط کشت بافت انواع

استفاده از تنظیم کنندههای رشد  BAو  NAAبهترتیب به میزان 2

گونههای گیاهی مؤثرند (

و  3/1میلیگرم بر لیتر بهعنوان بهترین ترکیب گزارش شده است

;1984; Noormohammadi et al. 2018; Pourjabar et al. 2009
 .)Shooshtari et al. 2014بهطورکلی برنامهریزی برای ایجاد یک

قطعات مختلف ریز نمونه در گونههای مختلفی نظیر

بررسی ،استفاده از ترکیب

سرعت رشد و میزان سبزینگی گزارش شده است (

وجود دارد که نشان میدهد برای دستیابی به بهترین نتایج در
ریزازدیادی گیاه  ،Rosa damascenaاستفاده از  GA3در ترکیب
با  BAو  NAAضروری میباشد (

;Kumar et al. 2000

 .)Nikbakht et al. 2005ارزش باالی این گونه گیاهی و
کاربردهای فراوان و گسترده آن در صنایع مختلف از جمله
داروسازی ،صنایع غذایی ،تولیدات آرایشی و بهداشتی

(Tabaei-

 )Aghdaei et al. 2007یکی از دالیل افزایش تقاضا برای این
محصول ارزشمند است .عالوه بر این ،سازگاری این گیاه به دامنه
گیاهی بهطور پیوسته در حال افزایش باشد و بههمین دلیل ،تقاضا

گیاه کامل از یک ریزنمونه در شرایط کشت بافت مستلزم
مجموعهای از فرایندهای پیچیده و فعالیتهای بیولوژیکی است
که این فرایندها و فعالیتها میتواند منجر به پارهای از تغییرات
ژنتیکی و اپیژنتیکی در گیاهان حاصل شود (

Bednarek and

.)Orłowska 2020
گزارشهایی وجود دارند که نشان میدهند ترکیب محیطهای
کشت با ایجاد انواع موتاسیونهای نقطهای و کروموزومی و
همچنین تغییر در فعالیت ترانسپوزونها میتواند باعث پدید آمدن
ویژگیهای جدیدی در گیاهان حاصل از کشت بافت شود ( Jiang
et al. 2011; DogramaciAltuntepe et al. 2001; Bednarek and
 .)Orłowska 2020تغییرات اپیژنتیکی نظیر متیالسیون و

برای نهالهای این گونه گیاهی بهمنظور توسعه کشت و کار آن

دمتیالسیون هیستونها ( ،)Grafi et al. 2007تغییر در بیان ژنها

باالست .تولید نهال از طریق ریزازدیادی بهدلیل کوتاه شدن زمان

( )Kabita et al. 2019و نیز تغییر در عملکرد  micro RNAsاز

فرایند تکثیر و درنتیجه افزایش سرعت تولید یکی از راههای پاسخ

جمله مواردی هستند که با شرایط کشت بافت مرتبط میباشند

به این افزایش تقاضای بازار است .از سوی دیگر تکثیر گیاهان

(.)Li et al. 2012
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وسیعی از شرایط اقلیمی باعث شده تا روند کشت و کار این گونه

Etienne et al. 2003; Larkin et al.

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-08-18

( .)Khosh-Khui and Sink 1982همچنین گزارشات دیگری

Rosa
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در روش ریزازدیادی ضروری است گیاهان حاصل از تکثیر کامالً

سوماکلونال در کشت درون شیشهای

شبیه به پایه مادری که بهعنوان ژنوتیپ ایده آل بر اساس اهداف

( )Pourjabar et al. 2009اشاره نمود.

