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دهیچک
Moringa peregrina(یگز روغن (Forssk.) Fiori(و ی، صنعتی، بهداشتیی، داروياهیع تغذیوسيبا ارزش با کاربردهاياگونه

ت و نقش آن ی. با توجه به اهمباشدمیمعرض فرسایش ژنتیکی شدیدران در یاوجهان گسترش محدود در با وجوداست و ياقتصاد
هم رشد و توسعه آن را فرايهانهیتواند زممییکیتنوع ژنتیآن ازجمله بررسیستیزهايویژگیق در یمختلف، تحقيهانهیدر زم

ق مورد ین تحقیشده بودند، در اآوري جمعجنوبیمنطقه بلوچستانچهارمختلف از این گونه که از ه یپا11بذر ،ن منظوریکند. به ا
تنوع یابیبه ارزSDS-PAGEروش به، با الکتروفورزهاپیژنوتبذر اي رهیذخيهانیاستفاده قرار گرفتند. پس از استخراج پروتئ

ت یالکتروفورز و تثبيپس از اجراد.اقدام شینیپروتئيهامذکور در سطح ماکرومولکولهاي در درون و بین جمعیتموجود یکیژنت
شکل و تعداداز نظر.مورد توجه و مطالعه قرار گرفتینیپروتئيهاباندا عدم حضور ی، حضور ینیپروتئيباندهايزیآمو رنگ
يد که بتواند مبناشن مناطق مختلف مشاهده نیو بهاپیان ژنوتیميادیتفاوت زکیفیت خصوصیااز نظر همچنین و ینیپروتئيباندها

ها هاي مختلف و ژنوتیپهاي زیادي بین مناطق و رویشگاهتفاوتتراکم باندهالحاظ. ولی از ردیقرار گهاپین ژنوتیز بیک و تمایتفک
رود که انتظار میبنابراین ،افتدصورت طبیعی کمتر اتفاق میبهریق بذر وها از طاز آنجا که جریان ژنی و تداخل جمعیت.شدمشاهده 

ها مشاهده شود. جمعیتبین از تفاوت مشاهده شدهها کمتر باشد و تمایزي بیشتداخل جمعیت

مورینگا،ژنتیکی، تنوعنییئپروتباندالکتروفورز،:يدیکليهاواژه

مقدمه
و دارویی ارزش) Moringaنگا (یمورهاي جنس گونه

ها ازجمله محیطی زیادي دارند و برخی از این گونهزیست
داراي شده و عت یطبمعجزهمعروف بهM. oleiferaگونه 

آن ن امحققي از ربسیاکهطوريبه،استکاربردهاي زیادي 

هاي این جنسگونه. دانندترین گیاه میترین و مغذيرا غنی
، هانیتامیشامل ویعیطبيغذاز مواد ميادیر زیمقاديحاو

ل، ی، کلروفيضرورآمینه يدهای، اسهانیپروتئ،یمواد معدن
به هابرگد.نباشمیمهممواد طبیعیگر یو د3امگا

و فشار یابت، چربیکمک کرده و در درمان ديسازاستخوان
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,Fuglieد (نشومیخون باال استفاده هاي گونه). 1999
سم، یکه به درمان رماتهستندیاتیخصوصينگا دارایمور
کمک کرده و محرك قلب و یمفصليت و دردهایآرتر

ت ضدفساد، ضد اسپاسم و یفعاليستم گردش خون و دارایس
Caceresد (نباشمیادرارآور et al., 1992; Asres, 1995 .(

,Fahey(یکروبیخواص ضدميدارا، نیهمچن )، ضد 2005
Lipipun(یقارچ et al., Bharaliضدسرطان ()، 2003

etal., Sashidhara)، ضد التهاب و ضد درد (2003 et al.,

Fabiyi)، ضدانگل (2007 et al., روس یو) و ضد1993
)Murakami et al., هاي تعدادي از گونهد.نباشمی)1998

