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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

لعدد من التراكيب الوراثية لنبات الباقالء باستخدام مؤشرات البعد الوراثي  و تحديد البصمة الوراثية
 RAPD-PCRالـ

 2عزيز الجبوري جاسم محمد،  8عقيل حسين عمي العاصي،  8رافع زيدان مخمف السكماني

 ، كمية العموم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق قسم عموم الحياة 1
 ، كمية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق قسم المحاصيل الحقمية 2

 

 البحث معلومات
ــــة   البصمممممة الورا يممممة الكممــــات الميتاحي

،RAPD-PCR نبات الباقالء ، 
 رافع زيدان مخمف السكماني االسم 

 

 البريد االليكتروني 
    

 الهاتف رقم 
 

 الملخص
 Geneticالبعمف المورا  و  DNA Fingerprinting تحفيمف البصممة الورا يمةىمف  البحمث ىمو  الهـدف 

distance  ممممن منظممممة تمممم الحصمممول عمييممما  ممممان تراكيمممب ورا يمممة نقيمممة لنبمممات البممماقالء لICARDA 
 .Randomly Amplified Polymorphic DNA-PCR (RAPD-PCR) باستخفام مؤشرات الم

( يوممما مممن زراعتيمما 45مممن اروراق اليتيممة لمعينممات بعممف   DNAتممم اسممتخالص الممم المــواد وقــرق العمــل 
  RAPD-PCRالمم مؤشمراتوطبقمت  Nanodropباسمتخفام جيماز المم DNAوتمم قيماس تركيمز ونقماوة المم

اركمروز  ورحممت النتمائع عممى ىمالم عشوائيا   ( بافئا  34استخفام  التراكيب الورا ية ال مانية ب DNAعمى 
وصبغت العينات ببروميف األ يفيوم وكشيت عمى ارشعة فوق البنيسجية وصورت بكمامرا رقميمة وحيظمت 

 الصور بالحاسوب واجري التحميل ارحصائ  ليا.

 .( حزمممة متباينممة653( حزمممة عامممة و 176( حزمممة منيمما  829 البافئممات المسممتخفمة أنتجممت  النتــا:  
( حزممة كمان 72تراكيب الورا يمة بتميزىما بعمفف ممن الحمزم المميمزة بمغمت  تم تحفيف بصمة ورا ية ألغمب ال

عممممى أعممممى عمممفف ممممن الحمممزم  G2( حزممممة غائبمممة فقمممف حصمممل التركيمممب 22( حزممممة فريمممفة و  50منيممما  
عمممى اقممل عممفف لمحممزم اليريممفة ف متممم  حزمممة  G8( حزمممة فمم  حممين حصممل التركيممب 11اليريممفة بمغممت  

( حمزم، بالمقابمل 6ب عمى عفف لتمم  الحمزم التم  بمغمت   G4ف تميز التركيب واحفه ، أما الحزم الغائبة فق
أي مممن الحممزم الغائبممة، و تباينممت البافئممات فمم  أحجممام الحممزم الناتجممة فقممف  G1،G6لممم يمتممم  التركيبممان 

 (،0.664- 0.275( ظير أن قيم البعف الورا   تراوحمت بمين  2500bp -100تراوحت أحجاميا بين  
( ويعمف للم  أعممى تشمابو 0.275حيمث بمم)   G3،G6حيث كان أقل بعف ورا م  بمين التمركيبين المورا يين 

( بمين التمركيبين الورا يمة 0.664ما بين التركيبين الورا يين الفاخمة ف  الفراسة، أما أعمى بعف ورا   بم)  
G5،G7 .ويعف لل  أقل تشابو ورا   بين التركيب الورا ية 

زت التراكيممب الورا يممة المفروسممة بوجمموف تبمماين ورا مم  عممال  بينيمما، تميممزت جميمم  التراكيممب تميمم االســتنتا  
الورا ية بحمزم مميمزة  فريمفة وغائبمة(، حمفف البعمف المور   والشمجرة الورا يمة بمين التراكيمب الورا يمة لالسمتيافة 

تحفيممف البصمممة  كيمماءة عاليممة فمم  RAPDمنيمما فمم  بممرامع التربيممة الفاخميممة لمنبممات، اظيممرت مؤشممرات الممم
 الورا ية والبعف الورا   لمتراكيب الورا ية المفروسة.

 المقدمة
 ويعتبمر ممنالعائممة البقوليمة المى  L (Vicia faba)البماقالء  يعموف نبمات

عممممى نسمممبة عاليمممة ممممن البمممروتين  بممملوره رحتمممواءللممم  اىمممم محاصممميميا و 
احتوائيمممما عمممممى كميممممات مممممن المممممواف  وكمممملل % 37-23بممممين  ممممما تتممممراوح

بقايما النبمات بعمف الحصماف السكرية والنشوية وبعض الييتامينات وتستخفم 

سمممممتخفام بممممملورىا اليابسمممممة مصمممممفرا  لمبمممممروتين فممممم  تعمممممم  لمحيوانمممممات او 
فور الميمممم فممم  تحسمممين خمممواص المممباإلضمممافة المممى  [1]العالئمممق المركمممزة 

تريما العقمف الجلريمة التم  بك مم التربة عن طريق ت بيت النتروجين الجموي 
عممممى عمممفف  يحتممموي نبمممات البممماقالء. FAO,2003-[2])  تتعمممايش معيممما
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الييتامينمممممات والمممممواف الفىنيمممممة ،الكربوىيممممفرات ،مممممن األحممممماض األمينيمممممة 
يشمممل كال رتافمم  عممالج العفيمممف مممن الحمممحصمممول اليسممتعمل  ،األخممر  
  .[3]وحصى الكمى وضع  الكبف وأمراض العيون الكموي 

بقممممة عمممفف الكروموسمممومات عمممن األنمممواع   Vicia fabaيمتممماز جمممنس 
يقمممممفر حجمممممم الجينممممموم أل ( 2N  =12  التابعمممممة لمممممنيس الجمممممنس  األخمممممر 

Genome 13000  بمممممMbp  )اك ممممر الممممفول  تعممممف الصممممين .[4]تقريبمممما
( مميمون طمن فم  1.4انتاجا واستيالكا لمبماقالء أل يقمفر أتناجيما حموال   

أممما فمم  العممراق قممف بمغممت المسمماحة المزروعممة بمحصممول البمماقالء  ،السممنة
( المممم  طممممن بمممملور بمعممممفل 4947( فونممممما بممممم) اإلنتمممماج الكممممم   9382 

 .[5] 2012لعام كغم/فونم  527.4إنتاجية 
 بمين خطموط التربيمة   Genetic variationتعمف فراسمة التبماين المورا  

لنجممماح  ميممممةلممحاصمميل المزروعمممة خطممموة    Inbred lineالفاخميممة
أل بمممرامع التربيمممة فممم  اسمممتنباط أصمممنا  مميمممزة و تراكيمممب ورا يمممة جفيمممفة. 