تجاری انتخاب شده باشند .لذا با توجه به احتمال وقوع تغییرات

در این مطالعه که با هدف بررسی تأثیر ترکیب محیط کشت بر

ژنتیکی تحت تاثیر شرایط محیط کشت و تاثیر تنظیم کنندههای

ایجاد تغییرات ژنتیکی در نمونههای گیاهی رشد یافته در شرایط

رشد مورد استفاده در فرایند ریزازدیادی ،همواره این نگرانی در

کشت بافت و ارزیابی کارایی نشانگرهای مورد استفاده در بررسی

خصوص حفظ اصالت ژنتیکی نمونههای تکثیر یافته و شباهت

این تنوع انجام شد ،پایداری ژنتیکی گیاهان بهدست آمده در

کامل آن به پایه مادری وجود دارد .اگرچه کم کردن مدت زمان و

ریزازدیادی گل محمدی ( )Rosa damascena Mill.در سه محیط

دوره واکشتها و پرهیز از کاربرد غلظتهای باالی برخی مواد

مختلف پرآوری که بر اساس مطالعات قبلی (

مانند  2,4-Dدر محیط کشت تا حدودی به کاهش این تغییرات

Noodezh et al. 2012; Nikbakht et al. 2005; Asadi and

ناخواسته کمک میکند لیکن تضمین ثبات ژنتیکی نمونههای
تکثیر یافته از جمله دغدغههای همیشگی در این زمینه میباشد.

Silybum marianum

Mahmoudi

 )Shooshtari 2021بهینهسازی شدهاند ،توسط دو نوع از
نشانگرهای  DNAمورد بررسی قرار گرفته است.

لذا در کنار توجه به کارآمدی پروتکلهای پیشنهادی برای
ریزازدیادی از لحاظ سرعت تکثیر و تلفات اندک ،این نکته نیز
همواره مورد توجه است که تنظیم کنندههای رشد و یا هرگونه

مواد و روشها
بهمنظور تولید گیاهچههای الزم برای استخراج  DNAژنومی ،ابتدا

ترکیب محیطهای بهینه شده ،دارای حداقل تاثیر بر تغییرات

جوان یک پایه مادری واحد جدا شدند بهطوری که هر قطعه

احتمالی ژنتیکی و ازدست رفتن اصالت پایه مادری باشند.

واجد یک گره بود .ریزنمونههای تهیه شده پس از شستشوی

استفاده از نشانگرهای ملکولی یکی از روشهای بررسی پایداری

سطحی و قرارگیری در معرض آب جاری به مدت  33دقیقه ،در

ژنتیکی گیاهان کشت بافتی است که میتواند برای شناسایی

زیر هود المینار توسط کلرید جیوه 3/1درصد و زمان اثر  7دقیقه

تغییرات ژنتیکی احتمالی که در شرایط کشت بافت رخ داده بسیار

ضدعفونی و سپس طی سه نوبت آبکشی شدند.

کارآمد باشد .طیف متنوعی از نشانگرهای  DNAبرای این منظور

برای مرحله استقرار از محیط  MSجامد (

در مطالعات مختلف بر روی گونههای گیاهی متفاوتی مورد

 )Skoog 1962فاقد هرگونه تنظیم کننده رشد استفاده شد و پس

Murashige and

 AFLPدر ارزیابی ژنتیکی نمونههای حاصل از کشت بافت

شدند ،انتقال نمونهها به محیط پرآوری در شرایط استریل و در

 Foeniculum vulgarدر غلظتهای مختلف هورمونی

زیر هود المینار صورت گرفت .برای این مرحله از محیط

( ،)Shooshtari et al. 2014استفاده از نشانگرهای  RAPDو

مایع ( )Van der Salm et al. 1994استفاده شد و سه ترکیب

بافت Aloe

مختلف از تنظیم کنندههای رشد که بر اساس مطالعات پیشین در

Sahoo

تحقیقات مختلف بر روی بهینهسازی ریزازدیادی گیاه مورد

 ،)Noormohammadi et al. 2018استفاده از نشانگرهای ،SCoT

بررسی بهعنوان بهترین ترکیب محیط پرآوری گزارش شده بود در

 CBDPو  ISSRدر بررسی تغییرات ژنتیکی در نمونههای کشت

این محیط پایه مورد استفاده قرار گرفت (جدول .)1پس از پنج

Shooshtari et al.