بر تولید که عالوهطوريبه،مورینگا چندمنظوره بودهجنس
زیست و حیطدر حفاظت خاك، حفظ م،مواد خوراکی

& Mirzaie-Nodoushan)سبز کاربرد دارندفضاي

Asadicorom, اي از مورینگا با نام علمی گونه.(2010
Moringa peregrina (Forssk.) Fiori در ایران در

هاي سیستان و بلوچستان و هرمزگان از بشاگرد تا استان
ر ب3426تا 50َ25َبین عرضهاي ، پیشین در مرز پاکستان
شناسی خاص در مناطق کوهستانی روي سازندهاي زمین

,Keneshlooشود (مشاهده می 2013( .
روغن بذر آنمورینگان محصول یو مهمترترینیاصل

تون داشته و عالوه بر یدر حد روغن زیتیفیباشد که کمی
مقاومت در علتبه، ییدارو-ياهیع تغذیوسيکاربردها

، يساز، ساعتيع عطرسازیصناباال، دريهابرابر حرارت
ت ین خصوصیز مورد توجه است که ایره نیو غيخودروساز

نگایبذر موريهانیپروتئيباالیاز مقاومت حرارتیناش
Kleiman(باشدمی et al., ن یهمچناین گونه ). بذر 2008
Ghebremichaelه آب است (یتصفقابلیتيدارا et al.,

تواندمین، یپروتئير باالیمقادداشتنعلتبهز ی)، و ن2006
رفع يبرایاهیگنیپروتئيهاکنندهنیمأتاز یکیعنوان به
Sanchez(شودنشخوارکنندگان مطرح ازین et al.,2006.(

گز روغنیبذر اي رهیذخيهانیپروتئمطالعه رو،نیاز ا
رسد.مینظربهيضرور

ویژه بهيرزمختلف الکتروفويهابا ابداع و گسترش روش
، SDS-PAGEروش بهبذراي رهیذخيهانیالکتروفورز پروتئ

، تکامل و یکیلوژنتیو روابط فیکیدر مطالعه تنوع ژنت
يهااستفادهیاهیمختلف گيهاگونهیکیژنتيهايشاوندیخو

تاکنون ).2007و همکاران، Panigrahiشود (میايگسترده
یو بررسهانیک پروتئیکبه استخراج و تفيادیمحققان ز
يها. گونهاندپرداختهیاهیگيهاگونهیدر برخهاخواص آن

ن نظر مورد توجه یاز اگیاهانی هستند کهنگایمختلف مور
یبا وزن مولکوليهانیک پروتئیتا ضمن تفکاند قرار گرفته

اه، خواص یمختلف گياستخراج شده از اجزايدهایکم و پپت
ز ینیو ضد قارچییایجمله خواص ضد باکترمتعدد آنها از
,Dahotمطالعه شود ( 1996.(

وMoringaceaeگازرخ یا گزروغن متعلق به خانواده 
تاکنون از این خانواده سیزده .استMoringaجنس

(Steinitz et al., Anwar)تا چهارده گونه (2009 et al.

ي و در دنیا گزارش شده است که در مناطق گرمسیر(2005,
هاي مورینگا اند. همه گونهگرمسیري جهان پراکنده شدهنیمه

اند و از آنجا به بسیاري از در اصل از هندوستان منشأ گرفته
Sanchez)اند کشورهاي گرم دنیا راه یافته –Machado et

al., هاي زیادي هاي مختلف این جنس تفاوت. گونه(2006
کاربرد دارند. از نظر شکل ظاهري، نیازهاي رویشگاهی و

ها داشته و گازرخ بیشترین گسترش را در بین دیگر گونه
درجه 30رویشگاه آن از حوالی دریاي مرده (حوالی عرض 

طور پراکنده در طول سواحل دریاي شمالی) شروع شده و به
سرخ تا شمال سومالی و حوالی شبه جزیره عربستان تا 

