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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

الكشف عن التباين الوراثي والبصمة الوراثية لخمسة اصناف من نبات الفجل المستزرعة في العراق 
 RAPD-PCR ـباستخدام مؤشرات ال

 رافع زيدان مخاف السكماني ، عقيل حسين عمي العاصي ،  أحمد فيصل دمحم العزاوي 
 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت ، كمية العموم، قسم عموم الحياة 

 

 الممخص
طـرق  فني العنراق باسنتخدام المؤشنرات الجزي ينة  زروعنة الكشف عن العالقة الوراثية والبعد الوراثي لخمسة اصناا  منن ابنات ال جنم المهدف البحث: 

/  4 االسنود الندا رو واالبنيل الندا رو واالحمنر الندا روا فني تناري االحمنر الندا رو و االبنيل الجنزرو و  زرعت بذور اصاا  ابات ال جنم   العمل:
غنم  2حينث تنم اخنذ منن كنم عيانة بعد شهر من موعد الزراعنة  ااحية يثرب، /قضاء بمد /من محافظة صالح الدين    تم جمع العياات  9105/  01
حينث تراوحنت الاقناوة  Nanodropوذلك عن طرين  جهناز النن DNAوتم قياس اقاوة وتركيز ال  CTAPباالعتماد عمى طريقة الن DNA نتم عزل الو 

 جياننوم الابننناتلهننا مواقننع ارتبننا  عمننى  رايمننرات جميننع الب ا  بياننت الاتننا   ان34403-031ا بيامننا تراوحننت التراكيننز مننا بننين  9022-9012مننا بننين  
 (90) المواقننع مجمننوع المواقننع  حيننث كننانمختم ننة  حننزم البحننثاتننا   اننذا بننين العامننة والمتباياننة اظهننرت  والتنني كااننت متوزعننة ومختم ننة حننزمالوااتجننت 
ااننننت   مننننن المواقننننع وكننننذلك موقننننع (11)بنننن عمى عنننندد بم ننننت  (P4) رايمننننروتميننننز الب  مختمفاموقننننع متبنننناين (81)مواقننننع عامننننة و (9)ماهننننا  ،موقننننع
 (170) انذ  الحنزم منن ،حزمنة (215)المواقنع اني  انذ الحنزم الماتجنة منن  مجمنوعمواقنع وكنان  (3) ا منن المواقنع حينث بمن اقم عندد (P11)رايمرالب

حنزم  (4) بمن  ا حينثاقنم عندد (P11) رايمنربيامنا اانت  الب ،حزمنة (27) بمن  عددا كثرا (P4) رايمراات  الب كما ، حزمة عامة (45)و  ختم ةحزمة م
 (13)و  ،حزمنة فريندة (32)كنان ماهنا  ، حيثحزمة (45) مجموعهاحزم مميزة كان  الاتا  وأظهرت  % 79فقط ، اما اسبة التباين العامة فقد بم ت 

 عننددحزمنة بيامنا حصنم الصنناف االبنيل الجنزرو عمنى اقنم  (11)محنزم ال رينندة اذ بم نت ل عندد حزمنة غا بنة، وتمينز الصناف االبننيل الندا رو بن عمى
ااتنناج الحنزم ال ا بننة  محنزم فقننط ، امنا بالاسننبة لمحنزم ال ا بنة فقنند تمينز الصنا ان االبننيل الندا رو واالحمننر الندا رو بعند (3)منن الحنزم ال رينندة اذ بم نت 

  RAPD-PCR نت نناعالت الننبالبعنند الننوراثي  ومننن اتننا  حنزم    (9)بيامنا حصننم الصنناف االبننيل الجننزرو عمننى أعمنى عنندد مننن الحننزم ال ا بننة فكااننت 
كان اقم بعند وراثني انو بنين الصناف االبنيل الندا رو واالحمنر الندا رو اذ  ، و (0.372-0.969)بين  اسبتها الوراثي تراوحت البعد اتا   قيمتبين ان 

واننذا ينندل عمننى ان اننذين الصننا ين امننا االكثننر تشننابها ضننمن االصنناا  المدروسننة ، وكننان اعمننى بعنند وراثنني اننو بننين الصنناف االحمننر  (0.327)بمنن  
 مما يدل عمى ااهم اكثر اختالفا ضمن االصاا  المدروسة  (0.969)بعد وراثي الدا رو واالبيل الجزرو ب

يمكنننن ايجننناد العالقنننة الوراثينننة لتمنننك االصننناا  وكنننذلك القرابنننة الوراثينننة لتمنننك االصننناا  وتحديننند البصنننمة الوراثينننة لهنننا باسنننتخدام مؤشنننرات االســـتنتاج: 
 ت ير من ص ات الصاف المستزرع في بي ات دخيمة غير البي ة االصمية له   وكذلك تجاب ت ثير عوامم الزراعة والبي ة التي RAPD-PCRالن

 ، التباين الوراثي ، البصمة الوراثية ، ابات ال جم  RAPD-PCRالن الكممات المفتاحية:
 

 المقدمة
التنننننننني تاتمنننننننني إلننننننننى عا مننننننننة   ، Raphanus sativusال جننننننننم  

Brassicaceae  او من الخضروات السناوية موجنودة فني جمينع أاحناء
تشنننير و  بصنننمي صننن ير شنننكم شنننا ع كجنننذر أحمنننر العنننالم ويعنننر  ا ن ب

ب اننه ال يوجنند ات نناق عمننى او مننن  أقنندم لالمراجننع اةدبيننة والبقايننا اةثريننةل
 االغرينننن ، المصننننريون ام الحضننننارات القديمننننة التنننني زرعننننت ال جننننم اوال