مرحله انجام واکشت به فاصله هر  23روز یکبار ،نمونههای رشد

 ISSRدر بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان حاصل از کشت
Mill.

barbadensis

(

;2014

Rout

بافتی گیاه دارویی ( Ferulago angulata

and

VS

 ،)2018استفاده از نشانگرهای  SCoTو  CBDPدر بررسی

یافته در هریک از سه محیط پرآوری به محیط ریشهزایی واجد

Asadi and

ترکیبات محیط پایه  MSجامد بههمراه  2میلیگرم بر لیتر  IAAو

تغییرات ژنتیکی در ریزازدیادی ( Rosa damascena

 ،)Shooshtari 2021و استفاده از نشانگر  RAPDدر بررسی تنوع

 2میلیگرم بر لیتر  IBAانتقال داده شدند .پس از ریشهدار شدن
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استفاده قرارگرفته که از آن جمله میتوان به استفاده از نشانگر

از حدود یک ماه که برگچهها بر روی ریزنمونه بهخوبی ظاهر
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افزودنی دیگری مانند انواع  stimulantیا  elicitorبهکار رفته در

ریزنمونههای مورد نیاز به طول تقریبی  3سانتیمتر از ساقههای
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نمونهها در شرایط درون شیشهای ،گیاهچههای ریشهدار شده به

حاصل از هر محیط تعداد  13گیاهچه بهعنوان تکرارهای آزمایش

آرامی به سینیهای مخصوص نشا حاوی پیت ماس ،کوکوپیت و

انتخاب شد (البته با توجه به از دست رفتن تعداد نمونههای بیشتر

پرلیت منتقل و برای حدود  10روز در داخل سبدهایی با ارتفاع

مربوط به محیط پرآوری شماره  ،IIتنها  0گیاهچه ریشهدار شده و

حدود  33سانتیمتر و دارای پوشش نایلونی برای حفظ حداکثر

سازگار یافته از این محیط باقی ماند که بههمین دلیل تعداد کل

رطوبت در فضای اطراف نمونهها در شرایط کامالً کنترل شده

گیاهچههای مورد استفاده برای استخراج  DNAبرابر با 20

نگهداری و در نهایت در گلدانهای حاوی نسبت برابر ترکیبات

گیاهچه ( 13نمونه از محیط  0 ،Iنمونه از محیط  IIو  13نمونه از

مورد اشاره کشت شدند .با توجه به استفاده از سه محیط مختلف

محیط  )IIIبود.

در مرحله پرآوری ،از نمونههای ریشهدار شده و سازگار شده
جدول  -1ترکیب و نسبت تنظیم کنندههای رشد در محیطهای مختلف مورد استفاده در مرحله پرآوری در ریزازدیادی گل محمدی ()Rosa damascena.
محیط کشت

ترکیب و غلظت ( )mg/Lتنظیم کنندههای رشد
)Mahmoudi Noodezh et al. (2012

IAA
)(0.25

+

)BAP (4.0

+

)GA3 (0.2

I

)Nikbakht et al.(2005

NAA
)(0.1

+

)BA (1.0

+

)GA3 (0.1

II

Asadi et al. 2021

NAA
)(0.1

+

)BAP (1.5

+

)GA3 (0.1

III

استخراج  DNAژنومی از برگهای جوان تعداد  20گیاهچه مورد

مستر میکس ( )2Xشرکت سیناکلون انجام شد .واکنشهای تکثیر

DNA

با استفاده از ترموسایکلر ( Bioradمدل  )T-100با برنامه دمایی

استخراج شده با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز  3/0درصد

شامل یک مرحله واسرشتهسازی اولیه در دمای  90درجه

بررسی شد.

سانتیگراد به مدت چهار دقیقه و  30چرخه حرارتی شامل

ارزیابی ملکولی نمونههای  DNAاستخراج شده با استفاده از03

واسرشتهسازی در دمای  90درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه،

آغازگر شامل  23آغازگر  SCoTو  23آغازگر  ISSRانجام شد،

اتصال آغازگر در دمای بهینه برای آغازگر به مدت یک دقیقه و

لیکن از بین الگوهای باندی حاصل این  03آغازگر تنها در 20

پلیمریزاسیون در دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  1/0دقیقه

مورد باندهای واضح و دارای چندشکلی مشاهده شد که حاصل

انجام شد .در انتها ،یک مرحله توسعه نهایی در دمای  72درجه

از  10آغازگر  SCoTو  11آغازگر ISSRبودند؛ بنابراین تجزیه و

سانتیگراد به مدت  7دقیقه نیز درنظر گرفته شد .محصول

تحلیل دادهها بر اساس این  20الگوی باندی انجام شد.