ان، فلسطین دهانه خلیج فارس (امارت عربی متحده، عربست
هاي در ایران در جنوب استانو ...) گسترش دارد. گازرخ

بنت، دهان، شهر،سرحه، نیکو بلوچستان (تنگسیستان 
دسک، پیشین، بافتان و فنوج) و هرمزگان ( بشاگرد) رویش 

,Javanshir(دارد 1994Mozaffarian, 2005;.(
اشتن دعالوه بر بوده و یابانیو باي ن گونه درختچهیا
یاز آبی، نت باالیفیبا کروغنوانهیمقاوم به مورچوب
M. oleiferaگونهمانندمشابهيهاز نسبت به گونهینيکمتر

,Mirzaie-Nodoushan & Asadicorom)دارد 2010).
در معرض خطر انقراض قرار اکنونهمیتوجهیبا بیول

و ه پراکنش آن محدود به غرب کییگرفته است و از آنجا
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در سطح باشد، کمتر میقایا و شمال افریغرب آسجنوب
Hegazy(استقرار گرفتههو مطالعیبررسمورد المللیبین

از مطالعات زیادي بر روي این گونه ).2008و همکاران، 
SDS-PAGEمانندییهاژه با روشیوهبیکینظر تنوع ژنت

گونه در ن یکه ادگیگسترالبته با توجه به است.انجام نشده
که از يدیش شدیفرسابا وجود،کشور داردشرقی جنوب
رود هنوز میشود، انتظارمیدهیدر آن دیشگاهیرولحاظ

اء و اصالح آن مورد یکه بتوان در احیکافیکیتنوع ژنت
رد وجود داشته باشد.یاستفاده قرار گ

اي بذر در مورینگا، هاي ذخیرهدلیل توجه به پروتئین
ها از خود نشان ي مختلفی است که این پروتئینهاقابلیت

ها اند. خاصیت انعقاد ذرات معلق در آب و سایر محلولداده
ها ها در تصفیه این محلولموجب توانایی این نوع پروتئین

Broin(شده است et al., 2002; Gassenschmidt et al.,

و1995 Kilduff et al., ه از زمانی کعبارت دیگر ). به1996
ي اخاصیت تصفیه آب در اثر استفاده از سوسپانسیون محتو

ن امحققگروهی از مشخص شد،بذر این گونه هايپروتئین
هاي آن برآمدند در پی توصیف پروفیل پروتئین

)Ghebremichael et al., 2006.(
قابل هاي تفاوتضمن مشخص شدن در این تحقیق 

و هاعیتجمان یتفاوت م، هاي رویشیویژگیتوجه در
شرق کشور،ي جنوبهارویشگاهدرمختلف هاي پایه

SDS-PAGEبا استفاده از روش در سطح مولکولیاختالف

تیبین جمعیدرون و یکیتنوع ژنتتامورد مطالعه قرار گرفت
.دگردمشخص این گونه

هامواد و روش
بلوچستانجنوب ازمنطقه چهاراز یروغنگزبذر

در یکیمطالعه تنوع ژنتبراي).1ولجد(شد آوري جمع
يهاپیو ژنوتهاتیبذر در جمعاي رهیذخيهانیسطح پروتئ

در انجام شد.SDS-PAGEروش بهمورد نظر الکتروفورز
پایه از چهار منطقه 11ابتدا ،انتخاب بذر مورد استفاده

در استخراج تفکیک بهانتخاب شدند و از هر پایه نیز دو بذر
تا ضمن مقایسه مناطق ن مورد استفاده قرار گرفتپروتئی

هاي متفاوت در درون و بین مناطق، مختلف و نیز پایه
ها پایهمختلف تکبذرهايهاي احتمالی موجود بین تفاوت

مورد يهاه محلولیپس از تهبه این منظور نیز بررسی شود.
)، 2002و همکاران (Mirzaie-Nodoushanروش بهازین

از هر نمونه در هاون گرم 5/2ن، یتخراج پروتئاسبراي
ع و یبافر استخراج، با استفاده از ازت ماml2همراه بهینیچ

عصاره حاصل ده شد.ییخ سایقطعات يحاویظرفيبر رو
قه یدق15مدت هقه بیدور در دق12000درسه مرتبه 

و ییهربار پس از برداشتن روغن روآنگاه . شدوژ یفیسانتر
و به لوله شدهجدامیانین، محلول شفافیریرسوب ز

عصاره يآماده سازبراي.منتقل شديدیش جدیآزما
و يها توسط اسپکتروفوتومتر، غلظت محلولینیپروتئ

زان بافر یو مشدن محلولها محاسبه یپروتئنورخواندن جذب
تعییننمونه هريو بتامرکاپتواتانول) براSDSينمونه (حاو

هامخلوط شد. نمونهینیزان از محلول پروتئیهمان مبهشد و
خ منتقل یبه ظرف بعدجوش و قه در حمام آبیدق2مدت هب

از عصاره µl20، مقدار ژليسازپس از آمادهشدند.
آن با بافر يق و رویهر نمونه در هر چاهک تزرینیپروتئ

مورد استفاده در و ولتاژ ان یالکترود پر شد. شدت جر
. پس از بودولت 70-80و آمپر یلیم30یبتتربهشیآزما
ن، ژل از یریژل زيبروموفنل به انتهاآبیدن سطح رنگیرس

16مدت بهبلویکماسیدستگاه خارج و توسط محلول رنگ
همشاهديبراشد.يزیآمط رنگیمحيدر دماساعت
یابیمورد ارزبعدو شدهيژلها رنگبر، ابتداینیپروتئيباندها

،شیتکرار آزماچند بار ار گرفتند. پس از و مطالعه قر
باند بر . ابتدا جایگاه هرانجام شدي پروتئینیباندهاهمطالع

روي ژل مشخص شده و حضور یا عدم حضور هر باند در 
و صفر تعیین شد و 1با اعداد ترتیببههر نمونه مورد مطالعه

ستون 22سطر و 40ماتریس عددي حاصل که مشتمل بر 
ماتریس از ابتدا کار گرفته شد.بهوتحلیلتجزیهبرايبود 
افزار توسط نرمWardروشبهايه خوشهیتجزبرايهاداده

JMP ها بر اساس خوشهزیرفاصله بین آنگاه .شداستفاده
مورد دندروگرامدر نهایت وواریانس بین گروهی تعیین شد

.رسم شدهابندي نمونهدستهبراينیاز 
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مورد مطالعه گز روغنیيهانمونهآوريجمعمناطق-1جدول
کدمنطقهفیردکدمنطقهفیرد

C12چانفS1112بلوچستانجنوب 1

C21چانفS1213بلوچستانجنوب 2

C22چانفS2114بلوچستانجنوب 3

C31چانفS2215بلوچستانجنوب 4

C32چانفP1116يپوغونز5

G11نگرهوP1217يپوغونز6

G12گرهونP2118يپوغونز7

G21گرهونP2219يپوغونز8

G22گرهونP3120يپوغونز9

G31گرهونP3221يپوغونز10

G32گرهونC1122چانف11

جینتا
مورد ژنوتیپ22بذر اي هاي ذخیرهپروتئیندر پروفیل 

در ،آوري شده بودندبلوچستان جمعمنطقهچهاراز مطالعه که
در نگاه اول اختالف .)1(شکل باند مشاهده شد40مجموع 

نظر بهاما شدده نیمختلف ديهاپیژنوتين باندهایبيادیز
ها و مناطق پروفیل پروتئینی همه پایهلحاظ رسید که ازمی

و هاپیان ژنوتیمییهاات، تفاوتیاز نظر جزئی. ولمشابهند
که اندازه یا وزن بودییمختلف قابل شناسايهاتیجمع

بین اي پپتیدي تفکیک شده آنها در دامنهپلیلکولی باندهايوم
. باندهاي مشاهده شده متغیر بود)KD(کیلودالتون116تا 18

گذاري شدند. از باالي ژل به پائین شمارهبر روي تصویر ژل
پروفیل حاصل از باندهاي پروتئینی به سه قسمت تقسیم 

لکولی زیاد (بین وبا وزن مهاينپروتئیشدند، بخش اول از
لکولی وبا وزن مهاي از پروتئین)، بخش دوم 116KDتا 45

با هاي پروتئیناز) و بخش سوم45KDتا 25متوسط (بین 
. بیشترین ) تشکیل شد25KDتا 18لکولی کم (بین ووزن م

لکولی زیاد و وهاي با وزن متعداد باندها در محدوده پروتئین
لکولی وهاي با وزن مین تعداد در محدوده پروتئینکمتر

متوسط قرار گرفتند.

در 6تا 1يا عدم حضور باندهایحضور در جزئیات 
کننده و مشهود نییار تعیف بسمختليهاتیو جمعهاپیژنوت

ي مورد هاتین جمعیجاد تنوع در بیادهنده نشانبود و 
و C12و C11يهاپیدر ژنوت21باند شماره بود.مطالعه

یپهن و اختصاصاي ر قابل مالحظهطوبهS12و S11ز ین
).استشدهاه باند در شکل نشان دادهگیجابود (

14،17،12،19،21،22،23،25،27،37،38،39يباندها
و P32تنها در 6باند شد.ده یدهاپیژنوتیدر تمام40،

G11کیز در یام ندر دندروگر. این دو ژنوتیپده شدید
و هاتیجمعیکیفاصله ژنتالبته د.گرفتنيدسته مجزا جا

يهادادهاي ه خوشهیدندروگرام حاصل از تجزدر هاپیژنوت
هاتیجمعیکليبنددستهدر ). 2شکلشود (دیده میحاصل 

از مناطق ییهاپیکه ژنوتم شدند، یگروه عمده تقس2به 
چشمبهدر هر دو گروهبلوچستانجنوب چانف، گرهون و 

ک گروه یدر يمنطقه پوغونزيهاپیژنوتیخورند ولمی
. ندقرار گرفتمستقل 

خط برش ه بتوجه و با تر یجزئيبندمیدر تقس
میگروه تقس4به هاتیجمع،شده در دندروگراممشخص 

|، مجزاگروهدر یکS22وS11هاي ژنوتیپند. دش
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همراه بهيغونزمورد مطالعه منطقه پويهاپیژنوتیتمام
پ از یک ژنوتیمناطق چانف و يهاپیژنوتازيتعداد

شتریو گرهون در گروه دوم، ببلوچستانمناطق جنوب 
يهاپیاز ژنوتيهمراه تعدادبهمنطقه گرهونيهاپیژنوت

در گروه بلوچستانپ از جنوبیک ژنوتیمنطقه چانف و 
گر از یديهمراه تعدادبهپ از گرهونیک ژنوتیسوم و 

چانف در گروه چهارم قرار گرفتند. يهاپیژنوت
ه مختلفیاز دو پاS22و S11هايقرار گرفتن ژنوتیپ

ک یدر ه مجزا یاز دو پاP31و P22خوشه و در یک زیر
حکایت از تشابه زیاد پروفیل باندهاي گر، یخوشه دریز

هاي مشترکی سرچشمه ها که از جمعیتپروتئینی این ژنوتیپ
و G21هايژنوتیپدويبهدوقرار گرفتن.شتدا،اندگرفته
G22،G31وG32،A21 وA22 ،A31 وA32 ،C11 و
C12ل یاد پروفیخوشه از تشابه ززیرک یدر یک، هر

مشترك يهاهیکه از پاهاپین ژنوتیاینیپروتئيباندها
.شتحکایت دا،هستند

هایی از گز روغنیدر جمعیتاي بذرهاي ذخیرهوفورز پروتئینباندهاي پروتئینی حاصل از الکتر-1شکل 

بحث
هـاي  ها تولیـدات مسـتقیم ژن  از آنجایی که پروتئین

باشند، هر گونه تنوعی در حضور یا عدم یک موجود می
باشد. حضور و نیز مقدار آنها، ناشی از تنوع ژنتیکی می

شـود تنـوع ژنتیکـی    که مشاهده مـی رو، همانطوراز این
هاي این گونـه وجـود دارد،   زیادي بین و درون جمعیت

)، 16و 5نحوي که بعضی از باندهاي حاصل (باندهاي به
هـا انحصـاري هسـتند. همچنـین،     در بعضی از ژنوتیـپ 

ــد   ــد بان ــدها (مانن ــراکم برخــی از بان ــاوت ت ) در 21تف
پـروتئین  هـاي مختلـف بیـانگر مقـدار متفـاوت      ژنوتیپ

باشد.مربوط به آن باند می
هاي مورد مطالعـه از  هاي موجود بین ژنوتیپتفاوت

هـاي  توان به تفاوتنظر پروفیل باندهاي پروتئینی را می
بندي کرد. از نظر کمی، با وجود اینکه کمی و کیفی دسته

هـا،  هاي بار شده بـه درون کلیـه چاهـک   ان پروتئینمیز
ي هـا برخی باندها در بـین ژنوتیـپ  برابر بود ولی تراکم

هـاي آشـکاري را نشـان    مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت
هـاي  ها با انـدازه دادند و مشخص شد که تراکم پروتئین

.هاي مورد مطالعه، متفاوت استمختلف، در بین ژنوتیپ
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از گز روغنیاي مورد مطالعهههاي الکتروفورزي جمعیتاي دادهدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه-2شکل 

ي هاتفکیک جمعیتشود میهمان طور که مالحظه
که برخی از طوريبهگونه از یکدیگر نسبی است.نیامختلف 
در مجاور یکدیگر گونه نیاي دو جمعیت مختلف هاژنوتیپ

P12همراههبS12(ند قرار گرفتخوشه مجزادر یک زیر

این نتایج، فواصل . بر اساس )G11در کنار P32و
اي ي مورد مطالعه تا اندازههاو جمعیتهاتودهیجغرافیای

شد ولی این تمایز کامل نبود و هاموجب تمایز بین جمعیت
لکولی بین این وهنوز وجوه مشترك زیادي در سطح م

نتیکی وجود دارد که حکایت از یک پیشینه ژهاجمعیت
حاصل از این بر اساس نتایجدارد.و نزدیکمشترك
ي هاپراکندگی جمعیتبا وجودکهافتیدرتوان می،مطالعه

نسبت مناسبی بهمورد مطالعه از این گونه ارتباط و شباهت 
وجود دارد. در مقابل با توجه به هابین این جمعیت

توان میايیی از دندروگرام حاصل از تجزیه خوشههابخش
ي مورد هالی جمعیتلکووکه تنوع مکردچنین استنباط 

این گونه با تنوع و پراکنش جغرافیایی آنها مطابقت از مطالعه 
ي مختلف هابعد مسافت بین جمعیت،عبارت دیگربهدارد.

ي هامانع جریان ژنی بین جمعیتاي این گونه تا اندازه
سایر عوامل مختلف شده است ولی این ممانعت کامل نیست.

زادآوري و لید بذر و در نتیجه در محیطی نیز در گلدهی و تو
Keneshlooگسترش این گونه مؤثر هستند. بنا بر مشاهدات 

) بارندگی از عواملی است که سبب بروز 2014و همکاران (
شود. اختالل در مراحل فنولوژي این گونه در کشور می

انجامها بارندگی که اگر در زمان ظهور و تلقیح گلطوريبه
اي روي درخت میوه،گلدهی مناسب، حتی با وجودشود

شود.تشکیل نمی
ذکر است که گز روغنی داراي بذرهاي درشتی بهالزم

باد ممکن مانندی آن توسط عوامل طبیعی یجااست که جابه
که توسط دام هم مصرف شود سالم از نیست و در صورتی

انتقال آن توسط ،رواینکند. ازنمیسیستم گوارشی آن عبور
اهلی و وحشی نیز منتفی است. تنها راه انتقال توسط هايدام

هاي سطحی است که در یک عوامل طبیعی از طریق جریان
جریان ژنی ،روفتد. از اینیدامنه و شیب ممکن است اتفاق ب

صورت طبیعی کمتر بهاز طریق بذر وهاو تداخل جمعیت
هواي رسد با توجه به گرمی نظر میبهبنابراین افتد.اتفاق می

مسافت انتقال گرده نیز،مناطق تحت رویش این گونه
هاي دور چندانی را نپوشاند که بتواند موجب تداخل جمعیت

این گونه شود.در از هم 
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هاي طبیعی،بر اساس مطالعات انجام شده در رویشگاه
هاي گونه رویشگاهاز اینرویههاي بیبرداريدلیل بهرهبه

و فرسایش اندتخریب شدهدست در سطح زیادي پائین
-Mirzaie)شده استگیر این گونه ژنتیکی دامن

Nodoushan & Asadicorom, عدم زادآوري .(2010
هاي زیادي هاي طبیعی این گونه نیز نگرانیدر رویشگاه

تبع این نگرانی بخشی از به؛ را ایجاد کرده است
ی در یهاي اجرادست توسط دستگاههاي پائینرویشگاه

هاياز آنجا که بذراحیاست (مشاهدات شخصی).حال 
هاي این گونه رویشگاههاي احیاءمورد استفاده در برنامه

تداخل رود کهانتظار می،دنشواز مناطق مختلف جمع می
بر اساس .انجام شودها در مناطق تحت احیاء جمعیت

این ،هاي رویشگاهیمشاهدات منتشر نشده از عرصه
هاي مورفولوژیک ف از نظر ویژگیگونه در مناطق مختل

عالوه بر اند کهاي از هم متمایز شدهها تا اندازهجمعیت
عوامل ژنتیکی، سایر عوامل ازجمله عوامل محیطی نیز 

د.ناین تمایز دخیل باشدرتوانند می

سپاسگزاري
وسیله از کلیه همکاران محترم در گروه بدین

قات جنگلها و مراتع سسه تحقیؤمنابع طبیعی موري فنازیست
ا در اجراي این تحقیق با ما کشور که کمال همکاري ر

از جناب آقاي مهندس گردد. تشکر و قدردانی می،ندداشت
کنشلو که از جهات مختلف ما را در این تحقیق یاري هاشم 

.کنیممیکردند نیز تشکر ویژه 
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Abstract
Moringa peregrine (Forssk.) Fiori is a valuable species with a vast utilization in nutritional,

medicinal, health, and industrial aspects which is under genetic erosion and extinction threat
both in Iran and all around its global habitats. Due to its importance and roles, study on its
biological aspects such as genetic variation may accelerate its development. For this reason, 11
single trees of four different plant populations of the species, collected from South part of
Baluchestan province, of Iran, were used in this study. Extracting, seed storage proteins of the
genotypes, SDS-PAGE method of electrophoresis was used to evaluate genetic variation
between and within the populations on macromolecule protein level. Performing
electrophoresis, fixation and staining the protein bands, presence, or absence of the protein
bands were investigated. Regarding the protein bands, based on qualitative criterion, there were
not remarkable differences between the studied genotypes and regions to be used for
discriminating between the studied genotypes and populations. In contrast with the qualitative
differences there were plenty of quantitative differences between the studied genotypes and
populations. Since gene flow and genetic interchange between the natural populations through
seed transfer is rarely happening in the nature, it is expected to have plant populations with less
interchange and more genetic differentiation.

Keywords: Electrophoresis, genetic variation, Moringa peregrina, protein band