يمكممن مممن خممالل تقيمميم األصممول الورا يممة قبممل و بعممف فخوليمما فمم  بممرامع 
و معرفمممة  ،األصممول الورا يممة عممن غيرىمما تمممم التربيممة معرفممة مممف  تميممز 

تمم نشمر العفيمف ممن  ،[6]جفيمفة ت سمالرفرجة القرابة الورا يمة واسمتنباط 
ؤشمممممممممممرات الجزيئيمممممممممممة فممممممممممم  ارنتقممممممممممماء الم اسمممممممممممتخفمتث التممممممممممم  و بحمممممممممممال

 .  [7] لألصنا  والسالرت النباتية   Genetic purityا  الور 

فم   ( PCR) Polymerase Chain Reactionالممتقنيمة  اسمت مرت
وقمممممممف اسمممممممتخفمت مؤشمممممممرات الزراعيمممممممة ، المحاصممممممميل تحسمممممممين تقيممممممميم و

Randomly Amplified Polymorphic DNAالمممم(RAPD-

PCR)   إمكانيمممة  ،الفقمممة ،ليممملا الغمممرض لتيوقيممما ممممن حيمممث السممميولة
وقممممة التكميمممة  Plant genomeنمموم النبممماتجيلالكشمم  ب وسممم  مسممماحة 

 ف  RAPD-PCR مؤشرات الم ىماتس ،[8]مقارنة بالمؤشرات ارخر  

المرغوبمممممممة  الورا يمممممممة والتراكيمممممممب السمممممممالرت وانتخممممممماب المبكمممممممر الكشممممممم 
 قبل حتى تيوقيا ت بت الت  التراكيب تحفيف عن طريق لممحاصيل الحقمية

 [9].التقميفيمممممة بمممممالطرق مقارنمممممة كيممممماءة وأك مممممر أسمممممرع بطريقمممممة زراعتيممممما
إلى اختيمار ىملا المؤشمر يعمف نبمات البماقالء متميمز بقمفر واسم   باإلضافة

 النبممماتفضمممال عمممن قممممة الفراسمممات الجزيئيمممة ليممملا ممممن التباينمممات الورا يمممة 
و  ال مانيمة لمتراكيمب الورا يمة الورا يمةالبصممة  تحفيمف لملل  ىمف  البحمث
 .ياالبعف الورا   بين

 المواد وقرق العمل
 نبمماتعينممات  تجمعمم:   Sample collectionجمــع العينــات  -1

 التراكيب الورا يمة جمي  من بعف شير ونص  من موعف الزراعة الباقالء
( أوراق فتيممممة مممممن القمممممة 5-4حيممممث تممممم أخممممل   (1المبينممممة فمممم  الجممممفول  

نقممممت المممى المختبمممر  مممم معمممممة و  معقممممةوضمممعت فممم  اكيممماس  مممم الناميمممة 
 منيا. DNAمعممية عزل ال إلجراءمباشرا 

 

 (  التراكيب الوراثية المستخدمة في الدراسة االباء ورموزها المستخدمة في الدراسة1الجدول )
 Entry Pedigree Origin الرمز

G1 PO6-OO1FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7005-2/B7/ DT ICARDA 

G2 PO6-OO2FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7841/B7/ DT ICARDA 

G3 PO6-OO3FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7106-1/B7/ DT ICARDA 

G4 PO6-OO5FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7380/B7/ DT ICARDA 

G5 PO6-OO9FB / FL Selection from ILB 1814 ICARDA 

G6 PO6-O11FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7038/B7/ DT ICARDA 

G7 PO6-O13FB / FL 2000/DSO/0405-HBP/7486/B7/ DT ICARDA 

G8 PO6-O14FB / FL 0405-SP80B(DS)/7986/B7/ DT ICARDA 
 

 Genomic DNA extractionأستخالص الدنا المجيني  -2
المممممم  ةطريقممممم وحسمممممبممممممن األوراق اليتيمممممة   DNAالمممممم أسمممممتخالص تمممممم
 CTAB)  وتمممممم تنقيمممممة المممممم [10,11]وفقممممما  لمممممما لكمممممرهDNA  باسمممممتخفام

وتممم  طريقمة جفيممفة مسممتحف ة فمم  ىمملا البحمث محممورة عممن طريقممة العممزل ،
 .nanodropباستخفام جيار الم DNAقياس تركيز ونقاوة الم
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 عمى التراكيب الوراثية RAPD-PCR( يمثل الباد:ات المستخدم في الدراسة الـ2جدول)
 ت اسم البادئ 5ـ 3    تتابع البادئ  ـ ت اسم البادئ 5ـ   8تتابع البادئ ـ  

GTCCCGTGGT OPJ -12 18 GATGACCGCC OPC-  05 1 
CACCCGGATG OPJ -14 19 ACTGGGACTC OPG- 15 2 
TGCCCGTCGT OPG -11 20 GACAGGAGGT OPO- 11 3 
GGGTAACGTG OPQ -15 21 GGAGGGTGTT OPB- 15 4 

GGACCCTTAC OPB -20 22 CCTTGACGCA OPB- 12 5 

CTGCTGGGAC OPB -10 23 GGTCCCTGAC 0PA- 06 6 

GGTCGGAGAA OPH-01   24 GTCCATGCCA OPP-  07 7 

CCTGTACCGA OPAB-12 25 CTCTCCGCCA OPG -13 8 

GAAACACCCC OPH-08 26 GTGTGCCCCA OPD -08 9 

ACAACTGGGG OPN-10 27 GTCGCCGTCA OPD -03 10 

CCCAGTCACT OPO-05 28 GTTGCGATCC OPA -20 11 

CAGTGCTGTG OPO 12 29 AACGGTGACC OPE -20 12 

TCTGGCGCAC OPM -10 30 CAGCACCCAC OPA- 13 13 

CACAGCGACA OPW -13 31 GGAGTACTGG OPF  -16 14 

GTAGCACTCC OPP -01 32 CAATCGCCGT OPA-11 15 

AAGTCCGCTC OPO -04 33 CCACGGGAAG OPO -06 16 

GACTGCCTCT OPW -08 34 GGACCCAACC OPD -02 17 
 

 RAPDتمم إجمراء تيماعالت المم  RAPD-PCRتياعالت الـ أجراء -8
     Vicia fabaعينمممممات التراكيمممممب الورا يمممممة ال مانيمممممة لنبمممممات البممممماقالء ل

