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 ده ی چک 
  ییزنده ساخته شده و توانا  ریزنده و غ   یهابه طور منظم در پاسخ به تنش  ییدارو  اهانیدر گ  هیثانو  یهاتیمتابول  ایموثره    ۀماد

  ی سبز، با نام علم ۀریز یداروئ اهیگ  ۀموثر ۀماد یفیو ک یکم شی. جهت افزاکنندیم نییدر طول رشد و نمو تع یسازگار یرا برا اهانیگ

Cuminum cyminum L   میهست  اه یگ  ن یا  ی و وحش  ی اهل  یها در توده  د یمف  یهاژرم پالسم و ژن  ییشناسا  ازمند ی ن  ان،یاز خانواده چتر .

 ن یشتریکه ب  NGSبر روش    یمبتن  یقبل  قاتیسبز، حاصل از تحق  ۀری در ز  دهایفالونوئ  وسنتزیب  ریحاضر، پنج ژن منتخب در مس  قیدر تحق

منتخب کشت شده، استخراج   یهاپ یجوان اکوت  یهااز برگ  DNAقرارگرفتند.    یاعتبارسنج  وردداشتند، م  یرا در تنش خشک  یانیب  رییتغ

تک باند در تمام موارد و عدم وجود تفاوت در طول قطعه    ۀو مشاهد   PCR  شی شد. با توجه به انجام آزما  یسنج  تیفیو با ژل آگارز ک

 ی هاپیژنوت  نیحذف و اضافه ب  یدارا  یوجود نواح  لیبه دل  ریتکث  زقطعات حاصل ا  یطول  ی منتخب؛ چندشکل  یهاپیاکوت  انی شده م  ریتکث

 یمورد مطالعه صدوق و رفسنجان از نظر عملکرد دانه، اسانس و محتوا  پینتوانست قرار گرفتن دو اکوت  ش یآزما  نی. اشد  مختلف، رد

ژن ها نظر  از  را  متفاوت  گروه  بررس  یعصاره، در دو  ب   نیکند. همچن  د ییتا  یمورد  تفاوت  توال  انینتوانست  )با شماره  ژن    یها  یدو 

DN1196  وDN32640دینما دییگذشته تا قیدر تحق ی معمول یاریو آب ی( را در تنش خشک . 

 .دهایفالونوئ  ه،یثانو  یهات یژن، متابول  یسبز، اعتبارسنج   ۀریز  : ی د ی کل   واژگان 
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 مقدمه  