  يقول النبعل أن ال جنم قند أكنم فني مصنر القديمنة فني وقنت الصيايون 

  (Weaver and William, 1997)قبنم المنيالد  9311مبكنر منن 
ينف ا ينوم وعنادة منا ينزرع فني موسنم الخر 31_31يتطمب فتنرة امنو منن  

 2018)., Peterson and Cass(  
تم العثور عمنى أكبنر تانوع منن أصناا  ال جنم فني شنرق البحنر اةبنيل 
 المتوسط وبالقرب من بحر قزوين ، مما يشير إلى ماطقة ماش  مختم نة

.(Jing et al.,2014) لالسنننتهالك أساسننني يسنننتخدم ال جنننم بشنننكم 
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 Seo et)واليابنان  والصنين كورينا ذلنك فني بما ، آسيا شرق  في البشرو 

al., 2018)   أن العدينند منننن أاننواع ال جنننم المختم ننة تاتشنننر فنني جمينننع
 منثالمختم نة أصناا  معيانة  البمندان الأاحاء أوروبا وآسيا، حينث ت ضنم 

كمننا ان اانناك م ضننالف فنني إسننباايا، كننان   R. nigerال جننم اةسننود لننن 
مختم ننة اضنافة النى اصناا  اخنر    R. radicula خنرآصناف اوريني 
نا باسنم R. longipinnatus مثنم فني آسنيا تنم زراعتهنا ، المعنرو  أيضف
Daikon فني الصنين، و ،R. raphanistroides متاوعنة فني اليابنان 

(Pojer et al., 2013)الصناف االوريني دورا مهمنا فني عنالج    يمعنب
ومننننن  بعننننل االمننننرال حيننننث اسننننتخدم كابننننات طبنننني ماننننذ زمننننن طويننننم

أو مننولي فنني الهاديننة والباجابيننة  لننه آثننار ممننين  Mooliالمعننرو  باسننم 
  (Waheed, et al., 2019)عمننى اةمعنناء و بمثابننة فننات  الشننهية 

  i, 2017(Banihan(تسنننتخدم لعنننالج ضنننعف الكبننند وعسنننر الهضنننم 
المسنننتقبالت  ب اتننناجينننة لماباتنننات مانننذ فتنننرة طويمنننة ارتبطنننت اةاشنننطة الطب

، ، التاايانننناتالثااويننننة التنننني تشننننمم كاليكوسننننيدات، قموينننندات، ال الفواوينننند
التنريين، الكومنارين، إلن  اني منواد كيميا ينة اشنطة بيولوجينا، ينتم تولي هنا 

 ,Agnieszka Kicel)بشنكم طبيعني فنني جمينع أاحنناء جسنم الابننات 

 وتسننتخدم  (Kim, et al., 2011)مضناد لنروراموتسنتحدم ك (2020
تسنننتخدم لعنننالج ضنننعف الكبننند وعسنننر الهضنننم  وكنننذلك مضننناد لمسنننكرو ك
)i, 2017(Banihan   مضاد لمتكاثرتستخدم كو (Manivannan et 

al., 2019)  كمنننا أاهنننا معروفنننة جيننندا السنننتخدامها فننني عنننالج التهننناب
   i, 2017(Banihan(الشعب الهوا ية واإلسهال 

سنناعدت العدينند مننن  الماضننيينفنني العقنندين  PCRان اكتشننا  تقايننة الننن 
الباحثين عمى استابا  مؤشرات مختم ة تعتمند عمنى تمنك التقاانة سناامت 
بشننكم كبيننر فنني تقيننيم االصننول الوراثيننة وكشننف التبنناين الننوراثي وتحدينند 
اوينننننة االانننننواع منننننن خنننننالل البصنننننمة الوراثينننننة وكنننننذلك تحديننننند  الجيانننننات 

وماهنا ال جنم  فني تريينة الابنات ةعن العديد من الص ات المهم سؤولةالم
 Random Amplified Polymorphicاني  ومنن انذ  المؤشنرات

DNA (RAPD)  وInter-Simple Sequence Repeat 

(ISSR)  وAmplified Fragment Length Polymorphism 

(AFLP)  (Xuxiao et al., 2009)    اسننتخدمت تقايننة ال 

RAPD  مكااينة الكشنف لهذا ال رل لت وقها من حيث السهولة والدقة وا 
وقمنة التكم نة مقارانة  Plant genomeب وسع مسناحة منن جيانوم الابنات 

انننند  البحننننث اننننو ايجنننناد   ) 9103، السننننكمااي(بالمؤشننننرات اةخننننر  
العالقننة الوراثيننة والبصننمة الوراثيننة لخمسننة اصنناا  مننن ال جننم المسننتزرع 

  RAPD-PCRباستخدام مؤشرات الن

 المواد وطرق العمل
زرعننت بننذور اصنناا  ابننات ال جننم  االحمننر النندا رو و جمــع العينــات: 

االبيل الجنزرو و االسنود الندا رو واالبنيل الندا رو واالحمنر الندا روا 
محافظة صنالح \في مزرعتي بااحية يثرب  9105/  01/  4 في تاري 

الدين  بعد حراثة االرل زرعت البذور وبشنكم عشنوا ي فني النواح ذات 
ا متنر وكاانت المسنافة بنين صناف واخنر اني 0ا متر وعرل  9طول  

ا سنننم ثنننم 9_0ا وكاانننت البنننذور عمنننى عمننن   0552اسنننم  البنننراس،91 
لننك تننم السننقي سننقيت بهنندوء تجابننا الاجننرا  البننذور مننع تيننار المنناء بعنند ذ