حسمممب الطريقمممة التممم  لكرىممما مممم  بعمممض ببافئممما  عشممموائا   (34 باسمممتخفام 
تمم تحضمير خمميط  (.2  رقمم كما موضحة ف   الجفول [12] التعفيالت

ولل  بمزج مكونات التياعل فم   Master Reactionالتياعل الرئيس  

تمم نبمل الممزيع فمم   و مممل معقممة 2سمعة  Eppendroffe tubeأنبوبمة 
 انيمة إلتممام ممزج مكونمات التياعمل، مم   5-3لممفة  Microfugeجيماز 

معقممما وارتممفاء القيممازات ووضمم    Hoodمراعمماة أن يكممون العمممل فاخممل 
 ( اآلت :3األنابيب فاخل  مع وكما ىو مبين بالجفول  

 

 RAPD( المحاليل المستخدمة في تياعالت الـ3جدول )
 الحجم لعينة واحدة التركيز النها:ي المكونات ت
 مايكرولتر Green Master mix 1X 12.5 خميق التياعل  .8
 مايكروليتر 2 بيكومول Primer 10البادئ  .2
 مايكروليتر Nuclease free water to - 8.5ماء مققر   .8
 مايكروليتر  2 مايكروليتر  DNA template 50قالب الدنا   .4

 

(. 4موضممف فمم  الجممفول  ال RAPD-PCRمتممم تطبيممق برنممامع تياعممل المم
نابيمممب ممممن جيممماز المبمممممر الحمممراري بعمممف انتيممماء وقمممت التياعمممل رفعمممت األ

م  ممم( ممممايكروليتر ممممن األنابيمممب و 5فممم  التجميمممف، ويمممتم سمممحب   تحيظمممو 
%  1.5المزيع ف  حير ىالم األكاروز المحضمر مسمبقا وبتركيمز  وض 

تمم ترحيمل العينمات عممى بعمفىا  Ladder Markerمم  المفليل الحجمم  
 60ممن اليمالم لممفة  2فولمت /سمم 1.5بيولتيمة  الكيربمائ جياز الترحيمل 

غمممر فمم  حمموض مممائ  ، بعممف ارنتيمماء مممن الترحيممل نقممل اليممالم و  فقيقممة
مممم  التحريممم   سممماعة واحمممفةممممفة لبصمممبغة بروميمممف اإل يمممفيوم  حممماوي عممممى
-UVض لمصممممفر األشممممعة فمممموق البنيسممممجية عمممممى جيمممماز عممممر وبعممممفىا 

transilluminator  عاليمة الفقمةر اليالم باستخفام كاميرا رقمية وصو، 
 التحميل ارحصائ  ليا ف  ما بعف.  الصور ف  الحاسوب رجراء نقمت

 
 
 
 

 PCR( يمثل برنام  التياعل لمـ4الجدول )
 C المرحمة

 درجة الحرارة

 عدد الزمن الالزم
 الدورات

 1 دقا:ق 7 94 المسخ االولي

 40 ثانية 45 93 المسخ االعتيادي
 
 

 دقيقة 1 36 أرتباق البادئ
 دقيقة 1.5 72 االستقالة

 1 دقا:ق 10 72 االستقالة النها:ية

                  

    statistical analysisالتحميل االحصا:ي  -4
    RAPDتقفير الكياءة والقفرة التمييزية لبافئات الم - أ

الكيمماءة  :[13] التمم  لكرىمما قممفرت الكيمماءة لكممل بممافئ باسممتخفام المعافلممة
(× العفف الكمم  لحمزم التضماع  لكمل بافئمات \=  عفف الحزم لكل بافئ 

100 
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القمممممفرة  القمممممفرة التمييزيمممممة تمممممم إيجافىممممما اعتممممممافا  عممممممى المعافلمممممة التاليمممممة:
العممفف الكممم  لمحممزم المتباينممة  \التمييزية= عممفف الحممزم المتباينممة لكممل بممافئ

 100×لجمي  البافئات(
        تقفير البعف الورا     - ب

عممن طريممق تحويممل تممم تقممفير البعممف الممورا   لمتراكيممب الورا يممة المسممتخفمة 
فمم  اليممالم  تظيممر عمييمما والتمم   ناحصمممالتمم   RAPDمؤشممرات المممنتمائع 

( عنمممف 0( عنمممف وجممموف الحزممممة و  1بوضممم      إلمممى جمممفاول التوصمممي  
 التراكيممممب الورا يممممة،غيمممماب الحزمممممة وبغيممممة إيجمممماف العالقممممة الورا يممممة بممممين 

الملي  واسطة الحاسموب باسمتخفام البرنمامعواجريت التحاليل ارحصائية ب
 [15]. الت  لكرىا ويتم ارعتماف ىلا البرنامع عمى معافلة  [14] لكره

 النتا:  والمناقشة
تراكيمممب ورا يمممة  8المممورا   لممممالورا يمممة والبعمممف  بصممممةفراسمممة الاسمممتخفمت ل
( بممممافئ 32منيمممما   عطممممى( بافئمممما  عشمممموائيا  ، أRAPD  34مؤشممممرات الممممم

نتمماج حممزم مختميممة Genome  عمممى مواقمم  عمممى جينمموم عمممى  كشمميتوا 
 OPD-02مممن بممين تممم  البافئممات ىممو بممافئ واحممف ىممالم اركممروز، كممان 

انمممتع حمممزم عاممممة لجميممم  العينمممات امممما البقيمممة ف نتجمممت حمممزم مختميمممة بمممين 
-OPH ممممالث بافئممممات ىمممم   لممممم تتعممممر  العامممممة والمتباينممممة، فمممم  حممممين 

