
 ملخص البحث

)أ مبليفياكيس العشوايئ  RAPD أ صناف املاجنو الهندية اعامتدا عىل طريقةاجلني من عدة \حتليل أ نواع الورايث 5102 .عاصفة ,القبيس 

الفيتون س ينثاسا.  (PSY)من اجلني   (molekuler)لتعدد أ شاكل امحلض النووي الريبوزي املنقوص ال كسجني( وعالمة اجلزييئ

براهمي مالجن. املرشفة يف  قسم عمل احلياة : أ طروحة. قسم عمل احلياة. لكية العلوم والتكنولوجيا اجلامعة الإسالمية احلكومية مو لان ماكل اإ

يفياك ساندي سافيرتي واملرشف يف  قسم الإساليم : أ نديك وجيااينطا    : .Dr.Evika Sandi Savitri, M.P البيولوجيا املرشف .اإ

   : .Andik Wijayanto, M.Si املرشف ادلين عضو الربملان، سافيرتي

 بيتا كاروتين ,، ولون جدل الفاكهةPSYالورايث \، اجلني RAPDاجلني من املاجنو الهندية،\الورايثأ نواع :  مفاتيح اللكامت

كون املاجنو يه من اإحدى الفواكه اليت لها دور همّم ل ن لها قمية اقتصادية مع جابب ءاخر أ ن الناس يرغبون فهيا. والاهامتم هبذا النبت لت

حتتاج اإىل مدة طويةل، ويقتيض ذكل اإىل اختيار طريق مناسب يصيب كثريا من ال هداف.  مثرته أ ذل طعام ولون جدلها أ حىل منظرا 

مثار الشجر ملعرفة وصف الفاكهة. molecule) وتشخيص اجلزء ) يؤّدي اإىل ترسيع معلية انتقاء النبات فال حيتاج اإىل انتظار أ وان اإ

ن ابس تخداهما تكون النتيجة أ رسع واللكفة أ قل. ولكن اس تعامل تس تخدم بكرثة يف أ وائل املراحل لنتقاء النبات، ل   RAPDفطريقة 

  (molekuler)مث اس تعامل عالمة اجلزييئ مل يكن حبث فيه قبل. كاروتين بيتا الفاكهةلنتقاء النبت اعامتدا عىل   RAPDطريقة 

ص جلني لون الفاكهة بعده. وهذه اجلني يه اجلني اخلا  (molekuler)العام يف املرحةل ال وىل ل بّد أ ن يعتىن هبا ابس تعامل عالمة اجلزييئ

. والهدف من هذا البحث هو معرفة أ نواع الورايث من عدة أ صناف (PSY)لبيتا الاكروتني اليت ّصِّمت من اجلني الفيتون س ينثاسا 

 . (PSY)من اجلني الفيتون س ينثاسا   (molekuler)وعالمة اجلزييئ  RAPDاعامتدا عىل طريقة املاجنو

يّنة اليت تس تعمل يف هذا البحث تكون من أ ربع أ صناف املاجنو ذوات ال لوان اخملتلفة وهن جاريفتا امحلراء وجيدوجن جينجو وبوداجن والع 

يس تعمل  PSY. أ مبليفياكيس اجلني OPA 12 ،OPA 13 ،OPL 17املس تعمل هو  RAPDالصفراء وأ رومانيس. وأ ساس

مني من تسلسل اجلني  ن ماجنو جيهنواج من الصني. ومرحةل البحث حتوي اس تخالص امحلض النووي م PSYابل ساسني املصمَّ

وصناعة ديندوغرام  .251وحتليل أ نواع الورايث بسوفت وير بوجبني  (DNA) ، وأ مبليفياكيس(DNA)الريبوزي املنقوص ال كسجني 

السلسةل املنتجة من أ مبليفياكيس جينوم، عدد وطول  DNA. ومتثابتة البياانت يف هذا البحث يه كثافة وصفاء NTSys 2.01ب

DNA  نس بة موضع صبغوي لتعدد ال شاكل ، (lokus polimorfik).مسافة اجلني وديندوغرام لعالقة ال رسة ، 

عادة التطهري تدل عىل أ ن كثافة سلسةل  DNAونتيجة رحالن كهرابيئ من   DNAيف لك عيّنة تقارب كثافة  DNAجينوم بعد اإ

مع أ ساس  DNA. وأ مبليفياكيس 2,0702و 1,5558جينوم ما بني  DNA. وصفاء (ng/µl) 342,23و 115,46اجلديد ويه ما بني 

RAPD  5211اإىل  081سلسةل بطول ما بني  52ينتج منه (bp)  سلسةل متعددة ال شاكل ونسبهتا  50ومن مجةل هذه السلسالت

91,3% . 

ويه ما بني جاريفتا امحلراء مع جيدوجن جينجو وجاريفتا امحلراء مع بوداجن الصفراء، أ ما نتيجة  0,3629ونتيجة مسافة اجلني ال قرب يه

. وديندوغرام لعالقة ال رسة تدل عىل أ ن جاريفتا امحلراء تقرب 1,3437مسافة اجلني ال بعد ويه ما بني جاريفتا امحلراء مع أ رومانيس فهي 

. وبوداجن الصفراء تقرب جاريفتا امحلراء وجيدوجن جينجو من حيث ال رسة مبعامل 0,73جيدوجن جينجو من حيث ال رسة مبعامل الش به 

 . 0,36. وأ ما أ رومانيس تقرب اُلخر من حيث ال رسة مبعامل الش به  0,64الش به

ال وىل. املس تعمل يف هذا البحث يصلح لتسهيل انتقاء املاجنو يف املرحةل  RAPDوهذه النتاجئ تتقسم عىل حسب ال لوان. وأ ساس 

. وطول السلسةل املذكور ل يوافق  (bp) 400تتودل منه السلسةل يف عيّنة جاريفتا امحلراء دون غريها بطول  PSYوأ مبليفياكيس اجلني 

مة ال ساس ية ذلا مل يثبت أ ن تكل املنتجة من اجلني  ل  PSY. وحتليل أ نواع الورايث اعامتدا عىل تسلسل اجلني PSYالصناعة املصمَّ

 معه البحث ل ن سلسةل أ مبيليفاكيس ل تظهر يف العيّنات الثالث. يتمكّل

 