كممنا دعنت الحاجنة اعتمننادا عمنى رطوبنة الترينة وحاجننة الابنات  تنم جمننع 
العيانننننات منننننن ابنننننات ال جنننننم بعننننند شنننننهر منننننن موعننننند الزراعنننننة حينننننث تنننننم 

ا غنننننم 9ا اوراق فتيننننة مننننن القمنننننة الااميننننة لمابننننات او بننننوزن  1_3اخننننذ 
وبعننداا وضننعت فنني اكينناس خاصننة معممننة واقمننت الننى المختبننر مباشننرة 

  ماها  ، DNA لمستخالص الاالجراء عممية 
    DNA  :DNA Extraction للستخالص االطريقة 

منننن ابنننات ال جنننم عنننن طريننن  اسنننتخدام منننادة  DNAتنننم اسنننتخالص ال 
وفقننا لمننا  cetyl trimethylammonium bromide (CTAB)نالنن

 ا 9103 السكمااي،  و  .( Huang et al., 2013 )ذكر  
  DNA purification:  (DNA) دناتنقية ال تركيز و

  ،(nano drop) ال جهناز باسنتعمال DNAقيناس تركينز واقناوة ال  تم
 سنننابقاالمجياننني المسنننتخمص  DNA منننن النننداا كمينننة قميمنننة جننندااخنننذت 

رة الجهنناز معنناي مننتت اابعنند ،لمعياننة مال ننمعت فنني المكننان الوضننبعننداا و 
 ng/µ1 ب النن DNAوتنم تثبينت وحندة التركينز لمنن ،عمنى محمنول االذابنة

دقننننة والاقنننناوة ب ، ng/mlقينننناس التركيننننز بننننال بيعطي الجهنننناز سننننبعننننداا 
 DNA 50تركيننز ال  صننماخ ننف العياننة الننى ان ي بعننداا ثننم عاليننة،

ng/µl عماللحين االست مجمدةبال ، ومن ثم بعداا ح ظت      
 . Genome DNA: المجيني DNA للطريقة ترحيل 

وتحمينننم العيانننات فننني ،  لمحالينننم والمنننواد الالزمنننة والهنننالمتحضنننير ا تنننم
التننننني ذكراننننننا المسنننننبقة  كمنننننا فننننني الطريقنننننة عممينننننة الترحينننننم الكهرينننننا ي

 ا 9103 السكمااي، 
 : (RAPD-PCR)اجراء تفاعالت  

لخمسنة  ا 9103 السنكمااي، باالسنتااد إلنى  RAPDالنن تقاينةتم إجنراء  
موضنننحة فننني الجننندول  ا باد نننا13باسنننتخدام   اصننناا  منننن ابنننات ال جنننم

 ا 3,4أجراء الت اعالت بحسب الجدول  وكذلك تم  (2)

 

 يوضح البادئات المستخدمة في الدراسة:  2 جدول
no. Primer Sequence 5´ 3´ no. Primer Sequence 5´ 3´ 

P1 OP A-01 CAGGCCCTTC P8 OP C-16 CACACTCCAG 
P2 OP B-04 GGACTGGAGT P9 OP C-10 TGTCTGGGTG 
P3 OP B-12 CCTTGACGCA P10 OP D-03 GTCGCCGTCA 
P4 OP C-08 TGGACCGGTG P11 OP D10 GGTCTACACC 
P5 OP H-16 TCTCAGCTGG P12 OP D-18 GAGAGCAAC 
P6 OP J-04 CGGAACACGG P13 OP Y-04 GGCTGCAATG 
P7 OP B-20 GGACCCTTAC    
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 . RAPDتفاعالت الـ  اجراء يوضح المحاليل المستخدمة في:  3 جدول
 (2107)السكماني ، 

 الحجم لعينة واحدة التركيز النهائي المكونات ت

 مايكروليتر Green master mix 1x 12.5خميط الت اعم  0

 مايكروليتر2.0 بيكومول primer 10البادئ  2

 مايكروليتر8.5 ننن nuclease free waterماء مقطر  3

 مايكروليتر ng 2 50 ننDNA template 25قالب الداا  4
 

عمنننى جهننناز  عممان افضنننم برانننام  اسنننتمنننن خنننالل انننذ  الاتنننا   تبنننين 
  ا4اننو البرانام  الموضنن  الجنندول   thermocyclerالمبممنر الحننرارو 

دقنننا   بدرجنننة حنننرارة  (4)حنننرارة المسننن  االولننني اننني  درجنننة كاانننت حينننث
  تعنننر الضننمان ذلنننك لالشننريط المننزدوج و  ل نننكضننمان ال ، بسننببْم (94)
الداخمننة المدروسننة عمننى اغمننب مواقننع االرتبننا  فنني كننم العياننات  رايمننرالب

بدرجنة حنرارة  تتمن حينثمرحمة المس  االعتيادو  في في البراام    أما
حنننننرارة االرتبنننننا  اننننني منننننن  درجنننننة ثااينننننة، وتعتبنننننر (45)لمننننندة و ْم (93)

 ال منةمحنرارة االرتبنا   درجنة كممنا كاانت ، حيثتصميم البرام  ولوياتا
 درجنة تعتمند  دقيقنة والحنزم واضنحة جيندة و كمما كاات الاتا   رايمر،لمب

 تروجياينة فقند كاانتايمنن القواعند الا رايمرحرارة االرتبا  عمى محتو  الب
الاتننننا    واحسننننن مننننن افضننننم واحنننندة دقيقننننة يننننزمنو ْم  36حننننرارة ال درجننننة