08,OPN-10,OPO-05 لمممممم  ألنيممممما( عممممممى أي موقممممم  عممممممى المجمممممين
عممف اسمتخفام عمفف كبيممر ممن البافئممات ي، روزاحمزم عمممى ىمالم اركم ظيمرت

عاليمممة فممم  تحفيمممف البعمممف الفقمممو ال مؤشمممر لزيمممافة RAPDفممم  مؤشمممرات المممم
كشم  اكبمر مسماحة لمجينموم وخاصمة عنمفما تكمون تمم  الورا   وامكانيمة 

البافئمممممات الكمممممم  مجمممممموع ال% ممممممن 94نسمممممبة البافئمممممات المنتجمممممة لمحمممممزم 
ويكمون  البافئمات المنتجمة لمحممزم المتباينمة النسمبة اركبمر مممن المسمتخفمة 

( بمافئ كمان 18ف  فراسمة باسمتخفام   [16]يق م  تالبافئات وىلا ي تم 
( بافئ انتجت حزم متباينة وبمافئين انتجمت حزمما عاممة لعشمرة 16منيا  

ممم  أغمممب البمماح ين المملين  يممقيتوىمملا تراكيممب ورا يممة مممن نبممات البمماقالء 
 .[17,18,19]ف  فراسة التباين الورا   RAPD مؤشرات الماستخفموا 

 نتا:  الباد:ات -8
أنمماط ( 5موضمحة فم  الجمفول  ال المسمتخفمة و أظيرت نتائع البافئمات

مختميممممة مممممن الحممممزم فكممممان المجممممموع العممممام لممواقمممم  التمممم  تعرفممممت عمييمممما 
( حزمممة لكمممل 7.3بمعممفل   ( موقمم 234البافئممات عمممى مجممين العينمممات  

( موقم  212و لكمل بمافئ  (0.75بمعمفل   موق  عاممةمنيا ( 22 بافئ 
-OPP، وقمممف تميمممزت البافئمممات ( حزممممة لكمممل بمممافئ6.6بمعمممفل   متباينمممة

01,OPW-09,OPG-11) بممم عمى عمممفف لمواقممم  المنتجمممة التممم  بمغمممت )
أقل إنتاجما لممواقم  وبمغمت مموقعين  OPD-02( موق  وكان البافئ 11 

عممفف الحممزم المتباينممة  ازفاف كمممما ،(1,2,3,4كممما موضممحة فمم  الصممور  
ة البافئمممات فممم  تحفيمممف البعمممف المممورا   وتزيمممف ممممن امكانيمممة ءتزيمممف ممممن كيممما

الحصمممول عممممى بصممممة ورا يمممة لمتراكيمممب الورا يمممة لكمممون جينممموم البممماقالء 
محمممزم المتباينمممة بمغمممت لعمممال  اف  المممى ظيمممور عمممفف عمممال   يمتمممم  تبممماين

 26عمممى [20]ة % ممن مجممموع الحمزم وىملا يتوافممق مم  فراسم90نسمبتيا 
 RAPDعمممى مؤشممرات الممم بممافئ 11باسممتخفام صمم  مممن نبممات البمماقالء 

( حزممممة لكمممل بمممافئ ومعمممفل الحمممزم المتباينمممة 8.5كمممان معمممفل الحمممزم   ال

يحممفث التبمماين نتيجممة حممفوث الطيممرات اللاتيممة  ،( حزمممة لكممل بممافئ5.5 
أو الطيمرات المسمتح ة التم  أ مرت فمم  المسمافة بمين المواقم  الورا يمة التمم  

التطوريممة لمكائنممات الحيممة، وقممف تحممفث بشممكل طبيعمم  فمم  أ نمماء العمميممة 
يكون التباين قف حفث نتيجة حل  أو إضافة ف  الموق  اللي يمرتبط بمو 

 .[21]البافيء 
التمم  أنتجممت مممن تممم   Total bandsالحممزم الكممم  مجممموع التبممين أن 
( حزمممممة كمممممان منيممممما 829 ىممممم   (5موضمممممحة فمممم  الجمممممفول  وال المواقمممم 

( حزمممممممة متباينممممممة 653و   Main band( حزمممممممة عامممممممة176 
Polymorphic band أل أنممتع البممافئ ،OPP-01  أعمممى عممفف لمحممزم

بمغممت  OPM-10( حزمممة واقممل عممفف لمحممزم لمبممافئ 47المنتجممة بمغممت  
العاممة لمبافئمات  Variation Ratio( حزمة، وكانمت نسمبة التبماين 11 

 RAPD% ، إن من األسمس التم  تعتممف عميمو مؤشمرات المم 90المنتجة 
ىممو عممفف الحممزم التمم  يظيرىمما مجممين أي نمممولج وىمم  تم ممل بممفورىا عممفف 
المواق  الت  يجفىا البافئ ويرتبط بيا. يت  ر أعفاف تم  المواقم  بعماممين 

ساسيين ىما حجم المجين المفروس وتتابعات البافئ، وبناءا  عممى للم  أ
أشمممممارت اإلحصمممممائيات التقفيريمممممة بيممممملا المجمممممال إن البافئمممممات العشممممموائية 

( موقمممم  عمممممى فنمممما 10-2( قاعممممفة يمكممممن أن تجممممف ليمممما  10-9القصمممميرة  
 . [17,22]مجين الكائنات الراقية م ل النباتات 

 Uniqueبحممزم مميممزة   حممزم فريممفة  تميممزت بعممض التراكيممب الورا يممة

band حمزم غائبمة ،Absent band )فقمف  (6موضمحة فم  الجمفول  وال
كممممان مجممممموع الحممممزم المميممممزة الناتجممممة عممممن البافئممممات المنتجممممة فمممم  ىممممله 

( حزممممممة 22و  ( حزممممممة فريمممممفة 50  ( حزممممممة مميمممممزه كمممممان72الفراسمممممة  
أعمممى نسممبة مممن الحممزم اليريممفة التمم  بمغممت  G2 غائبممة، حصممل التركيممب

اقممممل عممممفف لمحممممزم اليريممممفة  G8 التركيممممب( حزمممممة فمممم  حممممين حصممممل 11 
 G4 التركيمممببيممما ف متمممم  حزممممة واحمممفه ، أمممما الحمممزم الغائبمممة فقمممف تميمممز 