بر روی ژل آگارز  1/0درصد با استفاده از بافر  TBEتفکیک و

واکنشهای زنجیرهای پلیمراز ( )PCRدر حجم نهایی 23

رنگآمیزی ژلها با استفاده از  Safeviewانجام شد .الگوهای

میکرولیتر شامل دو میکرولیتر  DNAژنومی ،دو میکرولیتر آغازگر

باندی بهدست آمده بر اساس وجود یا عدم وجود باند بهصورت

با غلظت  ،10ng/uLشش میکرولیتر آب دیونیزه و  13میکرولیتر

یک و صفر امتیاز دهی شدند و پس از برآورد فواصل ژنتیکی بر

1

اساس ضریب فاصله جاکارد ،تجزیههای آماری و محاسبات

اشاره بر اساس دستورالعمل  CTAB1انجام و کیفیت

466
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)IAA (indole-3-acetic acid
)NAA (Naphthalene Acetic Acid
)GA3 (Gibberellic Acid
)BAP (6-Benzylaminopurine
)BA (Benzyl Adenine

بررسی پايداری ژنتيکی گياهچههای حاصل از...

لیا شوشتری و همکاران

آمده شامل برآورد مقدار فاصله ژنتیکی ،برآورد شاخصهای تنوع

 ISSRو میانگین درصد چندشکلی آغازگرها برای دو نشانگر

مانند میزان هتروزیگوسی ،شاخص شانون ،تعداد الل مؤثر ،تجزیه

 SCoTو  ISSRبهترتیب  20و  20درصد بهدست آمد.

به مختصات اصلی و تجزیه کالستر از نرمافزارهای
( )Perrier et al. 2003و ( GenAlEx

DARwin

باتوجه به اهمیت و کاربرد شاخص محتوای اطالعات چند شکل

Peakall and Smouse

( )PIC1و همچنین شاخص نشانگر ( )MI2در تعیین کارایی یک

 )2006استفاده شد.

سیستم نشانگری ،مقادیر این دوشاخص برای نشانگرهای مورد
استفاده برآورد شد که نتایج نشان داد مقدار شاخص  PICبرای

نتایج و بحث
الگوهای باندی بهدست آمده از الکتروفورز محصوالت  PCRبا
استفاده از هردو سری آغازگرهای  ISSRو  SCoTبیانگر تشابه
بسیار زیاد پروفایل  DNAنمونههای مختلف بود و تنها تعداد
اندکی باندهای متفاوت در هریک از ژلهای الکتروفورزی قابل
تشخیص بودند( .الزم به ذکر است از بین  03آغازگر مورد
استفاده  37آغازگر در تکثیر قطعات ژنوم موفق عمل نمودند لیکن
در  12مورد باندهای بهدست آمده در طول  20نمونه کامالً یکسان
و فاقد چندشکلی بودند وتنها در  20مورد از الگوهای باندی
استفاده در این مطالعه در مجموع  139باند قابل امتیازدهی تکثیر
شد که از این تعداد تنها  30باند چندشکلی نشان دادند و سهم
آغازگرهای  SCoTو  ISSRاز باندهای چندشکل ایجاد شده
بهترتیب برابر با  21و  10باند بود .با توجه به اطالعات جدول 2
مالحظه میشود متوسط تعداد باند چندشکل بهازای هر آغازگر
برای آغازگرهای  SCoTبرابر  1/0در مقابل  1/3برای آغازگرهای