 واسنتطالة اها ينة، دقيقة  1.5زمن يو  72حرارة درجة وتعتبر االستطالة ب
لجميننع  ال مننةي اغمننب البحننوث وذلننك لكواهننا مدقننا   ثابتننة فنن 10 بننزمن

بالاسننبة لعنندد النندورات فقنند  بيامننا  فنني الت اعننم اطننوال القطننع المتضنناع ة
اننذا  حيننث كننانواضننحة،  دقيقننة  لمحصننول عمننى حننزم ال مننةدورة م 40

النننننن  عممت تطبيقبننننناتةغمنننننب البحنننننوث التننننني اسنننننت ال نننننمالبرانننننام  انننننو م
RAPD التباين الوراثيالبصمة الوراثية و  في دراسة (Tahir, 2015)  

 

 .PCRتفاعل الـ  الجراء برنامج:  4الجدول 
 عدد الدورات الزمن الالزم C1درجة الحرارة    المرحمة

 1 دقا   5 94 المسخ األولي

 40 ثااية 45 93 المسخ االعتيادي

 دقيقة 45 36 ارتباط البادئ

 دقيقة 1 72 االستطالة
 

 التحميل االحصائي 
 عممةالمسنت رايمنراتالمضناع ة لمب العياناتتنم اخنذ اتنا    في اذ  الدراسنة

باالعتمنناد عمننى  جننداول التحويمهننا فنني مننن ثننم و  RAPDالننن  تقاينناتفنني 
 مقاراتهنا بنين العياناتثنم و  DNAحزمنة النن   عندم وجنوداوجود او غياب

ارمننز و  (1)الحزمننة بننالرقم  رمننز لوجننوداحيننث   ال ير متشننابهةاالمختم ننة
تسنننناب معامننننم تننننم اح ، بعننننداا(0)الحزمننننة بننننالرقم   عنننندم وجننننودا ل ينننناب

لداخمننة الننوراثي مننا بننين العياننات ا البعنند كننذلك احتسننابالتشننابه الننوراثي و 
  (NeiandLi.,1979)  . (Nei’s 72)معامنم التطبين  بفي الدراسنة، 

    NTSYS-PC 2.02 االتي االحصا ي خالل البراام من  وذلك

 النتائج والمناقشة
 :   RAPDنتائج مؤشرات الـ 

، اShort primerتسننتعمم برايمننرات قصننيرة   RAPDالننن  تقاينناتان 
والتني منن خاللهنا تكشنف عنن  ا قواعد اايتروجياية10حيث تكوات من  

التباياننننات او االختالفننننات  بننننين االاننننواع  وذلننننك مننننن خننننالل الكشننننف او 
 Waly et التعر  الما رد عمى موقع معين من المواقع أو من عدمه ،

al,.2012)  ا بيكننو مننول10امننا بالاسننبة لتركيننز البرايمننر فقنند كننان  ا ،
د وضنحت انذ  حيث كان افضم تركيز لمحصول عمى الاتا   الجيندة وقن

الدراسننننننة ان زيننننننادة تركيننننننز البرايمننننننر يننننننؤدو الننننننى ظهننننننور الحننننننزم غيننننننر 
وان منن  primer dimerالمتخصصنة او غينر الدقيقنة والتني تسنمى بنن 

اذ  الدراسة تبين ان تقميم التركيز ينؤدو النى ظهنور حنزم غينر واضنحة 
 شنناحبةا  امننا بالاسننبة لمحتويننات الت اعننم فقنند تبياننت اتننا   اننذا البحننث 

يكننون افضننم مننن المكواننات الما صننمة   green master mixن أن النن
وذلننك لسننهولة تحضننيراا وايضننا ضننبط القياسننات وال يحتنناج الننى محمننول 
التحميننم اثانناء الترحيننم عمننى اننالم االكنناروز  أن الحجننم  الننذو اسننتعمم 

ميكنرو  5)ا مايكرو ليتر، وكان حجم الماستر او  25في الدراسة او  
 اذ   الاتا   الجيدة ليتر، وتم الحصول عمى 

خمسنة اصناا  منن ابنات اثي لز دراسنة التبناين النو  دراسنة،ال  في اذ تمت
برايمننننر  (13) خدمااحيننننث اسننننت، RAPDالننننن  تقايننننات عمالسننننتبا ال جننننم

بعنننداا و ، ارتبنننا  عمنننى الجيانننوم لهنننا رايمنننراتوكاانننت جمينننع الب  عشنننوا ي
 حاديننننة الشننننكممتوزعننننة بننننين اغيننننر متشننننابهة  مختم ننننةا و أاتجننننت حننننزم 

Monomorphic bands)متعنننننننننننننددة االشنننننننننننننكالينننننننننننننين و  ا 
polymorphic)،وذلنننك الكشنننف عاهنننا عمنننى انننالم االكننناروز ثنننم تنننم ا 

، DNA markesr (DNA ladder100bp)بوجنود الندليم الحجمني 
موضنحة مختم نة منن الحنزم كمنا  شنكالا رايمنراتاتا   البالظهرت  بعداا

ممواقننننع التنننني تعرفننننت عميهننننا ل كمننننيا وكننننان المجمننننوع ال5فنننني الجنننندول  
 (9)ماهننا ، موقننع (90) ياننالمدروسننة عمننى مجننين العياننات  ،رايمننراتالب
   غيننر متشننابها، موقننع متبنناين (81)العياننات و  افننةلك ةعامنن فقننط قننعامو 