 التركيبممان( حممزم، بالمقابممل لممم يمتممم  6بمم عمى عممفف لتممم  الحممزم بمغممت  

G1,G6  م صممممممية تمييزيمممممممة أي مممممممن الحممممممزم الغائبممممممة، تعمممممممف تممممممم  الحممممممز
واحمف  فم  تركيمبالحمزم فقمط لكمون ظيمور تمم   تراكيبوتشخيصو لتم  ال

وىمملا يممفل عممممى حممفوث طيمممرة فمم  موقممم  معممين أف  المممى تعممر  البمممافئ 
كمملل  حممفوث طيممرة فة ، اممما بالنسممبة لمحممزم الغائبممة وظيممور الحزمممة اليريمم

واحمممف ممممما أف  المممى  التركيمممب ورا ممم فممم  موقممم  تعمممر  البمممافئ فقمممط فممم  
يمممق مممم  نتممممائع يت وىممملا، التعمممر  وأخيمممى ظيممممور الحزممممة  الموقممم  ألغممماء

تعممممف ىممممله الحممممزم مركممممز  ،[17,18,19]الك يممممر مممممن البمممماح ين السممممابقين 
ونيممما كل DNA Fingerprintingاىتمممام البممماح ين عمممن بصممممة المممفنا 

تممم  موصممول إلممى أىممفافيم ب قممل عممفف مممن ل تختصممر الجيمموف واإلمكانيممات
أفممق المسممتقبل لمميس إليجمماف الحممزم . وىمملا ممما ييممتف [21,22]التيمماعالت 

ربط ىكممملا قطممم  مممم  صممميات لمممأخمممر  فحسمممب بمممل لتراكيمممب ورا يمممة مميمممزة 
   .[23,24]أو تحميمية أخر  لتسييل ميمة مرب  النبات  حقمية 

موضممممحة فمممم  ال تباينممممت البافئممممات المنتجممممة  فمممم  أحجممممام الحممممزم الناتجممممة
أقمممل حجمممم  (2500bp-100فقمممف تراوحمممت أحجاميممما بمممين   (6الجمممفول  
أعممممى حجمممم جزيئممم   بينمممما  OPC-05فممم  البمممافئ (100bp)جزيئممم  

(2500bp) مبممافئين لOPW-09,OPA-06 ة البافئمممات ء. تباينممت كيمما
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Proficiency المفروسممممة   تراكيممممب الورا يممممةفمممم  إظيممممار التبمممماين بممممين ال
أعممممى بينمممما ( 1.2التممم  بمغمممت   OPM-10ة لمبمممافئ ءفكانمممت أقمممل كيممما

. (5,6موضحة فم  الصمور وال (4.9بمغت    PJ-14كياءة كانت لمبافئ
لمبافئمات فتميمز البمافئ  Ability discriminatory أما القفرة التمييزية

OPP-01   ر فممم  غفممم  حمممين بمغمممت صممم 6)بممم عمى قمممفرة تمييزيمممة بمغمممت
ممممن نتمممائع  لكمممون البمممافئ لمممم يظيمممر حمممزم متباينمممة ، OPD-02البمممافئ 

أعاله يتبين ان لتم  البافئات كياءة متباينة ولكمن اغممب تمم   RAPDالم
تمزفاف كيماءة البمافئ  فقف البافئات امتمكت كياءة مناسبة ويستنتع من لل 

بازفيمماف عممفف الحممزم الناتجممة بمعنممى ان البممافئ المملي يممتمكن مممن اظيممار 
-100حمممزم لتركيممممب ورا ممم  معممممين تتممممراوح األحجمممام الجزيئيممممة بممممين   10

2500bp)   5000يممتمكن ىمملا البممافئ مممن مسممفbp  مممن جينمموم للمم )
البافئممات فمم  ىممله مممن التركيممب الممورا   وىمملا يتوافممق ممم  اسممتخفام عممفف 

الفراسمممة والتممم  امتمكمممت قمممفرة عممممى تمييمممز التبممماين بمممين التراكيمممب الورا يمممة 
مممن خممالل الحممزم المتباينممة الناتجممة عممن ىمملا الكممم مممن الحممزم المفروسممة 

 .[22,24]مكن من جينوم الباقالءالت  مسحت اكبر ما ي

 

 لآلباء RAGD( يمثل نتا:  الباد:ات المستخدمة في تياعالت الـ5الجدول )

 نسبة
 التباين%

 عدد الحزم
 الغا:بة

 عدد الحزم
 اليريدة

 عدد الحزم
 المتباينة

 عدد الحزم
 العامة

 عدد الحزم
 الكمي لمبادئ

 عدد المواقع
 المتباينه

 عدد المواقع
 العامة

 عدد المواقع
 التي انتجها

 ت اسم البادئ

100 1 1 14 - 14 4 - 4 OPC-  05 1 
100 1 3 30 - 30 8 - 8 OPQ -15 2 

83 - 1 12 8 20 5 1 6 OPG- 15 3 

100 - 2 25 - 25 8 - 8 OPJ -12 4 

90 1 - 33 8 41 9 1 10 OPJ -14 5 

100 - 2 33 - 33 11 - 11 OPG -11 6 

77 1 2 23 16 39 7 2 9 OPW -08 7 

81 - 4 24 16 40 9 2 11 OPW-09 8 

90 2 3 39 8 47 10 1 11 OPG -01 9 

87 1 2 22 8 30 7 1 8 OPO -04 10 

85 3 2 26 8 34 6 1 7 OPW -13 11 

100 1 1 24 - 24 6 - 6 OPO- 11 12 

66 1 - 17 16 33 4 2 6 OPB- 15 13 

100 1 1 23 - 23 5 - 5 OPB -20 14 

83 1 1 16 8 24 5 1 6 OPB- 12 15 

60 - 2 5 16 21 3 2 5 OPB -10 16 

100 - 3 20 - 20 8 - 8 0PA- 06 17 

80 - 2 7 8 15 4 1 5 OPG-  07 18 

87 0 4 15 8 23 7 1 8 OPG -13 19 

100 1 3 25 - 25 7 - 7 OPD -08 20 

100 1 1 20 - 20 5 - 5 OPD -03 21 

100 1 - 17 - 17 4 - 4 OPA -20 22 

80 - 1 15 8 23 4 1 5 OPE -20 23 

100 - 1 14 - 14 4 - 4 OPA- 13 24 

75 1 - 16 8 24 3 1 4 OPA- 11 25 

83 2 2 21 8 29 5 1 6 OPE  -16 26 

100 - 1 25 - 25 7 - 7 OPO -06 27 

0 - - - 16 16 - 2 2 OPD -02 28 

100 1 1 34 - 34 8 - 8 OPO 12 29 

66 - 1 3 8 11 2 1 3 OPM -10 30 

100 - 3 30 - 30 10 - 10 OPH-01 31 
100 1 - 25 - 25 5 - 5 OPAB-12 32 

 المجموع 212 22 190 829 176 653 50 22 90%
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 ة الباد:ات والقدرة التمييزية لمباد:ات المستخدمةء( يمثل الحزم المميزة وكيا6الجدول )
القدرة 

