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 RAPD مولكوليفاده از نشانگروع ژنتيكي گياه دارويي حنا با استبررسي تن

  
  3ماهاني ، مسعود ترك زاده3، محمود ملكي 2، امين باقي زاده 1 گلرخ كالنتر معتمدي

  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته .دانشجوي كارشناسي ارشد اصالح نباتات1
  پيشرفته فناوري و صنعتي تكميلي تحصيالت دانشگاه ،و علوم محيطيپژوهشگاه علوم و تكنولوژي پيشرفته تكنولوژي، .دانشيار گروه بيو2
  پيشرفته فناوري و صنعتي تكميلي تحصيالت دانشگاه ،.استاديار گروه بيوتكنولوژي، پژوهشگاه علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي3

)rokh.gooolgmail.comEmail:(  
  

  چكيده
 تنوع بررسي منظور به .است  درد و... ضد تب، ضد جمله از زيادي دارويي خواص داراي Lawsonia inermisنام علمي با حنا

اكوتيپ هاي جمع  ژنومي DNAمورد استفاده قرار گرفت.  RAPD مولكولينشانگرحنا،  دارويي گياه مختلف اكوتيپ دوازده ژنتيكي
 ژل از استفاده بابدست آمده  محصوالت ،با چهار آغازگر PCR  واكنش انجامپس از  .ندشد استخراج CTAB روشوري شده با آ

 از استفاده با و جاكارد تشابه ضريب اساس بر نيز ها ژنوتيپ بندي گروه و اي خوشه تجزيه .ندمورد ارزيابي قرار گرفت %1 آگارز
 از كه كردند تكثير DNA قطعه 82 مجموع در ،RAPD هايآغازگر شد. انجام  NTSYSافزار  نرم از استفاده و با UPGMA روش
 بيشترين و )22/0(  2gh و bb اكوتيپ دو بينژنتيك  تشابه كمتريننشان دادند.  درصد) 4/91( يچندشكل قطعه 75 تعداد آنها بين

ختلف قرار گرفتند همچنين بر اساس اين نشانگر اكوتيپها در پنج گروه م .گرديد مشاهده)5j )73/0 و 3gh اكوتيپ دو بين ژنتيكي تشابه
  براي بررسي تنوع ژنتيكي گياه حنا نشانگر نسبتا كارايي است. RAPDنتيجه اين پژوهش نشان داد كه نشانگر .

  
  

 RAPDنشانگر حنا، تنوع ژنتيكي، :كلمات كليدي

  
 

  مقدمه
داراي خواص حنا . است قرارگرفته ادهاستف موردگياه دارويي عنوان به  ايران در ديررباز از Lawsonia inermis با نام علمي حنا گياه

در گذشته از )2(.و.... مي باشد،ضد التهاب ضد انگل ، ضد سرطان،ضد قارچ ،ضد باكتري ،ضد درد،دارويي زيادي از جمله ضد تب 
در ن گياه اي در حال حاضر متاسفانه. بيشتر رنگ اين گياه مورد استفاده قرار مي گيرد امروزهشد ولي حنا در طب سنتي استفاده مي 

 همكاران و Boubayaو تنها  مورد بررسي قرار نگرفته استدر ايران تا به حال تنوع ژنتيكي اين گياه  و توليد انبوهي نداردايران 
منطقه كرمان (شهداد ،بم ،قلعه  12اكوتيپ هاي جمع اوري شده از  .)1(انجام دادند  RAPD نشانگر ژنوتيپ حنا را با 25ژنتيكي  تنوع

تيكي تشخيص تنوع ژنتيكي و تفاوتهاي ژنبه منظور كه  ،قرار گرفته اند مورد بررسي RAPDنشانگر به وسيله وج و....) گنج،كهن
 .اكوتيپهاي استان كرمان مي باشد موجود در بين 
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  مواد وروش
  

  نمونه گياهي
  .استفاده شد جمع آوري شده اندف استان كرمان ازمناطق مختلكه ، ) 1(جدولحنا اكوتيپ گياه  12اين مطالعه از در 

  
  مطالعه مورد ي حنا اكوتيپ هاي :1 جدول

  ژنوتيپ  كد اختياري  رديف

1  Bb  ،Bd شهرستان بم  
2  1Gh ،2Gh 3Gh   شهرستان قلعه گنج  
3  1Sh ،4Sh شهرستان شهداد  
4  2J   ،5J شهرستان جيرفت  
5  Rod شهرستان رودبار  
6  1R شهرستان ريگان  
7  K وجشهرستان كهن  

  

   DNAاستخراج 
DNA با استفاده از روش از بافت برگ  ژنوميCTAB )1(  كيفيت وكميت با اندكي تغيرات استخراج شد كهDNA دست به  يها
  گرديد.تعيين %1اسپكتروفتومتري و الكتروفورز با ژل آگارز  هايروشتوسط  آمده

  

  غازگرهاآ
  ).2(جدولشده است استفاده  RAPDآغازگر  4از براي شناسايي تنوع ژنتيكي 

  

 مطالعه مورد حنا هاي ژنوتيپ ژنتيكي تنوع بررسي براي استفاده مورد آغازگرهاي.2جدول

5-3توالي اغازگرَ  آغازگر  رديف َ  
1  C5 5 َ-GATGACCGCC-3 َ  
2  396 5 َ-GAATGCGGAG-3َ  
3  PO-A13 5 َ-CAGCACCCAC-3 َ  
4  F1 5 َ-AGGAGTCGGA-3َ  

  

  واكنش هاي زنجيره اي پلي مراز
  

شامل مراحل ، واسرشته سازي اوليه  PCR. واكنش هاي صورت گرفت  ميكروليتر 25در حجم PCRبا واكنش  DNAتكثير قطعات 
درجه  94دماي ثانيه در  30چرخه به صورت واسرشته سازي به مدت  35درجه سانتي گراد ،در ادامه  94دقيقه در دماي  3به مدت 

دقيقه  5/1يقه در دماي مناسب اتصال براي هر آغازگر ومرحله توسعه رشته جديد به مدت دق 1سانتي گراد ، اتصال آغازگر به مدت 
 %1درجه سانتي گراد انجام گرفت .سپس محصوالت تكثير يافته واكنش زنجيره اي پلي مراز با استفاده از ژل آگارز  72در دماي 

عكس برداري مورد ارزيابي قرار گرفتند . باند هاي تكثير يافته الكتروفورز شد.ژل ها پس از رنگ آميزي با محلول اتيديوم برومايد و 
  NTSYSبه صورت يك (حضور باند) و صفر (عدم حضور باند)نمره دهي شدند.تجزيه تحليل هاي آماري با استفاده از نرم افزار
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انجام  UPGMAصورت گرفت .تجزيه خوشه اي و گروه بندي ژنوتيپ ها نيز بر اساس ضريب تشابه جاكارد و با استفاده از روش 
 شد. 

  
  

  و بحث نتايج
  

تصادفي  آغازگر 4 ازمورد بررسي قرار گرفت. در مجموع  RAPDاكوتيپ حنا با استفاده از نشانگر  12در اين تحقيق تنوع ژنتيكي 
اين نتيجه  .بودند درصد) 4/91( چندشكل قطعه 75 تعداد آنها بين كه از ندشد تكثيرقابل نمره دهي  DNA قطعه 82 ،همورد استفاد

نشان مي دهد كه نشانگر مورد استفاده توانسته سطح بااليي از تفاوتهاي بين اكوتيپها را در قالب باندهاي چندشكل به ما نشان دهد كه 
  .نگر براي بررسي تنوع ژنتيكي حداقل در گياه دارويي حنا نيز هستنشان دهنده كارا بودن اين نشا

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  %1در ژل آگارز  396اكوتيپ حنا توسط آغازگر  12هاي تكثير شده از   DNA.الگو باندي حاصل از الكتروفورز1شكل 

  

(اكوتيپ جمع آوري شده از  Bbدو اكوتيپ بيانگر كمترين تشابه در بين ماتريس تشابه محاسبه شده در بين اكوتيپ هاي مذكور  
  5J  و(شهرستان قلعه گنج)  3gh بيشترين تشابه را در بين دو اكوتيپ  ) و22/0((شهرستان قلعه گنج)  2gh و شهرستان بم) 

 كه تمام اكوتيپهاي مورد مطالعه را در پنج به دست آمد UPGMA روش براساس دندروگرام .هستند )73/0((شهرستان جيرفت) 
(شهرستان قلعه گنج) به تنهايي در سه گروه  2gh (شهرستان بم) و  bB(شهرستان ريگان)،  1r سه اكوتيپ  .گروه مختلف قرار داد

 ). 2قرار گرفتند (شكل )1gh  ، 1sh  ، 3gh  ، 5j  ، 2j و پنج تايي ( )K،  4hs،rod  ،dBمجزا قرار گرفتند و مابقي در دو گروه چهار (
 تشابه ماتريس بين برازش مناسب نشان دهندة كه شد محاسبه 0/  8 تشابه ماتريس و از دندروگرام حاصل فنتيككو ضريب همبستگي

   است. و دندروگرام
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  UPGMAاكوتيپ گياه حنا با روش  12 به مربوط RAPD نشانگرهاي داده هاي از حاصل : دندروگرام2شكل
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Henna with Scientific name Lawsonia inermis has many medicinal properties such as antipyretic and 
analgesic. RAPD markers was used in this research to characterized the genetic diversity of different ecotype 
plants Henna. Genomic DNA was extracted by CTAB method from ecotypes collected. After the reaction 
PCR, the resulting products were analyzed with using 1% agarose gel. Cluster analysis grouped genotypes 
based on Jaccard's similarity coefficient using UPGMA method was conducted using NTSYS software. 
Based on RAPD primers 82 pieces of DNA is proliferation,that 75 pieces of them which were amplified 
polymorphic DNA (91.4%). The lowest genetic similarity was between the Bb and gh2 ecotypes (0.22) and 
the highest genetic similarity was observed between the gh3 and j5 (0.73) ecotypes. According to this 
marker, ecotypes were divided to five different groups. The results of this study showed that RAPD markers 
to assess the genetic diversity of henna plant markers are relatively efficient. 
 
Key Words: Genetic diversity, Lawsonia inermis, RAPD marker 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