که با توجه به دامنه تغییرات  PICبرای نشانگرهای غالب در
فاصله صفر تا  ،3/03این مقادیر اعداد چندان زیادی نیستند اگرچه
نشانگرهای مورد استفاده در گزارشات قبلی معموالً جزو
نشانگرهای آگاهی بخش با کارایی خوب تا بسیار خوب معرفی
شدهاند .یکی از دالیل اصلی کم بودن مقادیر  PICرا ماهیت مواد
ژنتیکی مورد استفاده در این بررسی میتوان ذکر نمود چرا که
اصوال مواد ژنتیکی همگی دارای ژنوتیپ واحدی بودند و با توجه
به محیطهای مورد استفاده که جزو محیطهای توصیه شده بر
اساس مطالعات قبلی (

;Mahmoudi Noodezh et al. 2012

 )Nikbakht et al. 2005; Asadi and Shooshtari 2021میباشند،
حداقل تغییرات ناشی از اثر تنظیم کنندههای رشد مورد انتظار بود.
از سوی دیگر با توجه به تعداد اندک باندهای چندشکل بهدست
آمده مقدار شاخص  MIنیز برای هردو سیستم نشانگری اندک بود
بهطوری که متوسط  MIبرای آغازگرهای  SCoTو

ISSR

بهترتیب  3/33و  3/23برآورد شد.
Polymorphism information content
Marker index
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شکل  -1الگوی باندی حاصل از الکتروفورز قطعات تکثیر شده با استفاده از آغازگر  SCoT-1در بررسی تنوع نمونههای حاصل از ریزازدیادی گلمحمدی

1
2

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-08-18

چندشکلیهای جزیی مشاهده شد) .توسط  20آغازگر مورد

نشانگرهای  SCoTو  ISSRبهترتیب برابر  3/10و  3/10میباشد

...بررسی پايداری ژنتيکی گياهچههای حاصل از

لیا شوشتری و همکاران

ISSR-4  الگوی باندی حاصل از الکتروفورز قطعات تکثیر شده با استفاده از آغازگر-2 شکل
 و شاخصهای کارایی آنهاRosa damascena  مورد استفاده در بررسی پایداری ژنتیکی نمونههای حاصل از ریزازدیادیISSR  وSCoT  توالی آغازگرهای-2 جدول
Marker

[ DOR: 20.1001.1.20084439.1400.16.4.8.2 ]
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SCoT

SCoT-1 : CAACAATGGCTACCACCA

Sequence.(5-3)

TB
0

PB
3

%P
30

PIC
3/30

MI
1/30

SCoT-2 : CAACAATGGCTACCACCC

7

2

29

3/13

3/20

SCoT-3 : CAACAATGGCTACCACCG

0

2

20

3/19

3/30

SCoT-4 : CAACAATGGCTACCACCT

0

1

23

3/20

3/20

SCoT-5 : CCATGGCTACCACCGCCA

0

1

20

3/19

3/19

SCoT-6 : CAACAATGGCTACCACGC

0

1

23

3/37

3/37

SCoT-7 : CAACAATGGCTACCACGG

7

1

10

3/13

3/13

SCoT-8 : CAACAATGGCTACCACGT

0

1

23

3/13

3/13

SCoT-9 : CAACAATGGCTACCAGCA

0

2

20

3/29

3/00

SCoT-10 : CAACAATGGCTACCAGCC

0

1

23

3/37

3/37

SCoT-11 : ACGACATGGCGACCACGC

0

2

33

3/10

3/32

SCoT-12 : ACGACATGGCGACCGCGA

0

1

20

3/13

3/13

SCoT-13 : ACCATGGCTACCACCGGC

0

2

03

3/20

3/00

SCoT-14 : ACGACATGGCGACCCACA

0

1

20

3/19

3/19

0/0

1/0

20

3/10

3/33

ISSR-1 : GGATGGATGGATGGAT

7

1

10

3/13

3/13

ISSR-2 : GACAGACAGACAGACA

0

1

23

3/13

3/13

ISSR-3: AGAGAGAGAGAGAGAGYT

0

2

03

3/33

3/03

ISSR-4 : ACACACACACACACACC

0

1

23

3/13

3/13

ISSR-5 : GAGAGAGAGAGAGAGARC

7

2

29

3/10

3/32

ISSR-6 : CTCTCTCTCTCTCTCTG

3

1

33

3/20

3/20

ISSR-7 : GTGTGTGTGTGTGTGTC

0

1

23

3/37

3/37

ISSR-8 : CACACACACACACACAG

0

1

23

3/19

3/19

ISSR-9 : AGAGAGAGAGAGAGAGC

0

1

20

3/13

3/13

ISSR-10 : ACACACACACACACACYA

7

1

10

3/19

3/19

ISSR-11 : GTGTGTGTGTGTGTGTYG

0

2

03

3/37

3/10

0/3

1/3

20

3/10

3/23

میانگین

ISSR

میانگین
 شاخص نشانگر:MI

 محتوای اطالعات چندشکل:PIC

 درصد چندشکلی:%P

 تعداد باند چندشکل:PB

 تعداد کل باند:TB
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بررسی پايداری ژنتيکی گياهچههای حاصل از...

لیا شوشتری و همکاران

درخصوص برآورد فواصل ژنتیکی بین نمونهها نیز با توجه به

سایر اطالعات مربوط به باندهای مشاهده شده در این سه گروه

درجه تشابه باال میانگین فاصله ژنتیکی همانگونه که انتظار

در شکل  0قابل مشاهده است .نتایج حاصل از تجزیه به

میرفت اندک بود .فواصل ژنتیکی بین نمونهها بر اساس مجموع

مختصات اصلی ( )PCoAبر اساس تجمیع دادههای  SCoTو

 30باند چند شکل حاصل از هردو سیستم نشانگری در دامنه صفر

 ISSRنیز نشاندهنده یکنواختی نمونههای مورد بررسی بود لیکن

تا  3/01متغیر بود و میانگین فاصله ژنتیکی برابر 3/10برآورد شد.

با توجه به وضیعت قرارگرفتن برخی از نمونههای مربوط به

منحنی توزیع فراوانی فواصل ژنتیکی دارای چولگی به چپ بود

محیط  Iوجود تنوع (ناپایداری) در نمونههای این محیط را نشان

(شکل )3که این حالت نمودار نیز بیانگر فراوانی باالی تعداد

داد (شکل .)0

فواصل ژنتیکی با مقادیر اندک در بین جفت نمونهها میباشد .با
توجه به بررسی بهترتیب  0 ،13و  13نمونه حاصل از هریک از
فراوانی مطلق

سه محیط پرآوری با ترکیبات مختلف هورمونی ،شاخصهای
تنوع برآورد شده برای این سه گروه حاکی از وجود تنوع بیشتر
در نمونههای حاصل از محیط 0.2mg/L GA3 + 4mg/L BAP ( I

 )+ 0.25mg/L IAAبود .بهطور مثال مقدار شاخص شانون ( )Iدر
این جمعیت برابر با  3/02برآورد شد که تقریباً یک و نیم برابر
مقدار این شاخص در دو جمعیت دیگر بود .سایر شاخصهای
به تفکیک هریک از این سه جمعیت نیز حاکی از وجود تعداد

شکل  -3توزیع فراوانی فواصل ژنتیکی برآورد شده بین جفت نمونههای مورد

چهار باند اختصاصی برای نمونههای حاصل از محیط  Iو تنها

بررسی

یک باند اختصاصی برای جمعیت حاصل از محیط  IIIبود و
جمعیت حاصل از محیط  IIفاقد باند اختصاصی بود (شکل.)0

جدول  -3شاخصهای تنوع محاسبه شده در جمعیتهای مورد مطالعه
شاخص تنوع جمعیت

3/33

3/30

3/30

3/39

3/23

3/29

1/3

1/20

3/33

3/30

3/37

3/13

3/19

3/29

1/3

1/31

3/33

3/30

3/30

3/10

13

0

13

میانگین
خطای استاندارد
میانگین
خطای استاندارد
میانگین
خطای استاندارد

I

II

III

 :Nاندازه جمعیت :Na ،تعداد الل :Ne ،تعداد الل مؤثر :I ،شاخص شانون :He ،هتروزیگوسیتی
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He
3/20

I
3/02

Ne
1/0

Na
1/73

N

شاخص آماری

محیط پرآوری
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برآورد شده در جدول  3ارائه شده است .بررسی الگوهای باندی

مقدار فاصله ژنتیکی

بررسی پايداری ژنتيکی گياهچههای حاصل از...