موثره مادۀ  دارای  داروئی  انواع گیاهان  حاوی  ای 

خاصیت  متابولیت با  فالونوئیدها،  جمله  از  ثانویه  های 

. در  (Franco et al., 2018)  باشند آنتی اکسیدانی می

های خود را  فرایند طوالنی تکامل، گیاهان توانایی  طی

متابولیت این  تولید  نمودن  برای  فراهم  جهت  ها 

های  های تطبیقی مورد نیاز برای بقا در محیطمکانیسم

اند داده  دست  از  نیز  گاهی  و  آورده  دست  به    متغیر، 

(Yonekura-sakakibara, 2019).  های  متابولیت

ثانویه که بیشتر خاصیت دارویی دارند، ترکیبات فعال  

متابولیت از  که  هستند  اول بیولوژیکی  مشتق    یههای 

اولیه فتوسنتزی و    هایمتابولیسمشوند و نقشی در  می

ندارند   ,Alqethami and Aldhebiani)  تنفسی 

های ثانویه گیاهی به طور  که متابولیتاز آنجائی  .(2021

های زنده و غیر زنده سنتز شده  منظم در پاسخ به تنش

در   ماندن  زنده  و  سازگاری  برای  را  گیاهان  توانایی  و 

این که کدام مواد   ۀکنند، مطالعطول زندگی تعیین می

در   و  و  فیتوشیمیایی  تولید شده  به چه عواملی  پاسخ 

آن بیولوژیکی  چیستفعالیت  اهمیت  ،  ها  حائز  بسیار 

ر میان گیاهان دارویی  د  .(Jan et al., 2021)باشد  می

سبز  خانواده  گیاه  زیرۀ  به  متعلق  علفی  و  یکساله  ی 

در حالت دیپلوئید دارای  که    بوده  1جعفری یا چتریان 

قدیمی x 2    =n2=  14فرمول   از  یکی  و  و  ترین 

میاقتصادی دارویی  گیاهان  و    باشدترین  )سورنی 

ایران    زیرۀ سبز  . (1391همکاران،   اول سطح    رتبه در 

دارد   دارویی  گیاهان  میان  در  را  کشت  )داریوش  زیر 

مختص  درصد آن    90که    ( 1396صادقی و همکاران،  

خراسان   همکاران،  استان  و  )کرمانی   .(1387است 

های بومی ارقام اولیه ای هستند که تکامل یافته و  توده

منطقه   شرایط محیطی  به  انتخاب طبیعی  تاثیر  تحت 

یافته سازش  تنوع  اند.  خود  پذیری،  سازش  این  عامل 

ارقام می این  باالی  به علت عملکرد  ژنتیکی  باشد ولی 

ها  بایست ارقام اصالح شده جایگزین آنها، میپایین آن

(. با توجه به اهمیت  1390گردد )سمیعی و همکاران،  

 
1 Apiaceae 

بومی   گیاهان  به  توجه  خصوص  به  و  داروئی  گیاهان 

ا راستای  در  سبز،  زیرۀ  گیاه  ازجمله  قتصاد  کشور 

های کلیدی و موثر  مقاومتی و تولید پایدار، شناسایی ژن

در مسیر بیوسنتز فالونوئیدها به عنوان ترکیبات دارویی  

ها،  چند وجهی و بررسی وجود تنوع اللی احتمالی در آن

رسد. لذا تحقیق حاضر در راستای  ضروری به نظر می

تایید )اعتبارسنجی( نتایج حاصل از تحقیقات گذشته و  

ژنوتیپن در  احتمالی  اللی  تنوع  کردن  پیدا  های  یز 

 منتخب زیرۀ سبز طرح ریزی گردیده است.

انجام    ابوریحان  دانشکدگان  در  که  تحقیقی  در 

شده است، نخستین پروفایل توالی رونوشت درگیاه زیرۀ  

روش   به  مقدمه  NGSسبز  که  است  ای  گزارش شده 

ژن بتوان  آن  اساس  بر  تا  مسیراست  در  دخیل    های 

های ثانویه را شناسایی کرده و در  بیوسنتزی متابولیت

استفاده   مورد  گیاه  این  اصالح  جهت  بعدی  تحقیقات 

حشره خواص  روی  بر  که  تحقیقی  داد.  کشی  قرار 

های چهار اکوتیپ زیرۀ سبز شامل دو اکوتیپ از  اسانس

کرمان و یک اکوتیپ از فارس و خراسان شمالی علیه  

ار ذرت انجام شد، مشخص  کرم ساقه خو  4الروهای سن  

های زیرۀ سبز روی آفت مذکور اثر  شد تمامی اکوتیپ

ۀ  های زیردهد که اسانساند. نتایج نشان میسمی داشته

می حشرهسبز  برای  مناسبی  جایگزین  های  کشتواند 

خوار ذرت باشد.  شیمیایی در مدیریت تلفیقی کرم ساقه

ه دلیل  در این تحقیق اسانس اکوتیپ رفسنجان کرمان ب

بیش بیشدرصد  سایمن،  مونوترپن  قدرت  تر  ترین 

همکاران،   و  )رضا صادقی  است  بوده  دارا  را  کشندگی 

پروتئینی   SIOW (. در تحقیق1400 درباره محتوای 

به   توجه  با  گیاه  این  بذر  است  آمده  سبز،  زیرۀ  بذر 

می آن  پروتئینی  ماده  محتویات  یک  عنوان  به  تواند 

باخاصیت توجه،  قابل  کنترل  آنتی  غذایی  و  اکسیدانی 

قرار   استفاده  مورد  دیابتی  بیماران  قند  سطح  کننده 

در تحقیقی    Sybiy .(Siow and Gan, 2014) گیرد

غالت،    4روی   سبزیجات  5نمونه  نمونه    13و    نمونه 

جات هندی از جمله زیرۀ سبز، با توجه به طیف ادویه
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متابولیت فنولوسیع  جمله  از  ثانویه  و  های  ها 

آن ترپنوئیدهای  و  آلکالوئیدها  نتیجه  فالونوئیدها،  ها، 

های  گرفت تنها زیرۀ سبز باالترین پتانسیل مهار بیماری

طریق  دهد. زیره از  ( را از خود نشان می90باکتریایی )%

بیوتیک، در  های مقاومت در مقابل آنتیکاهش بیان ژن

بنابراین   کند.باکتری، از تشکیل بیوفیلم جلوگیری می

از   تولید طیف متنوعی  به علت  زیره  از گیاهانی مانند 

می نمود  ترکیبات،  تعبیر  زیستی  پاالیشگاه  به  توان 

(Sybiya Vasantha Packiavathy et al., 2012)  .

تحقیقات زیادی در جهت یافتن تنوع، از جهات مختلف  

بر  ) مبتنی  و  پروتئینی  مولکولی  و  مورفولوژیکی  تنوع 

DNAهای بومی زیرۀ سبز انجام شده است.  (، در توده

ژنتیکی   تنوع  همکاران  و  سورنی  زیرۀ    24جهاد  توده 

سبز از سراسر کشور را ازنظر نشانگرهای مورفولوژیکی  

نشانگر  هردو  و  داده  قرار  بررسی  مورد  پروتئینی  و 

روا از  مشابهی  در  ارزیابی  دادند.  نشان  را  ژنتیکی  بط 

تنوع در سطح   تنوع در سطح مولکولی  ایشان  تحقیق 

همکاران.،   و  )سورنی  کرد  تایید  را  (.  1391مزرعه 

تودۀ زیرۀ سبز    20بهمنکار پس از بررسی تنوع ژنتیکی  

از جهات مختلف، به نتایجی از جمله افزایش اسانس در  

تودهتوده مقابل  در  دیررس  دسهای  زودرس  ت  های 

تحقیقات دیگری    (Bahmankar et al., 2019)یافت  

در مورد شناخت تنوع ژنتیکی زیرۀ سبز با مارکرهای  

ژنوتیپ    49در    SCoTنشانگر  جمله    از   متفاوت،

همکاران،   و    ISSRو   RAPD(،  1396)ابراهیمیان 

 ,.SRAP (Bhatt et al ( و1397)ضابط و همکاران.، 

انجام شده است که نشان از وجود تنوع ژنتیکی    (2017

توده میبین  سبز  زیرۀ  مختلف  اینحال  های  با  باشد. 