 فننني الهنننالم،  أعمنننى عننندد لمموقنننع الماتجنننة ب (p4) رايمنننرتمينننز البحينننث 
لممواقنع  ااقنم عندد (p11) رايمنراانت  الب ، بياماموقع  (11)بم ت  حيث
 Total الحنزم الماتجنة  مجموعكان حيث   فقط مواقع (3)بم ت  حيث

bands  حزمنننة  (170)ماهنننا ، ا حزمنننة(215بم نننت المواقنننع  انننذ منننن ا
 هعامن هحزمن (45)و، polymorphic bands  غينر متشنابهةا متباياة

(main bands)،  رايمراات  الب كماو (p4)  الحنزم  عندد منن اسنبةعمى أ
 اسنننبة منننن اقنننم (p11) رايمنننراانننت  الب ، وكنننذلك احزمنننة (27)بم نننت  اذ

 متبنننناين ل العامننننة اسننننبةال، امننننا فقننننط حننننزم (4)عنننندد مننننن الحننننزم إذ بم ننننت 
variation ratio العاصنني   % 79بم ننت  حيننثالماتجننة  رايمننراتبلم 

   (Kong, et al., 2011)، ا 9119،
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 المدروسة لمعينات RAPDنتائج البادئات المستخدمة في تفاعالت الـ 5الجدول 
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100 - 2 13 - 13 7 - 7 P1(OP A-01) 1 

80 2 1 20 5 25 8 1 9 P2(OP B-04) 2 

100 2 2 18 - 18 8 - 8 P3(OP B-12) 3 

62 2 6 17 10 27 9 2 11 P4(OP C-08) 4 

64 - 1 9 5 14 4 1 5 P5(OP H-16) 5 

100 2 1 17 - 17 7 - 7 P6(OP J-04) 6 

100 1 3 15 - 15 7 - 7 P7(OP B-20) 7 

77 3 2 17 5 22 6 1 7 P8(OP C-16) 8 

54 - 3 6 5 11 4 1 5 P9(OP C-10) 9 

76 - 4 16 5 21 9 1 10 P10(OP D-03) 10 

100 - 2 4 - 4 3 - 3 P11(OP D10) 11 

16 - 2 2 10 12 2 2 4 P12(OP D-18) 12 

100 1 2 16 - 16 7 - 7 P13(OP Y-04) 13 

79 13 31 170 45 215 81 9 90 Total  
 

 Absent حنزم غا بنة   متمينزة حنزمرت الدراسنة ايضناف بوجنود ظهنكمنا و 

band  حنزم فريندة ،Unique band (6)جندول الموضن  فني  ا كمنا ،
 (45) تمينننزة الااتجنننة عنننن البرايمنننرات انننوالحنننزم الم حينننث كنننان مجمنننوع

حزمنة غا بنة  حينث تمينز  (13)و  ،حزمة فريدة (32)كان ماها  ،حزمة
 (11)بم ننت  مننن الحننزم ال رينندة اذ اسننبة الصنناف االبننيل النندا رو بنن كبر

حصننم الصنناف االبننيل الجننزرو عمننى اقننم اسننبة فنني حننين ، فقننط حزمننة
لمحننزم  فقننط  أن الاسننبة حزمننة (3)بم ننت  عنندد الحننزم ال رينندة حيننث مننن

ال ا بة فقد تميز الصا ان االبنيل الندا رو واالحمنر الندا رو بعندم ااتناج 
اسننبة الحننزم ال ا بننة بيامننا حصننم الصنناف االبننيل الجننزرو عمننى اعمننى 

 اهننا اننذ  الحننزم ك فقننط ، وتسننتعمم (9) مننن الحننزم ال ا بننة فبم ننتعنندد 
الانننواع الصننناا  المدروسنننة، ان ظهنننور انننذ   صننن ة تمييزينننة وتشخيصنننية

الط نننرة فننني موقنننع منننن يننندل عمنننى حننندوث  ممنننا واحننند فننني صنننافالحنننزم 
ظهننننور كننننذلك قننننع و االمو  المواقننننع ، ممننننا اد  الننننى تعننننر  البرايمننننر لهننننذ 

الط نننرة فننني الحنننزم ال ا بنننة إذ تحننندث  فيهنننا، وييامنننا فننني الحزمنننة ال ريننندة 

االخنر ، وبالاتيجنة   صاف واحد دون االصاا  فيموقع تعر  البرايمر 
الاتنا   منع  ، واذا ما يت   الحزمة ر  واخت اءتؤدو الى ال اء ذلك التع

 ا (Sarkhosh et al., 2006، غمب الباحثينال
 ، حينننننثالجزي ينننننة لمحننننزم الااتجننننة  حجننننومتباياننننت المننننن خننننالل الاتنننننا   

جزي ننننني ال حجننننمالكننننان اقننننم  ، وا  100نننننن (2000bpتراوحننننت بننننين 
الجزي نني فنني حجننم الأعمننى كننان و ، (P10) اليرايمننر فنني  (100bp)اننو

ا  فني حننين ان bp 2000ن فبمن  الحجنم الجزي ني لنه  ا (P12 البرايمنر
المسننتعممة  فنني الدراسننة  proficiencyالكميننة لك نناءة البرايمننرات  الاسننبة
، حيننث كااننت أعمننى ك نناءة التباياننت بننين العياننات الداخمننة فنني الدراسننةقنند 

ا (P11 ، وأقنننم ك نناءة  لمبرايمنننرا(12.5بم ننت ا حينننثP4  اننو لمبرايمننر
 Discrimination ability التمييزينةبالاسنبة لمقندرة    أمناا (1.8بم نت

