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محققان کانادایی با استفاده از نمونه های گیاهی هرباریومی، یک کتابخانه 
ایجاد  کانادا  از گونه های گیاهان آوندی  برای 98 درصد   DNA بارکد
کردند. این رهیافت توسط دکتر ماریا کوزمینا )Maria Kuzmina( در 
دانشگاه گولف )University of Guelph (  و همکارانش در شماره اخیر

Applications in Plant Sciences  منتشر شده است. شناسایی و 
رده بندی گونه ها از زمان کارل لینه )Carl Linnaeus( در حدود 250 
سال پیش تا سال های گذشته بدون تغییر و بیشتر با استفاده از صفات 
و ویژگی های ظاهری مانند رنگ، شکل و رفتار موجودات زنده انجام 
می شود. اکنون این امکان فراهم شده تا به وسیله بارکدگذاری بر موجودات 
با بررسی قطعه اندکی از بافت هایی مانند موی پستانداران یا پای حشره و 
دم برگ گیاه، با اطمینان آن را شناسایی کرد و اطالعات موجود درباره آن 
را به دست آورد. در این روش با کاربرد چهار نوکلئوتید مختلف موجود در 
  DNA برای کلیه موجودات زنده کره زمین بارکد تهیه می شود. بارکد  DNA
قطعه کوچکی از آن است که در هر موجود زنده ای منحصر به خود اوست؛ 
یعنی در گونه های مختلف، متفاوت است درنتیجه با کمک آن می توان همه 
گونه ها را از هم تفکیک کرد و تشخیص داد. در جانوران از ژن میتوکندریایی 
CO1 و در گیاهان از دو ژن کلروپالستی rbcL و  matK به عنوان بارکد 
استفاده می شود. دومین قدم پس از تعیین بارکد، ایجاد کتابخانه ای از این 
قطعه ها به عنوان مرجع است که هویت گونه های موجود در آن قبالً ً تأیید 
نمونه های گیاهی  از  استفاده  با  باشد. دکتر کوزمینا و همکارانش  شده 
هرباریومی، یک کتابخانه بارکد DNA برای 98 درصد از گونه های گیاهان 
آوندی کانادا ایجاد کردند. همچنین آنها به منظور کمک به محققان آینده در 
استفاده از منابع هرباریومی، فاکتورهایی را که باعث تخریب DNA در 
نمونه های هرباریومی می شوند، تعیین کردند. آنها دریافتند که عواملی مانند 
سن و روش حفاظت، بر سطح تخریب DNA تأثیر می گذارد. آنها می گویند 
که ترکیبات موجود در بعضی از خانواده های گیاهی، می تواند بر تخریب 
DNA اثر بیشتری داشته باشد. دکتر کوزمینا دراین باره می گوید: »تحقیق 
ما به قدری وسیع بود که نمونه ها نه تنها از نظر سن، بلکه از نظر وابستگی 
گیاه شناسی نیز تجزیه و تحلیل شد. ما دریافتیم که برخی از گروه های گیاهان 
قادر به حفظ DNA برای مدت زمان بسیار طوالنی هستند و برعکس در 
برخی خانواده ها، DNA به سرعت تخریب می شود.« وی ادامه می دهد: 

دهیم ارائه  را  آن   DNA بارکد  شدیم  موفق  که  نمونه ای  »قدیمی ترین 
Alchemilla از خانواده گل رز بود که در سال 1849 جمع آوری شده 
بود.« همان طور که دکتر کوزمینا و همکارانش نشان داده اند، اطالعات 
بیست ویکم  برای قرن  منابع مهمی  ژنتیکی ذخیره شده در هرباریوم ها 
هستند. به گفته دکتر کوزمینا، در هرباریوم کانادا نمونه های بسیاری وجود 
دارد که توسط چندین نسل از گیاه شناسان حرفه ای در کل کشور و طی 
تمام فصل های رویشی جمع آوری، شناسایی و فهرست شده اند. نمونه های 
گیاهی موجود در هرباریوم ها و بانک های ژن حاوی اطالعات ژنتیکی، 
مرفولوژیکی، محیط زیستی و شیمیایی با ارزش و بی جایگزینی هستند که 
انتظار می رود با تکنیک های مدرن تحلیل شوند. بارکد DNA می تواند 
نخستین گام سریع و ارزان در کشف گونه ها باشد. این رویکرد به زمان 
نیاز دارد، اما دیدگاهی یکپارچه از زندگی در گذشته و امروز به دست 
می دهد و عظمت زندگی را به طور کامل در قرن های آینده جاری می کند. 
طبیعت ایران: گیاه شناسی یکی از نخستین و قدیمی ترین دانش هایی است 
که از چند دهه گذشته در ایران به آن توجه شده و در این مسیر دانشمندان 
بزرگی به جهان علم معرفی شده اند. از این    رو می    توان آثار آنها را عالوه بر 
ثبت اسم شان در نام های گونه    های گیاهی جدید، کتاب و مقاله، در قامت 
هرباریوم    های ارزشمند در ایران دید. ازجمله می توان به هرباریوم بخش 
تحقیقات گیاه شناسی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و تعداد 
زیادی از مراکز آن اشاره کرد. اکنون با شکل گیری فناوری های جدید برای 
کشف ژرفای ژنتیکی گیاهان، شناخت دقیق و یگانه آنها با استفاده از بارکد 
DNA و ثبت تک    تک آنها در کتابخانه بارکد می تواند گنجینه ارزشمندی را 
برای دانش امروز و فردای گیاه شناسی فراهم کند. این اقدام باعث می شود 
تا فرصت فعلی سپردن اطالعات گران قیمت ژنتیکی گیاهان به عالقه مندان 

در دهه های آینده، به راحتی از دست نرود.
https://www.sciencedaily.com/releass/2018/02/180213183617.htm
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 ساخت کتابخانه بارکد DNA برای فلور کانادا با مجموعه های گیاهی
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