لیا شوشتری و همکاران

No. Bands

)No. LComm Bands (<=25%
)No. LComm Bands (<=50%

Heterozygosity

No. Private Bands

4

1

0

III

II

Mean He

Number

No. Bands Freq. >= 5%

0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000

35
30
25
20
15
10
5
0

I

Populations

شکل  -0فراوانی الگوهای باندی تکثیر شده به تفکیک گروههای مورد بررسی در بررسی تنوع گیاهچههای حاصل از ریزازدیادی گلمحمدی

1

II

Coord. 2

I

a9
a10
a13
a14
a16
a12
a11
a5
a15
a17
a22
a3
a20
a21
a6a4
a2
a26
a8
a7 a1
a18
a23
a19
a24
a25

III

Coord. 1
شکل  -0نمودار بای پالت حاصل از تجزیه به مختصات اصلی ( )PCoAبرای نمونههای حاصل از ریزازدیادی  Rosa damascenaدر سه محیط پرآوری مختلف بر
اساس دادههای SCoT+ISSR

از تنظیم کنندههای رشد در مقایسه با دو محیط دیگر میباشد،

مطالعات مختلف گزارش شده است .بهعنوان مثال استفاده از

مالحظه میشود اگرچه بر اساس برآورد فواصل ژنتیکی بین

نشانگرهای  ISSRدر بررسی پایداری ژنتیکی گیاهچههای ژربرا

نمونهها و سایر شاخصهای برآورد شده ،در مجموع بیانگر

( )Gerbera jamesoniiتکثیر یافته از سه نوع ریزنمونه مختلف

یکنواختی نمونههای مورد مطالعه و در نتیجه ثبات ژنتیکی و حفظ

به روش ریزازدیادی نشان داد که نوع ریزنمونه عاملی مؤثر در

اصالت پایه مادری در طی فرایند ریزازدیادی است لیکن بهنظر

ثبات ژنتیکی گیاهچههای حاصل میباشد .نتایج تحقیق مورد

میرسد نمونههای رشد یافته در غلظتهای بیشتر تنظیم

اشاره نشان داد که گیاهچههایی که از ریزنمونه برگ بهدست آمده

کنندههای رشد به لحاظ ژنتیکی تغییرات بیشتری را نسبت به

بودند در مقایسه با دو نوع ریزنمونه دیگر سطوحی از تنوع

سایرین نشان دادهاند هرچند تاثیر تعداد نسبتاً باالی واکشتهای

سوماکلونال را نشان دادند ( .)Bhatia et al. 2009در تحقیقی

انجام گرفته را نیز نباید نادیده گرفت که طبیعتاً میتواند بر شدت

دیگر ،بهمنظور بررسی وقوع تغییرات ژنتیکی در کشت درون

تاثیر بیافزاید .تأثیر عوامل مختلف بر ناپایداری ژنتیکی و وقوع

شیشهای (کشت سوسپانسیون) گیاه  Silybum marianumبا
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با بررسی وضعیت ترکیب این محیط که دارای غلظتهای باالتری
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بررسی پايداری ژنتيکی گياهچههای حاصل از...

لیا شوشتری و همکاران

استفاده از نشانگر مولکولی  ISSRگزارش شد که گیاهچههای

اندونوکلئاز اختصاصی حساس و غیر حساس به متیالسون،

حاصل از ریزنمونههای مختلف دارای الگوی باندی متفاوتی بوده

نشانگرهای  ،AFLPنشانگرهایی کارآمد و قابل اعتماد در

و این اختالفات حتی تکرارهای مختلف یک واکشت قابل مشاهده

شناسایی تغییرات ژنتیکی ناشی از متیالسیون ژنوم (

است ( .)Firouzi et al. 2009همچنین در تحقیق دیگری که

 )2007میباشند.

بهمنظور بررسی پایداری ژنتیکی نمونههای کشت بافتی گیاه

نتیجهگیری کلی

دارویی  Ferulago angulataبا استفاده از نشانگرهای  DNAاز

بهطور کلی نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از یکنواختی نسبی

جمله دو نشانگر  SCoTو  ISSRصورت گرفت تأثیر غلظتهای

گیاهچههای حاصل از ریزازدیادی و تغییرات ژنتیکی اندک در بین

مختلف تنظیم کنندههای رشد گیاهی بهخصوص غلظتهای باالی

نمونههای تکثیر شده از طریق روش ریزازدیادی با استفاده از

 2,4-Dبر وقوع تغییرات ژنتیکی در شرایط کشت درون شیشهای

جوانههای جانبی بود .در مقایسه گیاهچههای رشد یافته در سه

گزارش شده است ( .)Shooshtari et al. 2018تأثیر مستقیم

محیط مختلف پرآوری مورد استفاده در این بررسی ،نمونههایی

هورمون  2,4-Dبر وقوع تغییرات ژنتیکی در شرایط کشت درون

که در غلظتهای به مراتب باالتری از تنظیم کنندههای رشد قرار

شیشهای گونههای گیاهی مختلف از جمله گندم هگزاپلوئید

گرفته و به مدت طوالنی واکشت شده بودند درجه بیشتری از غیر

Solangi et al.

یکنواختی را نشان دادند که نتیجه میتواند بیانگر احتمال وقوع

 )2015نیز گزارش شده است .همچنین در نتایج پژوهش دیگری

تغییرات ژنتیکی بیشتر در این نمونهها باشد .لیکن درمجموع و با

Rosa

درنظر گرفتن خطاهای احتمالی و احتمال وجود باندهای کاذب

 damascenaبا استفاده از نشانگرهای  SCoTو  CBDPانجام شد

در نتایج ،بر اساس پارامترهای ژنتیکی برآورد شده و نتایج

گزارش شد که استفاده ازهورمون  2,4-Dبهخصوص در

تجزیههای آماری دادهها سطح پایینی از تنوع دربین گیاهچههای

غلظتهای بیشتر و همچنین افزایش تعداد واکشتها و فاصله

حاصل بهخصوص گیاهچههای بهدست آمده از محیطهای شماره

Asadi and

 IIو  IIIمشاهده شد .بدین ترتیب این نتایج نشان داد که

( )Mendoza and Kaeppler 2002و نیشکر (

که با هدف بررسی تنوع سوماکلونال در فرایند ریزازدیادی

.)Shooshtari 2021

محیطهای پرآوری شماره  IIو  IIIمیتوانند با موفقیت برای تولید

عالوه بر شناسایی تغییرات ژنتیکی و مقایسه الگوهای باندی

تجاری گیاهچههای کشت بافتی گل محمدی با حداقل ریسک

نمونههای مختلف ،دستاوردهای خاصی نیز در اینگونه مطالعات

ایجاد ناپایداری ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرند .این نتایج

ISSR

همچنین نشان داد که نشانگرهای  SCoTو  ISSRمیتوانند با

جهت بررسی پایداری ژنتیکی در گیاهچههای حاصل از

موفقیت در بررسی تنوعات سوماکلونال مورد استفاده قرار گیرند

ریزازدیادی ژربرا ( )Gerbera jamesoniiگزارش شده است که

همچنان که مطالعات قبلی با استفاده از این نشانگرها نیز این

استفاده از آغازگرهای  ISSRمبتنی بر موتیف  AGاز قابلیت

موضوع را تایید مینماید .برای اطمینان بیشتر از صحت یافتههای

بهتری در ایجاد باندهای پلیمورف در بین نمونههای مورد بررسی

این تحقیق و تاثیر شرایط محیط کشت بر تغییرات ژنومی میتوان

برخوردار میباشند ( .)Bhatia et al. 2009همچنین در بررسی

از روشهای دقیقتری مانند تکنیکهای مبتنی بر توالییابی

بهدست آمده است .بهعنوان نمونه در کاربرد نشانگرهای

 )Shooshtari et al. 2013( anethifoliaنشان داده شده است که
با بهکارگیری دو سیستم هضم آنزیمی با استفاده از دو نوع
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تنوع سوماکلونال در گیاهان باززا شده از کشت کالوس

Ducrosia

استفاده نمود.
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