 التمييزيننة اذقنندرة ال اسننبة بنن عمى (P2) لمبرايمننرات، حيننث تميننز البرايمننر
 حيننث (P12) التمييزيننة لمبرايمننرقنندرة الأقننم  بيامننا كتبننت (11.7)بم ننت 
 ا 9103 السكمااي،   (1.1)بم ت 
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 في الدراسة المستخدمة رايمراتية لمبييز موالقدرة التم لمبرايمراتكفاءة كذلك الميزة و تيمثل الحزم الم :6الجدول 
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7.6 6.0 - 2 - - - - - - - - 400-1500 P1(OP A-01) 1 

11.7 11.6 - - - 1 - - 2 - - - 200-1500 P2(OP B-04) 2 

10.5 8.3 - - - 1 - 2 - - - - 1 450-1200 P3(OP B-12) 3 

10 12.5 - 1 - 1 - 1 2 1 - 2 250-1700 P4(OP C-08) 4 

5.2 6.5 - - - - - - - 1 - - 300-1600 P5(OP H-16) 5 

10 7.9 - - - - - - 2 - - 2 500-1750 P6(OP J-04) 6 

8.8 6.9 - - - 2 1 - - - - 1 200-1650 P7(OP B-20) 7 

10 10.2 - 1 - 1 - - 2 - 1 - 100-1000 P8(OP C-16) 8 

3.5 5.1 - - - - - 3 - - - - 300-1000 P9(OP C-10) 9 

9.4 9.7 - - - 2 - - - - - 2 400-2000 P10(OP D-03) 10 

2.3 1.8 - - - 1 - 1 - - - - 900-1500 P11(OP D10) 11 

1.1 5.5 - - - 1 - - - - - 1 300-1200 P12(OP D-18) 12 

9.4 7.4 - - - 1 - - 1 1 - - 400-1500 P13(OP Y-04) 13 

 المجموع 9 1 3 9 5 3 11 - 4 - 99.4 99.5

  4 11 8 12 10  

45  

 

لمفجل عمى هالم  صناف الخمسةلأل P1( نواتج البادئ 1الصورة )
 االكروز

لمفجل عمى  صناف الخمسةلأل P2( نواتج البادئ 2الصورة )
  هالم االكروز

لمفجل عمى هالم  صناف الخمسةلأل P3( نواتج البادئ 3الصورة )
  االكروز

لمفجل عمى  الخمسةصناف لأل P4( نواتج البادئ 4الصورة )
 هالم االكروز
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لمفجل عمى هالم  صناف الخمسةلأل P5( نواتج البادئ 5الصورة )
  االكروز

لمفجل عمى  صناف الخمسةلأل P6( نواتج البادئ 6الصورة )
  هالم االكروز

لمفجل عمى هالم  صناف الخمسةلأل P7( نواتج البادئ 7الصورة )
  االكروز

لمفجل عمى  صناف الخمسةلأل P8( نواتج البادئ 8الصورة )
  هالم االكروز

لمفجل عمى هالم  صناف الخمسةلأل P9( نواتج البادئ 9الصورة )
  االكروز

لمفجل عمى  صناف الخمسةلأل P10(نواتج البادئ 10الصورة )
  هالم االكروز

  
لمفجل عمى  صناف الخمسةلأل P11( نواتج البادئ 11الصورة )

 هالم االكروز
لمفجل عمى  صناف الخمسةلأل P12( نواتج البادئ 12الصورة )

 هالم االكروز
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 لمفجل عمى هالم االكروز صناف الخمسةلأل P13( نواتج البادئ 13الصورة )

 
 تقدير البعد الوراثي : 

ت نناعالت الننن لاتننا   ال خننالل  البعنند الننوراثي مننن كشنن تننم  فنني اننذا البحننث
RAPD  البراننننام   ال جننننم  باسننننتعمالبننننين االصنننناا  الخمسننننة لابننننات
 , Nei and Li  ، اNTSYS-PC.version 2.02i  التنالي النوراثي

عد النوراثي ةصناا  الخمسنة الب ا اتا  7الجدول   اذا يوض   ا1979
عشننوا ياف مننن  ا برايمننر03  الداخمننة فنني الدراسننة باسننتعمال لابننات ال جننم

أن اتنا   البعند  كش ت اتنا   التحمينم االحصنا ي،  RAPDالن  برايمرات
ا ،  كنننان اقنننم اسنننبة البعننند 10525ننننن  10339النننوراثي تراوحنننت منننا بنننين  
ا وت سنننر انننذ  10339حينننث بمننن    p5و  p4النننوراثي منننا بنننين الصنننا ين 

و الاتيجنننة ان ااننناك اسنننبة التشنننابه الكبينننرة بنننين الصنننا ين االبنننيل الننندا ر 
واالحمننر الجننزرو وضننمن االصنناا  الداخمننة فنني الدراسننة ، حيننث كننان 
أعمننى اسننبة البعنند الننوراثي كااننت بننين الصنناف االحمننر النندا رو واالبننيل 

ا وت سر اذ  الاتيجة ان أقنم اسنبة تشنابه بنين 10525الجزرو اذ بم ت  
الصننا ين مننن االصنناا  الداخمننة فنني الدراسننة واننذ  الاتننا   تت نن  مننع مننا 

 ا 9103كمااي ، ذكر    الس

 العنقودي : ، ـــ التحميل6

التني و  داخمنة فني الدراسنةال صناا البعند النوراثي لر اتنا  عمنى  ستاادباال
مجموعنننة  جنننراءتنننم ا  RAPDاتنننا   النننن العميهنننا منننن  ، الحصنننول تتمننن