التمييزيه
 

الكفبئت
 

جم الحزم المميزة في االببء
ح

ال
ي 

جزيئ
ال

 

سم
ا

ئ 
الببد

 

G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 

غائبة
ريده 

ف
غائبة 
ريده 

ف
غائبة 
ريده 

ف
غائبة 

 

ريده
ف

غائبة 
ريده 

ف
غائبة 
ريده 

ف
غائبة 
ريده 

ف
غائبة 
ريده 

ف
 b

G
 

 

2.1 1.6 - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 100-800 OGC-  05 

4.5 3.6 1 - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - 450-1000 OGQ -15 

1.8 2.4 - - - - - - - 1 - - -  - - - - - 300-1100 OGG- 15 

3.6 2.9 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 475-1500 OGJ -12 

5 4.9 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 425-1800 OGJ -14 

5 3.9 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 425-1600 OGG -11 

3.4 4.7 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 1 175-950 OGW 08 

3.6 3.4 - - - - - 1 - - - - - 2 - 1 - - 200-2500 OGW09 

6 5.7 - - 1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 1 - - 175-2250 OGG -01 

3.7 3.3 - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - 175-1300 OGO -04 

4 4.1 - - - - - - - - 3 1 - - - - - 1 200-1000 OGW 13 

3.6 2.5 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - 150-900 OGO- 11 

2.6 3.9 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 150-1200 OGB- 15 

3.5 2.7 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - 175-1100 OGB -20 

2.3 2.9 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - 250-1000 OGB- 12 

0.7 2.5 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 500-1350 OGB -10 

3 2.4 - - - - - 1 - - - - - - - 2 - - 475-2500 0GA- 06 

1 1.8 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 350-800 OGG-  07 

2.2 2.8 - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - 1 400-1500 OGG -13 

3.7 2.9 1 - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - - 400-950 OGD -08 

2.9 2.4 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 320-1000 OGD -03 

2.6 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 400-700 OGA -20 

2.2 2.8 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - 300-1000 OGE -20 

2.1 1.6 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 250-550 OGA- 13 

2.4 2.9 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 150-850 OGA- 11 

3.1 3.4 1 - - - - - - - - - - - 1 2 - - 150-1100 OGE  -16 

3.7 2.9 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 250-950 OGO -06 

0 1.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 600-1700 OGD -02 

5.2 4.1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 200-725 OGO 12 

0.3 1.2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 200-650 OGM -10 

4.5 3.6 - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - 300-1300 OGH-01   

3.6 4.8 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 475-1400 OGAB12 

 المجموع 5 0 11 5 7 3 5 6 7 1 8 0 5 3 1 4 
 

 RAPDباالعتماد عمى مؤشرات الـ تقدير البعد الوراثي -2
مممن نتمممائع تيممماعالت   Genetic distanceتممم تقمممفير البعممف المممورا   

بمممين التراكيمممب الورا يمممة الفاخممممة فممم  الفراسمممة لنبمممات  RAPDمؤشمممرات المممم
 (وللممممممم  باسممممممممتخفام البرنمممممممامع الممممممممورا    ،Vicia fabaالبممممممماقالء 

NTSYS_PC. Version 2.10 الممملي يعتمممف عممممى وجمموف الحمممزم )
عتمممف فمم  تحميالتممو يل تركيممب مممن التراكيممب الورا يممة  و المشممتركة بممين كمم

 .[15] الت  لكرىا معافلةالعمى 
( قمممميم األبعمممماف الورا يممممة لمتراكيممممب الورا يممممة المفروسممممة 7يوضممممف الجممممفول  

فيم  حالمة تتطمابق  RAPDبافئا  عشوائيا  ممن بافئمات المم( 34باستخفام  
المممافة الورا يممة بممين تممركيبين ورا يممين فيمملا يممفل أن البعممف الممورا   بينيمممما 

 يم ممل ف نمموأممما نسممبة التشممابو الممورا    يجممب أن يكممون مسمماويا لمصممير،

 بمين genetic similarity المورا   التما مل او التشمابو لفرجمة المقيماس

تكون مساوية عنمف عمفم وجموف تبماين ورا م  بمين  للل   [25] . فرفين اي
م ويظيممر للمم  عنممف اشممترا  ارفممراف بممالحزم العامممة وعممفالتراكيممب الورا يممة 

اسمتخفام نتمائع ىمو  ف  ىكملاحزم متباينة بينيم، ما يقمل ارىتمام  ظيور
عنممف زيافتيمما ولكنيمما تصممبف لات قيمممة معنويممة ،  اتافئممعممفف قميممل مممن الب

 كالت  استخفمت ف  ىلا البحث. 

ورا يمما فيمم  التمم  تشممتر  ب قممل عممفف مممن  أممما التراكيممب الورا يممة المتباعممفة
الحزم م  بعضيا؛ ولل  لوجموف اختالفمات فم  تسمسمل النيكميوتيمفات فم  
المجمممممين تمممممم  األصمممممنا  ويتضمممممف ىنممممما فور اسمممممتخفام بممممموافئ مختميمممممة 
تستيف  عفة مناطق من المجين، وبلل  يظيمر ارخمتال  إن وجمف بمين 

  بمممممين األصمممممنا  المفروسمممممة حسمممممب تسمسمممممل البمممممافئ وفرجمممممة ارخمممممتال
 . [19,26]مجينات األصنا  المفروسة 

( أن قمميم 7تبممين مممن خممالل قمميم البعممف الممورا   المشممار ليمما فمم  الجممفول  
، حيممممث كممممان أقممممل بعممممف (0.664-0.275 البعممممف الممممورا   تراوحممممت بممممين 

ويعمممف للممم   0.275حيمممث بمممم)  G3,G6ورا ممم  بمممين التمممركيبين المممورا يين 
أعمممى تشممابو ممما بممين التممركيبين الممورا يين الفاخمممة فمم  الفراسممة، أممما أعمممى 