مکانیسم و  ژنوم  از  اندکی  بسیار  های  اطالعات 

بیوشیمیایی ترکیبات موجود در این گیاه ارزشمند در  

می توالی  دست  ارزیابی  به  تحقیقی  در  صادقی  باشد. 

پرداخته     RNA-Seq رونوشت زیرۀ سبز با استفاده از 

و نخستین پروفایل توالی رونوشت این گیاه را که بیشتر  

ژن شناسایی  و  شامل  رونویسی  تنظیم  با  مرتبط  های 

میفعالیت غشایی  است  های  کرده  گزارش  باشد، 

همکاران،   و  صادقی  گزارش  1396)داریوش  طبق   .)

غشاء   در  سبز  زیرۀ  فالونوئیدهای  بیوسنتز  صادقی 

ه و از طریق نقل و انتقال غشائی به  واکوئل صورت گرفت

می داده  پاسخ  محیط  در  موجود  خشکی  شود  تنش 

 (. 1396)داریوش صادقی و همکاران، 

های ثانویه با وزن مولکولی کم و ساختار  متابولیت

فعالیت در  مهمی  منبع  و  متنوع،  بیولوژیکی  های 

با محی از جمله سازگاری  و  طاکولوژیکی  مختلف  های 

برابر تنش در  و  دفاع  داروها  توسعه  نیز  و  های زیستی 

مولکول این  هستند.  طبیعی  جهت  محصوالت  از  ها 

ساختاری به سه دسته عمده فالونوئیدها، ترپنوئیدها و  

می تقسیم  همکاران،  آلکالوئیدها  و  )درافشان  شوند 

های ثانویه، ترکیبات فنلی  (. گروه اصلی متابولیت1398

فالونوئیدها هستند  از ج . (Singh et al., 2021) مله 

های  ترکیب، یکی از گروه  9000یش از  فالونوئیدها با ب

متابولیت بوده  اصلی  تخصصی  -Yonekura) های 

sakakibara, 2019 )    و در میان ترکیبات فنلی، بیشتر

. تشکیل  (Casati, 2012)اند  مورد مطالعه قرار گرفته

زی  حلقه  تعداد  علت  به  فالونوئیدی  ترکیبات  از  ادی 

گروه C   هتروسیکلیک  تعداد  یا  و  هیدروکسیل  های 

بنزنی   حلقه  روی  گلیکوزیون،     B  و  Aمتیل  نیز  و 

می مولکولی  پلیمریزاسیون  و   .... و  باشد  آسیالسیون 

(Liu et al., 2021)  مهمترین اثر فالونوئیدها خاصیت .

ها در رابطه با  آنتی اکسیدانی قوی و نیز آثار درمانی آن

اثر  بیماری در  که  است  سرطان  و  پیری  مانند  هایی 

شوند. فالونوئیدها دسته ای  یو ایجاد میاسترس اکسیدات

ها در  باشند که محل تجمع آنهای گیاهی میاز رنگیزه

همکاران،   و  )درافشان  است  سلول  (.  1398واکوئل 

آنتوسیانین مانند  )رنگدانهفالونوئیدها  و  ها  قرمز  های 

های  ها )رنگدانهنارنجی، آبی و بنفش( چالکون و آئورون 

های سفید و زرد کم  ها )رنگدانهنزرد( و فالونول و فالو

ایجاد میرنگ( رنگ  کنند.  های متنوعی را در گیاهان 

پیشگیری از پوکی استخوان، الزایمر و سرطان و شرکت  

گرده جهت  حشرات  جذب  در  در  شرکت  و  افشانی 

 Liu et)باشد  متابولیسم اکسین از آثار فالونوئیدها می

al., 2021)ها نه تنها موجب  . فالونوئیدها و آنتوسیانین

بلکه  های آزاد در گیاه میاز بین رفتن رادیکال شوند، 
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آن بیشتر  تولید  از  میمانع  به  ها  فالونوئیدها  گردند. 

های ساختاری  در حلقه  های هیدروکسیلیواسطه گروه

موجب   و  بوده  اکسیدانی  آنتی  خاصیت  دارای  خود 

اکسیژنپاک میسازی  فعال  آنتوسیانینهای  ها  شوند. 

غشاء   مانند  حساس  ساختارهای  از  محافظت  با  نیز 

شوند  سلولی موجب مقاومت گیاه در مقابل خشکی می

فالونوئیدها در ساختار  1395)حشمتی و همکاران،    .)

باشند که از  می A-B-C حلقه فنولی  3ارای  پایه خود د

شود.  تشکیل می C6-C3-C6 اتم کربن به صورت  15

است که با   C کربنی در کنار حلقه  A  ،6حلقه بنزنی  

متصل است    B یک پیوند یگانه به حلقه فنولی بنزنی

(.  1)شکل 
 

 
 ( Amer, 2018)ساختار اصلی فالونوئید  -1شکل  

بندی   سطح  طبقه  اساس  بر  فالونوئیدها 

هتروسیکل وجود  C اکسیداسیون  نیز  و  مرکزی 

 و A هایهای هیدروکسیل و متیل در حلقهجایگزین

B     ،گلیکوزیالسیون مانند  تکمیلی  تغییرات  نیز  و 

 ,.Bogs et al)باشد  آسیالسیون و پلیمریزاسیون می

2011)  (Lou et al., 2021)فعالیت دلیل  به  های  . 

تولید میوه فالونوئیدها، محققان جهت  ها و  بیولوژیکی 

شده با این ترکیبات که دارای خواص  سبزیجات غنی  

می فراوان  داروئی  و  مراحل  غذایی  درک  به  باشند، 

های  مختلف مسیر بیوسنتزی فالونوئیدها و تنظیم ژن

فراوانی نمودهآن . (Bogs et al., 2011) اند  ها، توجه 

فالونوئیدها از طریق مسیر عمومی فنیل پروپانوئید از  

-C6 شوند و به دلیل داربستفنیل آالنین مشتق می

C3     حاصل از اولین مرحله بیوسنتز، به این نام خوانده

کنند که  سازهایی را فراهم میشوند. این مسیر پیشمی

در چندین شاخه، منجر به بسط هزاران ترکیب دیگر  

فعالیت  (Bogs et al., 2011) شوندمی نهایت  در   .

ها با  ی فالونوئیدها با تزئین ستون فقرات آنفیزیولوژیک 

گروه تغییر  قندها،  با  و  آسیل  قطعات  و  متیل  های 

ها با اهداف سلولی،  حاللیت، واکنش پذیری و تعامل آن

می فالونوئیدها  (Kaur et al., 2021)گردد  تعدیل   .

باشند.  می قند  با  مرتبط  یا  و  )آگلیکون(  آزاد  توانند 

آنتوسیانیدینآنتوسیانین همان  گلیکوزیله  ها  های 

در   قند  بخش  یک  وجود  آنتوسیانین  هستند.  مولکول 

آن   دنبال  به  و  جانوران  رنگ، جذب  در  تغییر  موجب 

افشانی می قند، گلوکز  افزایش گرده  ترین  رایج  گردد. 

حاللیت،  می افزایش  موجب  گلیکوزیالسیون  باشد. 

غشاء   از  انتقال  تسهیل  طریق  از  متابولیسم  و  توزیع 

شود و متیالسیون موجب افزایش ورود فالونوئیدها  می

 .(Silva, 2021)شود  ها میل و محافظت از آنبه سلو
UFGT(UDP-glucose-flavonoid3-O-  

glycosyltransferase)   های  است که مولکول  آنزیمی

آنتوسیانیدین متصل کرده و   C3- OH قند را به گروه

کند  های مختلف تولید میهای مسئول رنگ آنتوسیانین

حلقه2)شکل   شدن  هیدروکسیله  درجه   ) B  موجب

 شود.میهای متنوع ایجاد رنگ 
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 ( Kaur et al., 2021)نمایش ساده ای از مسیر بیوسنتزی فالونوئید )آنتوسیانین(    -2شکل  

 با اتصال به پروموتر ژن MYB ژن تنظیم کننده

UFGT   کند  فعالیت آن را تنظیم می.(Kaur et al., 

میآنتوسیانین  (2021 آب  در  محلول  این  ها  باشند. 

اهمیت   دارای  اکسیدانی  آنتی  خاصیت  بعلت  گروه 

چربی اکسیداسیون  از  و  بوده  باالیی  ها،  غذایی 

اسیدپروتئین و  میها  جلوگیری  نوکلئیک  کنند.  های 

ناهنجاری ترمیم  بدن،  ایمنی  سیستم  های  افزایش 

ی و انواع های قلب بینایی، کاهش چاقی و بهبود بیماری

می فالونوئیدی  گروه  این  مهم  آثار  از  باشد.  سرطان 

کلی   حالت  در  و  آنتوسیانین  بیوسنتز  الگوی  و  شدت 

ژن بیان  نظر  کنترل  تحت  متفاوت  ساختاری  های 

و  ژن بنه  زاده  )کاظم  دارند  قرار  کننده  تنظیم  های 

اندام1393همکاران،   در  فالونوئیدها  تجمع  و  (.  ها 

مرابافت نسبت  به  محیطی،  ها  شرایط  و  رشد  حل 

می فعالیتمتفاوت  بتوانند  تا  بیولوژیکی  باشد،  های 

آن توزیع  و  تولید  بنابراین  دهند.  انجام  را  ها  متفاوتی 

مستلزم تنظیم دقیق مکانی و زمانی مسیر بیوسنتزی  

باشد و به ترکیب خاصی از عوامل رونویسی نیاز دارد  می

(Bogs et al., 2011)هایی  . عوامل رونویسی پروتئین

ژن پروموتر  نواحی  به  اتصال  با  که  هدف  هستند  های 

طریق از  را  رونویسی  تغییر     RNA  سرعت  مراز  پلی 

کمپلکس(Jan et al., 2021)  دهند می  .MBW  

خانواده از  پروتئینترکیبی    MYB  ،bHLHهای  های 

ها به نسبت نوع باشد؛ اما نحوه عملکرد آنمی  WD40و

ه متفاوت است. مثال ممکن است مسیر  فالونوئید و گیا

  فالونول نسبت به نوع گیاه شامل یک فاکتور رونویسی 

MYB   به تنهایی و یا یک دایمرMYB-bHLH     باشد

(Bogs et al., 2011)ژن مسیر  .  در  درگیر  های 

رونویسی   عوامل  برهمکنش  ازطریق   آنتوسیانین 

MYB R2R3 -bHLH - WD40  سازی و بیان  فعال

نیز مانند     MBW. کمپلکس(Casati, 2012)شوند  می

ده  مسیر فالونوئید در تمام گیاهان به شدت حفاظت ش 

های رمزگذار  و تنظیم ژن  (Kaur et al., 2021)است  

مسیر  نزیمآ پایانی  مراحل  در  خاص  طور  به  که  هایی 

آنتوسیانین بیوسنتز  به  تاننمنتهی  و  متراکم  ها  های 

دارد   عهده  بر  را  .  (Bogs et al., 2011)هستند، 

بزرگترین خانواده فاکتورهای رونویسی، میلو بالستوزها  

(MYB TFs)    هستند که در سطح رونویسی، بیوسنتز

یوکاریوت را در همه  تنظیم میفالونوئیدها   کنند.  ها 

MYB TFs دارای یک دامنه  MYB    متصل به  DNA   

  تکرار   4و    ( Jan et al., 2021)اسید آمینه    53-50با  

(R)     کالس    4ناقص پشت سر هم است که آن را به 
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R1-R2-R3-R  (Jan et al., 2021)  کند.  تقسیم می

WD40    ها به طور مستقیم به پروموتر ژن هدف متصل

های دیگر از جمله  شوند، بلکه، با تعامل با پروتئیننمی

bHLHمی شرکت  فالونوئیدها  بیوسنتز  در  کنند  ، 

(Liu et al., 2021)  . 

bHLH  پروتئین مشهور  ها   MYCبه  هایی 

    MYBهای  های خانوادهکه با تعامل با پروتئین  هستند 

رونویسی ژن، تنظیم کنندهWD40و   های  های اصلی 

پروتئین هستند.  فالونوئیدها  بیوسنتزی  های  مسیر 

می  12به     bHLH  گیاهی  تقسیم  که  خانواده  شوند 

همگی در دامین محافظت شده و مناطق خاص خارج  

 60باشند. این دامنه با نزدیک به  از دامین مشترک می

ده است  اسید آمینه حفاظت ش  19اسید آمینه دارای  

پایه،    5که   ناحیه  در  آمینه  در    5اسید  آمینه  آسید 

اسید آمینه    8مارپیچ اول، یک اسید آمینه در حلقه و  

دارد   قرار  دوم  مارپیچ  در    (Bogs et al., 2011)آن 

 (.3)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تنظیم کننده بیوسنتز فالونوئیدها  bHLH ساختار کلی فاکتورهای رونویسی  -3شکل  