اظهننرت عالقننة   ا 0المخطننط   شننكم فنني وجننودةالم ، التحميننم العاقننودو
الننننى  ، حينننث صنننا ت ا9  المخطنننط شننننكم منننن خننناللوذلنننك  وراثينننة 

 تضننننننننماتا حيننننننننث BوAر يسننننننننيتين انننننننني مجموعننننننننة   المجمنننننننوعتين ال
وانننذا يننندل عمنننى أن ،  صننناف االبنننيل الجنننزرو فقنننطا الAالمجموعنننة  

 وفهن صناا  ،عنن بقينة اال اكثنر اختالفنالا وان صاف االبيل الجزرو ال
 داخمننة فنني الدراسننة ،ال صنناا وراثي ضننمن االالننبعنند ال اسننبة اعمننى مننكمي

 صننا ت، و  باقيننةال صناا  االريعننةا عمننى االBالمجموعننة  شننممت  حينث
 B2وB1مجموعننننة  ال ننننرعيتين انننني المجمننننوعتين الا الننننى Bمجموعننننة  

مجموعنة  بيامنا،  صاف االحمر الندا رو ا الB1مجموعة    شممتحيث 
B2 رعينننة اننني  المجمنننوعتين الالنننى  صنننا ت ايضنننا B2aوB2b قننند ، ا

ا B2bأمنا المجموعنة   الصاف االسود الدا رو ا B2aمجموعة   شممت
النننننى  (B2b)وقننننند ااقسنننننمت مجموعنننننة ،  بننننناقي االصننننناا ضنننننمت فقننننند 

وقننننند  (B2b1)مجمنننننوعتين فنننننرعيتين اخنننننر  كاانننننت المجموعنننننة االولنننننى 
انننننذ   (B2b2)والمجموعننننة الثاايننننة ضننننمت الصنننناف االبننننيل النننندا رو 

ة ضمت الصاف االحمنر الجنزرو وتممنك انذ  المجموعنة اعمنى  المجموع
 Aالدراسنة   أمنا المجموعنة  منن بنين المجناميع الداخمنة فني بياها تشابه 

تممنك اقنم  تشنابه   والمتضماة التركيب الوراثي لمصناف االبنيل الجنزرو 
الاتننا    اننذ   مننن خننالل  الدراسننة بياهننا مننن بننين المجنناميع الداخمننة فنني

يتبننين وجننود درجننة مننن االخننتال  الننوراثي بننين التراكيننب الوراثيننة الداخمننة 
 وانننذا قننند ااطبننن  عمنننى الطنننراز المظهنننرو لمصننن ات الكمينننةفننني الدراسنننة 

ويرجننننننع السننننننبب ألننننننى أمننننننرين ، اةول   قنننننند تكننننننون  لمتراكيننننننب الوراثيننننننة
بنين بعنل التراكيننب فني الطنراز المظهنرو انو اننات   الوراثينة االختالفنات

أمنا  ت ثير البي ة واذا ما يعنول عمينة فني الكثينر منن بنرام  تريينة الابنات،
وال  الوراثينننة تشنننابه عنننالي وراثيننناف بنننين التراكينننب اةمنننر الثنننااي قننند يظهنننر

يتواف  منع الطنراز المظهنرو ويرجنع ذلنك ألنى التشنابه فني الماناط  غينر 
البنناحثين فنني مجننال  غمننبمننع ا  يت نن واننذا  فنني الابننات المشنن رة لمجياننات

 ا 9103 السكمااي ، ، مابات ليية تر ال
 

 قيد الدراسة فجللنبات القيم البعد الوراثي لمتراكيب الوراثية  : 7 الجدول

 
 

 
العالقة الوراثية لألصناف الخمسة باالعتماد عمى البعد  ( يوضح0مخطط )

 RAPD -PCRالوراثي لمؤشرات الـ
 

 االستنتاج
تقندير  الجزي ينة فني منن افضنم التقاينات RAPD-PCRتعد مؤشنرات النن

خمسننننة ال لرصنننناا الوراثيننننة  كشنننف التبنننناين الننننوراثي وكننننذلك البصننننمة و
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ايجنننناد العالقننننة الوراثيننننة لتمننننك االصنننناا   وكننننذلكالمدروسننننة مننننن ال جننننم 
وتحديننند البصنننمة الوراثينننة لهنننا وكنننذلك تجانننب  لهننناوكنننذلك القرابنننة الوراثينننة 

تنن ثير عوامننم الزراعننة والبي ننة التنني ت يننر مننن صنن ات الصنناف المسننتزرع 
 في بي ات دخيمة غير البي ة االصمية له  

 المصادر
 ( .2107الســـكماني ، رافـــع زيـــدان مخمـــف)  اسنننتخدام المؤشنننرات  

المظهرية والجزي ية لتقييم االداء الوراثي لعدد من االامنا  الوراثينة لابنات 
  اطروحنة دكتنورا    عمنوم  (.Vicia faba L)البناقالء واجاهنا ال ردينة 

 حياة كمية التريية لمعموم الصرفة ننن جامعة تكريت  
  ، استخدام مؤشنرات النداا فني ا  9119 عقيم حسين عمي العاصي

المشنروع فني  (.Hordeum vulgare L)تحميم التاوع الوراثي لمشنعير 
 جامعة ب داد -العراق   اطروحة دكتورا    كمية التريية ابن الهيثم

 Abinaya Manivannan, Jin-Hee Kim, Do-Sun 

Kim, Eun-Su Lee, and Hye-Eun Lee Deciphering the 

Nutraceutical Potential of Raphanus sativus—A 

Comprehensive Overview Nutrients. 2019 Feb; 11(2): 

402. 