ويعممف للمم  أقممل  G5،G7بممين التممركيبين الورا يممة  0.664بعممف ورا مم  بممم) 
تشممابو ورا مم  بممين التركيممب الورا يممة قيممف الفراسممة  فمم  حممين تراوحممت قمميم 

 البعف الورا   لباق  التراكيب بين تم  القيم .
  Cluster analysis العنقودي حميلالت  -8 
 القرابة شجرة الورا ية البعف قيم عمى وبارعتماف التراكيب الورا ية ترتيب ان

 الممف  عممى ويعتمف Dendogram التجمع  التحميل مخطط او الورا ية

 ممن قسمم وجموف فمان وبالتمال  الرئيسمية المجمامي  فيمو تمرتبط الملي المورا  
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 المتشابو الورا   الكم مف  عمى يفل معينة مجموعة ف  التراكيب الورا ية

 .[27,28]المجموعة  تم  لتم  التراكيب ف 
 (1 المخطمممط   dendrogramتحميمممل التجميعممم  مجموعمممة أنشمممئت

باسمتخفام التحميمل  Vicia fabaلمتراكيب الورا ية ال مانية لنبات الباقالء 
العنقمموفي أل أظيممرت العالقممة الورا يممة بممين التراكيممب الورا يممة قيممف الفراسممة 

وقمممف تبمممين أنيممما تنقسمممم المممى مجمممموعتين  RAPDباسمممتخفام مؤشمممرات المممم
 G7التركيممب الممورا    Aحيممث تضمممنت المجموعممة  Bو Aرئيسممية ىمم  

قسممت فقف تضمنت بماق  التراكيمب السمبعة وقمف ان Bأما المجموعة  ،فقط
وقمممف اشممممتممت  B2و B1المممى مجمممموعتين فرعيمممة رئيسمممية  Bالمجموعمممة 
 B2فقممممط أممممما المجموعممممة  G1عمممممى التركيممممب الممممورا    B1المجموعممممة 

الممممى  B2تضمممممنت بمممماق  التراكيممممب الورا يممممة، وقممممف انقسمممممت المجموعممممة 
وقف تضممنت التركيمب المورا    B2aمجموعتين فرعية المجموعة األولى 

G5   والمجموعمممة ارخمممرB2b  اشمممتممت بممماق  التراكيمممب وانقسممممت المممى
وقممممممف اشممممممتممت  B2b1مجممممممموعتين فرعيممممممة أخممممممر  المجموعممممممة ارولممممممى 

تضممممممممنت التراكيمممممممب  B2b2والمجموعمممممممة ال انيمممممممة  G2،G8التمممممممركيبين 
وتمتممممم  تممممم   B2b2cفمممم  مجموعممممة فرعيممممة أخممممر   G6و G3الورا يمممة 

المجموعممة أعمممى نسممبة تشممابو فيممما بينيمما مممن بممين المجممامي  قيممف الفراسممة 
     .G4فقف ضمت التركيب الورا   B2b2dأما المجموعة اليرعية ال انية 

ممممن خمممالل تمممم  النتمممائع يتبمممين وجممموف فرجمممة ممممن التشمممابو أو ارخمممتال  
سمممبب المممى المممورا   بمممين التراكيمممب الورا يمممة الفاخممممة فممم  الفراسمممة ويرجممم  ال

أممممرين األول: قمممف تكمممون ارختالفمممات بمممين بعمممض التراكيمممب فممم  الطمممراز 
المظيري ىو ناتع ت  ير البيئة وىلا ما يعول عمية فم  الك يمر ممن بمرامع 

تربيممممة النبممممات، أممممما ارمممممر ال ممممان  قممممف يظيممممر تشممممابو عممممال  ورا يمممما  بممممين 
  فمم التراكيممب ور يتوافممق ممم  الطممراز المظيممري ويرجمم  للمم  الممى التشممابو

يمق مم  تيوىملا  Non coding  [29]مشميرة لمجينمات  المنماطق الغيمر 
المملين اسممتخفموا مؤشممرات  لبمماح ين فمم  مجممال تربيممة النبمماتالعفيممف مممن ا

فمم  فراسممة التبمماين الممورا   لمعفيممف مممن ارصممنا  النباتيممة فمم   RAPDالممم
فمممم  اسممممتخفاميا فمممم  تحميممممل التنمممموع الممممورا     [17]القطممممر م ممممل فراسممممة 
( منيممما ممممن إيجممماف 16( بافئممما  عشممموائيا  تمكمممن  36لمشمممعير اسمممتخفم فييممما 

 [30] البصمممة الورا يممة لعشمممرة تراكيممب ورا يمممة مممن الشمممعير، وفمم  فراسمممة
( بافئمما  عشمموائيا ، وكمملل   19تحميممل التبمماين الممورا   لمبرتقمممال باسممتخفام  ل

لتبمماين الممورا   لعممفف مممن أصممنا  نخيممل التمممر تحفيممف ا [26] فمم  فراسممة
، كممممما أكممممفت نتممممائجيم كيمممماءة مؤشممممرات ( بافئمممما  عشمممموائيا  13باسممممتخفام  

 ف  إيجاف التباين والبصمة الورا ية.  RAPDالم
لمتبمماين الممورا   لعشممرة أصممنا   [16]أممما فمم  نبممات البمماقالء فيمم  فراسممة 

( بمافئ 18من نبات الباقالء المستزرعة ف  مفينة السمميمانية باسمتخفام  
معظممم تممم  البافئممات اظيممرت التبمماين  RAPDعشمموائ  فمم  مؤشممرات الممم

الممورا   وكمملل  بعممض البافئممات اظيممرت حممزم مميممزة لألصممنا . وكمملل  
ايجمماف التبمماين فمم   RAPDالتمم  اسممتخفم فييمما مؤشممرات الممم [20]فراسممة 

صممممن  ممممممن البمممماقالء مممممن مواقممممم  مختميممممة فمممم  فمسمممممطين  26الممممورا   لممممم
.  RAPD( بمممممافئ عشممممموائ  اظيمممممرت كيممممماءة مؤشمممممر ال26باسمممممتخفام  

عمممى  مممان تراكيممب ورا يممة مممن نبممات البمماقالء   [6]ل   فمم  فراسممةوكممل
( بافئما عشموائيا وقمف ظيمرت كياءتيما فم  14وىجنو اليرفية فقف اسمتخفم  

 الورا   لتم  التراكيب ف  المممكة العربية السعوفية. ايجاف البعف
 

 ( يمثل قيم البعد الوراثي لمتراكيب الوراثية لنبات الباقالء قيد الدراسة7الجدول)
           P1           P2       P3          P4         P5          P6           P7         P8 

 P1    0.000  

P2    0.432    0.000 

P3   0.576     0.425    0.000 
P4   0.447     0.381     0.339      0.000 
P5   0.489     0.580     0.386      0.401     0.000 
P6   0.613     0.348     0.275     0.353     0.423       0.000 
P7   0.639     0.405     0.530      0.497      0.664     0.535     0.000 

P8   0.446     0.329     0.359      0.381      0.377       0.370     0.517   0.000 

 

 
 RAPDمؤشرات الـعتماد عمى البعد الوراثي لالعالقة الوراثية لؤلباء الثمانية باال ( 8) مخققال

 

بمممممين التراكيممممب الورا يمممممة   يسممممتنتع مممممن ىممممملا البحممممث وجممممموف تبمممماين ورا مممم
فم  تحفيمف البصممة الورا يمة  RAPDالمفروسة وكلل  كياءة مؤشمرات المم

لجمي  التراكيب الورا ية باإلضافة الى تحفيف البعمف المورا   بمين التراكيمب 
 الورا يمة وتحفيمف فرجمة القرابمة الورا يمة بينيما ، ويسمتنتع ممن للم  كممما زاف
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المسممتخفمة يزيمممف مممن كيمماءة المؤشمممر فمم  تحفيممف البصممممة  اتعممفف البافئمم
 أل ان زيممممافة عممممفف البافئممممات يزيممممف عممممفف الورا يممممة وتحفيممممف البعممممف الممممورا  ،

مناطق اررتباط حسب تسمسل البافئ المسمتخفم  فالملي يحمفف القمرب أو 
عمفف الحمزم المشمتركة فكممما ك مر  البعف الورا   بمين التراكيمب الورا يمة ىمو

، فتمم  الحمزم المشمتركة زم قل البعف الورا   والعكس صحيفعفف تم  الح
را يممممة فمممم  تممممم  المنطقممممة مممممن المجممممين تممممفل عمممممى تشممممابو فمممم  المممممافة الو 

المفروسمة الملي قمف يم مل تشمابو فم  الصميات المظيريمة  تراكيب الورا يةلم
وخصوصمممما كميممممة المحصممممول أو فمممم  صمممميات  خممممري تتعمممممق باإلنتاجيممممة 
والتكمما ر والمقاومممة لألمممراض أو التشممابو فمم  التكيمم  الممورا   لممتطمبممات 

  ممن الصميات الك يمرة  أو قمف البيئية المالئمة لمنمو واإلنتماج أو غيمر للم
يكممون التشممابو فمم  منطقممة مممن المنمماطق غيممر المشمميرة أي التمم  لمميس ليمما 

 .Non-coding DNAتعبير جين  وتعر  بم 
 

 
%   8.5والمرحمة عمى هالم األكاروز بتركيز  Vicia  fabaمع دنا أألباءالثمانية  لجنس  OPP-01( يمثل نوات  تضاعف البادئ 1الصورة )

 Mمع الدليل الحجمي 
 

 
%   8.5والمرحمة عمى هالم األكاروز بتركيز  Vicia  fabaمع دنا أألباءالثمانية  لجنس OPW-09( يمثل نوات  تضاعف البادئ 2الصورة )

 Mمع الدليل الحجمي 
 

 
%   8.5والمرحمة عمى هالم األكاروز بتركيز  Vicia  fabaمع دنا أألباءالثمانية  لجنس OPG-11( يمثل نوات  تضاعف البادئ 3لصورة )

 Mمع الدليل الحجمي 
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%   8.5والمرحمة عمى هالم األكاروز بتركيز  Vicia  fabaمع دنا أألباءالثمانية  لجنس OPD-02( يمثل نوات  تضاعف البادئ 4لصورة )ا

 Mمع الدليل الحجمي 
 

 
%   8.5والمرحمة عمى هالم األكاروز بتركيز  Vicia  fabaمع دنا أألباءالثمانية  لجنس OPA-06( يمثل نوات  تضاعف البادئ 5)الصورة 

 Mمع الدليل الحجمي 
 

 
%   8.5والمرحمة عمى هالم األكاروز بتركيز  Vicia  fabaمع دنا أألباءالثمانية  لجنس OPJ-14( يمثل نوات  تضاعف البادئ 6الصورة )

 Mمع الدليل الحجمي 
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Abstract 
Objective: This study aimed to determine the DNA fingerprinting and the genetic distance of eight pure 

genotypes of the Vicai faba from the ICARDA using Markers Randomly Amplified Polymorphic DNA-PCR 

(RAPD-PCR). 

The materials and methods: The DNA was extracted from the young leaves of the samples after (45) days  of 

cultivation. The concentration and purity of the DNA was measured using the Nanodrop device. The RAPD-

PCR markers were applied to the DNA of the eight genotypes using 34 randomly primers results. It was exposed 

to ultraviolet radiation, photographed with a digital camera and stored in computer images. 

Results: The used primers (829) produced a bands of (176) general bands and (653) polymorphic bands. Genetic 

fingerprinting of most genotypes was identified by a number of unique bands of (72) bands, of which 50 were 

unique and 22 were absent. The G2 had the highest number of unique bands of 11 bands. On the lowest number 

of unique bands, one bands is available. The absent bands have the highest G4 (6) bands. In contrast, G1 and G6 

have no absent bands, and the primers varied in the resulting bands sizes. (100-2500 bp) showed that the values 

of the genetic distance ranged between (0.275 -0.664), where there was a less genetic distance between the 

genotypes G3, G6 (0.275). This is the highest similarity between the two genotypes in the study. The highest 

genetic distance was 0.664 between the G5 and G7. 

Conclusion: The studied genotypes were characterized by the existence of a high genetic variation among them. 

All genotypes were characterized by a distinctive bands (unique and absent bands), determined the genetic 

distance and the genetic tree between the genotypes for use in the plant's internal inbred line programs. The 

RAPD markers showed high efficiency in DNA fingerprinting And the genetic distance of the studied genotypes. 

 
 