دامنههم  3در شکل   توالی  چهار   bHLH ترازی 

تنظیم   bHLH پروتئین در  که  بیوسنتز  گیاهی 

فالونوئید نقش دارند، نشان داده شده است. اعداد نشان  

دهندۀ موقعیت اولین اسید آمینه دامنه در توالی کامل  

است.   مربوطه  شده    19پروتئین  حفظ  باقیمانده 

دامنه  قرمز   bHLH مشخصه  کادرهای  از  استفاده  با 

ها    . bHLH   (Bogs et al., 2011)شوند  برجسته می

به طور گسترده و مستقل و یا از طریق تعامل با سایر  

ژنخانواده تنظیم  در  پروتئینی  مسیر  های  های 

ین و فالونوئیدها نقش  پروپانوئید، بیوسنتز آنتوسیانفنیل

. با این حال که فالونوئیدها  (Jan et al., 2021)دارند  

غلظت با  گیاهان  تمام  عنوان  در  به  مختلف  های 

شوند، اما مهمترین منبع  د میهای ثانویه تولی متابولیت

معطر می و  دارویی  گیاهان  مواد،  این  که  تولید  باشند 

تکنیک می با  آنتوان  مختلف  و  های  استخراج  را  ها 

  (Amer, 2018). تجاری سازی نمود

از  برخی  حضور  تایید  دنبال  به  حاضر  درتحقیق 

مسیرژن در  دخیل  مهم  زیرۀ  های  در  متابولیتی  های 

عنوا به  فنلی  ترکیبات  اهمیت  لحاظ  به  ن  سبز، 

تودهمتابولیت ژنتیکی  تنوع  ثانویه،  منتخب  های  های 

ژن جهت  از  سبز  مسیر  زیرۀ  در  دخیل  منتخب  های 

گرفت.  قرار  بررسی  مورد  فالونوئیدها  جهت    بیوسنتز 

تایید   و  شناسایی  از  پس  عملیات،  از صحت  اطمینان 

ژن خصوص  حضور  در  تکمیلی  مطالعات  مربوطه  های 

ا برخی  در  احتمالی  شکلی  چند  آنوجود  صورت  ز  ها 

 .گرفت

 ها مواد و روش 

ابوریحان   دانشکدگان  در  شده  انجام  تحقیق  در 

های بالقوه و کاندید در  دانشگاه تهران تعداد زیادی ژن

روش با  سبز  گرفته   NGS زیرۀ  قرار  شناسایی  مورد 

ژن  .است. ابتدا  از  در  فالونوئیدها  بیوسنتز  مسیر  های 

ژن تغییر  میان  بیشترین  گذشته،  تحقیق  در  که  هایی 
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بیان را در شرایط تنش خشکی داشتند جدا شدند. طبق  

  18)سیوند فارس( و    3تحقیق گذشته، در دو اکوتیپ  

نرمال، در   آبیاری  )کوهبان کرمان( در شرایط تنش و 

  81ییر بیان را داشتند،  ژن که بیشترین تغ  116کل از  

ژن در مسیر بیوسنتز فالونوئیدها شناسایی شد. از این  

نرم  81 با  از    REVIGO   ،5افزارژن،  بلندتر  توالی که 

 DNASTARاز نرم افزار  . همه بودند، انتخاب شدند

(MEGALIGN 5.00)    برای رسم درخت فیلوژنتیکی

ردیفی  توالی هم  از  پس  شد.  استفاده  منتخب  های 

درخت فیلوژنتیکی     CLUSTALW ها به روشتوالی

 (.  4رسم شد )شکل 

 

 ها در مسیر بیوسنتز فالونوئیدها در زیرۀ سبز فاصله ژنتیکی پنج ژن شامل بلندترین توالی   -4شکل  

پنج   این  میان  اختالف  میزان  از  اطمینان  برای 

توالی   دو  و خصوصا  ،  DN32640و    DN1196توالی 

آغازگر رفت و برگشت    PRIMER3ابتدا در نرم افزار  

برای هر یک از پنج توالی طراحی شد. جهت اطمینان  

  PRIMER BLASTاز اختصاصی بودن، از نرم افزار  

ژ اطالعات  وجود  عدم  دلیل  به  شد.  از  استفاده  نتیکی 

سایت در  سبز  بخش  BLASTو  NCBI  زیرۀ  در   ،

organism  از بیشتر  که  هویج  آن،    90از هم خانواده 

درصد با آن هم خوانی داشت، استفاده شد. خصوصیات  

کلی هر جفت آغازگر و ارتباط آغازگر رفت و برگشت  

   Oligo Analyzer 1.0.2برای هر توالی با نرم افزار  

بررسی گردید. آغازگرها جهت ساخت به آلمان فرستاده  

های کلیدی  (. به منظور تایید بعضی از ژن1شد )جدول  

-3های  مسیر بیوسنتز فالونوئیدها در زیرۀ سبز، اکوتیپ

سایر    به  7-18-21-28 به  نسبت  بهتر  عملکرد  علت 

دانشکدگان  اکوتیپ ژن  بانک  از  کشت  جهت  ها، 

 (. 2ابوریحان تهیه شد )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های منتخب فالونوئیدی زیرۀ سبز آغازگرهای ژنخصوصیات توالی    -1جدول  

 

 

Nucleotide Substitutions (x100)
0

84.0

1020304050607080

1196.seq
23500.seq
8964.seq
42286.seq
32640.seq

 دمای اتصال  آغازگر   توالی نام توالی 

1 DN23500 GTGATGCTAACCGAGAGTGG 
CTTGTGATGGGCGTCGTAG 

C°55 

2 DNDN32640 ACCTCATCAATTAAACGCA 
CCACAGTCCTCATTCAGTA 

C°55 

3 DN8964 ACAGAGGTAGGTGGTTGGG 
GCCCGAAGATTACGAGAGC 

C°55 

4 DN42286 CAGAGGGGCGTTTACATCG 
CTAGGCGGGTTTGTGATCG 

C°55 

5 DNDN1196 GCCATCATACGCAGAGCAG 
CTACAACCGCCGTCAACAG 

C°55 
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 مورد استفاده  اکوتیپ زیرۀ سبز  5محل جمع آوری و شماره بندی    -2جدول  

های  های منتخب زیرۀ سبز شامل اکوتیپاکوتیپ

(،  در سینی کشت  2)جدول    28و    21و    18و    7و    3

و    %75شامل   در    %25کوکوپیت  و  کاشته  پرلیت 

ساعت تاریکی قرار    8ساعت روشنایی و    16انکوباتور،  

با   آبیاری  یک   3تا    2فواصل  گرفتند.  صورت  روز  بار 

ها به اندازۀ تقریبی  گرفت. پس از تقریبا دو هفته که بوته

برگسانتی  15 رسیدند،  وزن  متر  از  پس  جوان  های 

تیوپ   درون  بالفاصله  یخ  میلی  2کردن  روی  لیتری 

منتقل    - 80قرارگرفته و به نیتروژن مایع و سپس فریزر  

  DNAخراج  ، از کیت است DNAشدند. برای استخراج

براساس   geneall گیاهی  شد.  استفاده  کره، 

استخراج هر  Plant SV mini دستورالعمل کیت  در 

گرم  میلی  100آزمایش میزان ماده اولیه گیاهی حداکثر  

های گیاهی تازه و جوان توزین  )وزن مرطوب( از بافت

نمونه مراحل شد.  و  شده  پودر  مایع  نیتروژن  در  ها 

دستورالعمل  طبق  با    استخراج  الکتروفورز  شد.  دنبال 

دقیقه انجام شد. پس از رنگ    45به مدت    70ولتاژ ثابت  

مدت   به  در    20آمیزی  بروماید،  اتیدیوم  در  دقیقه 

   UV  آمریکا، زیرپرتو  UVP  شرکت  2دستگاه ژل داک

شد.  برداری  عکس  و  با     PCR آزمایش    مشاهده 

میلی    2مسترمیکس حاوی بافر بارگذاری قرمز با غلظت  

و پنج   4شرکت امپیلیکن دانمارک  3ر کلرید منیزیم موال

پس از اتمام الکتروفورز ژل  . جفت آغازگر انجام گرفت

دقیقه    20درصد به مدت    10در محلول اتیدیوم بروماید  

ژلرنگ  دستگاه  در  و  پرتو  آمیزی  توسط     UV  داک 

(  6و  5مشاهده و از محصول عکس گرفته شد )شکل 

 
 2،3،4،5با آغازگرهای    28و    21،  18،  7،  3های  از نمونه  PCRآزمایش    -5شکل  

 
2 GEL-DOC 3  Taq DNA Polymerase 2x Master Mix Red, 1.5 mm MgCl 

2 
4 Denmark Ampliqon 

 )شهرستان(   پ ی اکوت  )استان(   ت ی جمع  پ ی اکوت   شماره 

 وند یس فارس  3

 صدوق  زدی 7

 کوهبان کرمان  18

 رفسنجان کرمان  21

 ان یدرم ی جنوب  خراسان 28
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 28و    21و    7و تکرار آزمایش نمونه های    1با آغازگر    28و21،  18،  7،  3های  از نمونه  PCRآزمایش    -6شکل  

 

ها در آزمایش اول  به علت آنکه بعضی از این نمونه

اختالف   از  اطمینان  جهت  نیز  و  ندادند  واضحی  باند 

توالی   دو  میان  و  ،  DN32640و    DN1196ژنتیکی 

ی و تفاوت معنی دار در میزان  باتوجه به آزمایشات قبل

اکوتیپ   دو  عصاره  فنلی  شرایط    21و    7ترکیبات  در 

تنش خشکی و حالت معمولی )نتایج نشان داده نشده  

(،  3است(، و تفاوت در میزان عملکرد و اسانس )جدول  

گروه   دو  در  اکوتیپ  دو  این  گرفتن  قرار  چنین  هم 

نشانگرهای   با  از  استفاده  با    SCOTو    ISSRمختلف 

از دو    PCRآزمایش  (،  1396)ابراهیمیان و همکاران،  

 تکرار شد.   5، و 2،4، با آغازگرهای  21و  7اکوتیپ 

 

 ( 1396میزان عملکرد و اسانس اکوتیپ صدوق و رفسنجان در شرایط نرمال و تنش خشکی )ابراهیمیان و همکاران.،    -3جدول  

 اکوتیپ  شرایط 
  عملکرد

)2mg/( 

 اسانس 

 ( درصد)

 05/1 88/74 صدوق  نرمال 

 26/1 97/78 رفسنجان نرمال 

  تنش

 خشکی 
 34/1 71/58 صدوق 

  تنش

 خشکی 
 55/1 31/65 رفسنجان

 

 بحث 

فاصله بیشترین  فیلوژنتیکی  درخت  به  توجه    ، با 

  .باشد، میDN32640و    DN1196مربوط به دو توالی  

پروتئین    DN1196توالی ژن   -UDP-α-Dکدکننده 

glucose    از خانوادهGT6    در زیرۀ سبز است که یک

ها  گلیکوزیل ترانسفراز و عامل گلیکوزیله کردن فالونول

  GT6باشد. در گزارش صادقی این توالی از خانواده  می

در توت فرنگی گزارش شده است. بیان این ژن در تنش  

الت معمول  دو برابر ح  18و    3خشکی در هر دو اکوتیپ  

 (.  1396بوده است )داریوش صادقی و همکاران، 

در زیرۀ سبز کد کننده پروتئینی    DN32640توالی ژن  

بوده    bHLHاست که فاکتور رونویسی و دارای دامین  

باشد. این پروتئین با اتصال توالی  می  TFsو از خانواده  

از    DNAبه    bپایه   هترودایمر  یا  و  همو  تشکیل  و 

درپروتئین توسط  های  هدف  ژن  از  رونویسی  در  گیر 

کند.  ها شرکت می، در بیوسنتز آنتوسیانینHLHبخش  

ژن   بیان  صادقی  تحقیق  تنش    DN32640طبق  در 
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دو برابر    18نصف و در اکوتیپ    3خشکی در اکوتیپ  

است  همکاران،    شده  و  این  .  (1396)داریوش صادقی 

و   تنش  حالت  در  ژن  دو  این  اهمیت  از  نشان  مساله 

آبیاری معمولی در افزایش یا کاهش تولید آنتوسیانین،  

اکوتیپ بین  میدر  مختلف  توالی  باشد.  های  دو  این 

را در میان پنج توالی منتخب    PCRباالترین محصول  

به شکل  .  دارند هر پنج توالی در تمام    6و    5با توجه 

منتخب   های  یکسان  اکوتیپ  اندازه  و  باند  تک  دارای 

 بودند .

 نتایج  

تایید )اعتبارسنجی( نتایج    ضمندر تحقیق حاضر  

  ، (1396)داریوش صادقی و همکاران،    تحقیقات گذشته

به    های منتخب زیرۀ سبزتنوع اللی احتمالی در ژنوتیپ

ها، رد  علت یکسان بودن اندازه باندها در تمام اکوتیپ

توالی  .  شد از میان پنج    DN32640و    DN1196دو 

  بیوسنتز  مسیر  در   سبز   زیرۀ  ژن منتخب پیشنهادی در 

فالونوئیدی که بیشترین تغییر بیان را   و  فنلی  ترکیبات

در تنش خشکی در تحقیقات قبلی داشتند، مرتبط با  

دو خانواده متفاوت پروتئنی شناخته شدند. هردو توالی  

 PCRرا داشته و در آزمایشات    PCRبلندترین محصول  

توالی   دو  بودند.  روشنی  و  واضح  باند  تک  دارای 

DN1196    وDN32640  در دو    با وجود اختالف بیان

و    7در تنش خشکی، در دو اکوتیپ    18و    3اکوتیپ  

ندادند  21 نشان  اندازه  نظر  از  به  تفاوتی  باتوجه   .

معنی تفاوت  و  قبلی  ترکیبات  آزمایشات  میزان  در  دار 

در شرایط تنش خشکی    21و    7فنلی عصاره دو اکوتیپ  

و حالت معمولی )نتایج نشان داده نشده است(، تفاوت  

(، قرار گرفتن این  3و اسانس )جدول  در میزان عملکرد  

دو اکوتیپ در دو گروه مختلف با استفاده از نشانگرهای  

ISSR    وSCOT    ،همکاران و  و  1396)ابراهیمیان   )

های مسیر، یکی از  همچنین تفاوت در میزان بیان ژن

ژن در  تفاوت  وجود  با  فرضیات  مرتبط  کلیدی  های 

بو اکوتیپ  دو  این  در  فالونوئیدها  علیرغم  بیوسنتز  د. 

ژن بیان  در    DN32640و    DN1196های  تفاوت 

اکوتیپ در  نرمال  آبیاری  و  خشکی  تنش  های  شرایط 

( و داشتن  1396زیرۀ سبز )داریوش صادقی و همکاران،  

روابط   دندوگرام  در  خانوادگی  فاصله  بیشترین 

خانوادگی؛ با توجه به عدم مشاهده تفاوت در اندازه باند  

آزمایش   دلیل  ،  PCRدر  نتوانست  حاضر،  مطالعه 

به  تفاوت های ژنتیکی بین دو اکوتیپ مورد بررسی را 

 اختالف در طول قطعات ژنی منتسب کند. 

در میزان    21و    7ولی به دلیل اختالفی که دو اکوتیپ  

شود جهت  محتویات اسانس و عصاره دارند، پیشنهاد می

نیز انجام    RT-PCRتحقیقات بیشتر و دقیقتر آزمایش  

 د. گیر
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Abstract 

Active substances or secondary metabolites in medicinal plants are regularly produced in 

response to biotic and abiotic stresses and determine the ability of plants to adapt during 

growth and development. In order to increase the quantity and quality of the effective 

substance of the green cumin medicinal plant, with the scientific name Cuminum cyminum L 

from the Chetrian family, we need to identify the germplasm and useful genes in domestic and 

wild populations of this plant. In the current research, five selected genes in the biosynthesis 

pathway of flavonoids in cumin, obtained from previous research based on NGS method, 

which had the highest expression changes in drought stress, were validated. DNA from young 

leaves of selected ecotypes was extracted and quality measured with agarose gel. Considering 

the PCR test and the observation of a single band in all cases and the lack of difference in the 

length of the amplified fragment among the selected ecotypes; The length polymorphism of 

the fragments resulting from the amplification was rejected due to the presence of deletion 

and addition regions between different genotypes. This experiment could not confirm the 

placement of the two studied ecotypes of Sadouq and Rafsanjan in terms of seed yield, 

essential oil and extract content, in two different groups in terms of the studied genes. Also, 

he could not confirm the difference in the expression of two genes (with sequence numbers 

DN1196 and DN32640) in drought stress and normal irrigation in the previous research . 

Keywords: cumin, gene validation, secondary metabolites, flavonoids.
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