 Agnieszka Kicel, . (2020). An Overview of the 

Genus Cotoneaster (Rosaceae): Phytochemistry, 

Biological Activity, and Toxicology Department of 

Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Medical 

University of Lodz, 1 Muszynskiego, 90-151 Lodz, 

Poland;(A.O.);(M.A.O.). 
 Banihani, Saleem Ali, Radish (Raphanus sativus) 

and Diabetes Department of Medical Laboratory 

Sciences, Jordan University of Science and 

Technology, Irbid 22110, Jordan; 2017, 9, 1014. 
 Cowan MM. Plant products as antimicrobial 

agents. Clin Microbiol Rev1999. 12:564-582. 

 Gutierrez RM, Perez RL. Raphanus sativus 

(radish): their chemistry and biology. Sci World J. 

2004. 4:811–837. 

 Huang, Q.X. ;Wang, X.C. ;Kong, H. ;Guo, Y.L. 

and Guo, A.P. (2013). An efficient DNA isolation 

method for tropical plants. Afr. J. Bio. 12(19):2727-

2732. 

 Jing P, Zhao S, Ruan S, Sui Z, Chen L, Jiang L 

and Qian B. 2014. Quantitative studies on structure-

ORAC relationships of anthocyanins from eggplant 

and radish using 3D-QSAR Food chemistry 145: 365-

71. 

 Kim WK, Kim JI, Jeong DH, Chun YH, Kim SH, 

Cho KJ, Chang MJ. Radish (Raphanus sativus L. 

leaf) ethanol extract inhibits protein and mRNA 

expression of ErbB2 and ErbB3 in MDA-MB-231 

human breast cancer cells. Nutr Res Pract2011. 5(4): 

288-293. 

 KONG, Q. et al. Genetic Diversity of Radish 

(Raphanus sativus L.) Germplasm resources revealed by 

AFLP and RAPD markers. Plant Molecular Biology 

Reporter, v. 29, n. 1, p. 217-223, 2011. 

 Lugasi A, Blazovics A, Hagymasi K, Kocsis I, 

Kery A Antioxidant effect of squeezed juice from 

black radish (Raphanus sativus L. var niger) in 

alimentary hyperlipidaemia in rats. Phytother Res. 

2005. 19(7): 587–591. 

 Nei, M. and W.H. Li (1979). Mathematical 

model for studying genetic variation in terms of 

restriction endonucleases. Proceeding of the National 

Academy of Science, USA. 74, 5269-5273. C. F. by 

Henry, R.J. (1997). 

  Peterson, Cass. "Radishes: Easy to Sprout, Hard 

to Grow Right"Archived 2018-02-05 at the Wayback 

Machine. The New York Times,. Retrieved February 

5, 2018. 

 Pojer E, Mattivi F, Johnson D and Stockley C S. 

2013. The case for anthocyanin consumption to 

promote human health:A review. Comprehensive 

Reviews in Food Science and Food Safety 12: 483-

508. 

 Rubatzky, Vincent E, and Yamaguchi, Mas. 

World Vegetables: Principles, Production and 

Nutritive Values. New York: Chapman &Hall, 1997. 

 Sarkhosh, A., Zamani, Z., Fatahi, R., Ebadi, A., 

2006. RAPD markers reveal polymorphism among 

some Iranian pomegranate (Punica granatum L.) 

genotypes. Sci. Hortic. 111 (1), 24–29. 

 Seo, M.-S.; Chung, J.-H.; Park, B.-S.; Kim, J.S. 

Analysis of Sugars Content by Genotypes in 82 

Radish(Raphanus sativus L.). Korean J. Plant Res. 

2018. 

 Tahir, A.nawroz (2015).identification of genetic 

variation in some faba bean (Vicia faba) genotypes 

grown in Iraq estimated with RAPD and SDS-PAGE 

of seed proteins .endian journal of biotechnology. 14 

(1). pp 351-356. 

 Waheed A, Hamid FS, Madiha B, Seemab A, 

Naveed A, Nadia K, Sohail A, Saqib M,2 Hina G. 

GC-MS analysis of chemical components seed oil of 

Raphanus sativus L. 2019;5(3):112‒118. 

 Waly, C.; Bordeos, A.; Madamba, M.R.; 

Baraoidan, M. ;Ramos, M.; Wang, G.L.; Leach, 

J.E. and Leung, H. (2012). Rice lesion mimic 

mutants with enhanced resistance to diseases. Mol. 

Genet. Geno.279:605-614. 

 Weaver, William Woys. Heirloom Vegetable 

Gardening. New York: Henry Holt and Company, 

1997. 

 Xuxiao, Z., Liw J., Guan, S. Wang, Q. Liu, 

G.P. Jerrey and R. Redden, (2009). Molecular 

variation among Chinese and global winter faba bean 

germplasm. Teor. Appl. Genet, 118: 971-978. 

 

     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manivannan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30769862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30769862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30769862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30769862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30769862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20HE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30769862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6412475/
https://www.nytimes.com/1999/05/02/style/cuttings-radishes-easy-to-sprout-hard-to-grow-right.html
https://www.nytimes.com/1999/05/02/style/cuttings-radishes-easy-to-sprout-hard-to-grow-right.html
https://web.archive.org/web/20180205184549/http:/www.nytimes.com/1999/05/02/style/cuttings-radishes-easy-to-sprout-hard-to-grow-right.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine

