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العمل :زرعت بذور اصاا
9105 / 01

منن ابنات ال جنم المزروعنة فني العنراق باسنتخدام المؤشنرات الجزي ينة طـرق

ابات ال جنم االحمنر الندا رو و االبنيل الجنزرو و االسنود الندا رو واالبنيل الندا رو واالحمنر الندا روا فني تناري / 4

تم جمع العياات من محافظة صالح الدين  /قضاء بمد /ااحية يثرب ،بعد شهر من موعد الز ارعنة حينث تنم اخنذ منن كنم عيانة  2غنم

وتم عزل الن  DNAباالعتماد عمى طريقة الن CTAPوتم قياس اقاوة وتركيز ال  DNAوذلك عن طرين جهناز ال ن Nanodropحينث تراوحنت الاقناوة
مننا بننين 9022-9012ا بيامننا تراوحننت التراكيننز مننا بننين 34403-031ا بياننت الاتننا
وااتجننت الحننزم والتنني كااننت متوزعننة ومختم ننة بننين العامننة والمتباياننة اظهننرت اتننا

ان جميننع البرايم نرات لهننا مواقننع ارتبننا عمننى جياننوم الابننات

اننذا البحننث حننزم مختم ننة المواقننع حيننث كننان مجمننوع المواقننع )(90

موقن ننع ،ماهن ننا ) (9مواقن ننع عامن ننة و) (81موقن ننع متبن نناين مختمفا وتمين ننز البرايمن ننر ) (P4ب ن ن عمى عن نندد بم ن ننت ) (11موقن ننع من ننن المواقن ننع وكن ننذلك اان ننت
البرايمر) (P11اقم عنددا منن المواقنع حينث بمن ) (3مواقنع وكنان مجمنوع الحنزم الماتجنة منن انذ المواقنع اني ) (215حزمنة ،منن انذ الحنزم )(170
حزمة مختم ة و ) (45حزمة عامة  ،كما اات البرايمر ) (P4اكثر عددا بمن ) (27حزمنة ،بيامنا اانت البرايمنر ) (P11اقنم عنددا حينث بمن ) (4حنزم
فقط  ،اما اسبة التباين العامة فقد بم ت  %79وأظهرت الاتا

حزم مميزة كان مجموعها ) (45حزمة ،حيث كنان ماهنا ) (32حزمنة فريندة ،و )(13

حزمنة غا بنة ،وتمينز الصناف االبننيل الندا رو بن عمى عندد لمحنزم ال رينندة اذ بم نت ) (11حزمنة بيامنا حصنم الصنناف االبنيل الجنزرو عمنى اقنم عنندد

منن الحنزم ال رينندة اذ بم نت ) (3حنزم فقننط  ،امنا بالاسننبة لمحنزم ال ا بنة فقنند تمينز الصنا ان االبننيل الندا رو واالحمننر الندا رو بعندم ااتنناج الحنزم ال ا بننة

بيامنا حصننم الصنناف االبننيل الجننزرو عمننى أعمنى عنندد مننن الحننزم ال ا بننة فكااننت ) (9حنزم ومننن اتننا
تبين ان اتا

البعنند الننوراثي بت نناعالت ال ن RAPD-PCR

قيم البعد الوراثي تراوحت اسبتها بين ) ، (0.969-0.372و كان اقم بعند و ارثني انو بنين الصناف االبنيل الندا رو واالحمنر الندا رو اذ

بمن ) (0.327واننذا ينندل عمننى ان اننذين الصننا ين امننا االكثننر تشننابها ضننمن االصنناا

المدروسننة  ،وكننان اعمننى بعنند و ارثنني اننو بننين الصنناف االحمننر

الدا رو واالبيل الجزرو ببعد وراثي ) (0.969مما يدل عمى ااهم اكثر اختالفا ضمن االصاا
االســـتنتاج :يمك ننن ايج نناد العالق ننة الوراثي ننة لتم ننك االص نناا

وك ننذلك الق ارب ننة الوراثي ننة لتم ننك االص نناا

المدروسة
وتحدي نند البص ننمة الوراثي ننة له ننا باس ننتخدام مؤشن نرات

الن RAPD-PCRوكذلك تجاب ت ثير عوامم الزراعة والبي ة التي ت ير من ص ات الصاف المستزرع في بي ات دخيمة غير البي ة االصمية له
الكممات المفتاحية :الن ، RAPD-PCRالتباين الوراثي  ،البصمة الوراثية  ،ابات ال جم

المقدمة

ال جن ن ن ننم sativus

مبكنر منن  9311قبنم المنيالد )(Weaver and William, 1997

 ، Raphanusالتن ن ن نني تاتمن ن ن نني إلن ن ن ننى عا من ن ن ننة

 Brassicaceaeاو من الخضروات السناوية موجنودة فني جمينع أاحناء

يتطمب فتنرة امنو منن 31_31ا ينوم وعنادة منا ينزرع فني موسنم الخرينف

العننالم ويعننر ا ن بشننكم شننا ع كجننذر أحمننر بصننمي ص ن ير وتشننير

)(Peterson and Cass., 2018

أقنندم لالم ارجننع اةدبيننة والبقايننا اةثريننةل ب اننه ال يوجنند ات نناق عمننى او مننن

تم العثور عمنى أكبنر تانوع منن أصناا

الحضن ننارات القديمن ننة التن نني زرعن ننت ال جن ننم اوال االغري ن ن  ،المص ن نريون ام

ال جنم فني شنرق البحنر اةبنيل

المتوسط وبالقرب من بحر قزوين  ،مما يشير إلى ماطقة ماش مختم نة

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

) .(Jing et al.,2014يس ننتخدم ال ج ننم بش ننكم أساس نني لالس ننتهالك
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المواد وطرق العمل

البشرو في شرق آسيا  ،بما فني ذلنك كورينا والصنين واليابنان (Seo et
) al., 2018أن العدينند مننن أا نواع ال جننم المختم ننة تاتشننر فنني جميننع

جمــع العينــات :زرعننت بننذور اصنناا

ال جننم اةسننود لن ن  R. nigerكننان م ض نالف فنني إسننباايا ،كمننا ان اانناك

في تاري  9105 / 01 / 4في مزرعتي بااحية يثرب \محافظة صنالح

أاحاء أوروبا وآسيا ،حينث ت ضنم البمندان المختم نة أصناا
صناف اوريني ﺁخنر  R. radiculaاضنافة النى اصناا

معيانة منثال

االبيل الجنزرو و االسنود الندا رو واالبنيل الندا رو واالحمنر الندا روا

اخنر مختم ننة

الدين بعد حراثة االرل زرعت البذور وبشنكم عشنوا ي فني النواح ذات

أيضنا باسنم
تنم زراعتهنا فني آسنيا مثنم  ،R. longipinnatusالمعنرو
ف
 ،Daikonفني الصنين ،و  R. raphanistroidesمتاوعنة فني اليابنان

طول 9ا متر وعرل 0ا متنر وكاانت المسنافة بنين صناف واخنر اني
91اس ننم البن نراس0552،ا وكاا ننت الب ننذور عم ننى عمن ن

) (Pojer et al., 2013يمعنب الصناف االوريني دو ار مهمنا فني عنالج

سننقيت بهنندوء تجابننا الاجن ار

بع ننل االمن نرال حي ننث اس ننتخدم كاب ننات طب نني ما ننذ زم ننن طوي ننم ومن ننن
المعننرو

9_0ا س ننم ث ننم

البننذور مننع تيننار المنناء بعنند ذلننك تننم السننقي

كممنا دعنت الحاجنة اعتمننادا عمنى رطوبنة الترينة وحاجننة الابنات تنم جمننع

باسننم  Mooliأو مننولي فنني الهاديننة والباجابيننة لننه آثننار ممننين

العيان ننات من ننن ابن ننات ال جن ننم بعن نند شن ننهر من ننن موعن نند الز ارعن ننة حين ننث تن ننم

عمننى اةمعنناء و بمثابننة فننات الشننهية )(Waheed, et al., 2019

اخن ننذ 1_3ا اوراق فتين ننة من ننن القمن ننة الاامين ننة لمابن ننات او بن ننوزن 9ا غن ننم

تسننتخدم لعننالج ضننعف الكبنند وعسننر الهضننم )(Banihani, 2017

وبعننداا وضننعت فنني اكينناس خاصننة معممننة واقمننت الننى المختبننر مباش نرة

ارتبطننت اةاشننطة الطبيننة لماباتننات ماننذ فت نرة طويمننة ب اتنناج المسننتقبالت

الجراء عممية االستخالص لم  ، DNAماها

الثااوي ننة الت نني تش ننمم كاليكوس ننيدات ،قموي نندات ،ال الفواوي نند ،التاايا ننات،

طريقة االستخالص لل DNA Extraction : DNA

التنريين ،الكومنارين ،إلن اني منواد كيميا ينة اشنطة بيولوجينا ،ينتم تولي هنا

تننم اسننتخالص ال  DNAمننن ابننات ال جننم عننن طري ن اسننتخدام مننادة

بشنكم طبيعني فنني جمينع أاحنناء جسنم الابننات (Agnieszka Kicel,

الن ن (CTAB) cetyl trimethylammonium bromideوفقننا لمننا

) 2020وتسنتحدم كمضناد لنرورام) (Kim, et al., 2011وتسننتخدم

ذكر  ( Huang et al., 2013 ).و السكمااي9103 ،ا

كمض نناد لمس ننكرو وك ننذلك تس ننتخدم لع ننالج ض ننعف الكب نند وعس ننر الهض ننم

تركيز و تنقية الدنا (DNA purification : )DNA

) (Banihani, 2017وتستخدم كمضاد لمتكاثر (Manivannan et

تم قيناس تركينز واقناوة ال  DNAباسنتعمال جهناز ال )،(nano drop

) al., 2019كمننا أاهننا معروفننة جينندا السننتخدامها فنني عننالج التهنناب

اخ ننذت كمي ننة قميم ننة ج نندا م ننن ال ننداا  DNAالمجيا نني المس ننتخمص س ننابقا

الشعب الهوا ية واإلسهال )(Banihani, 2017
ان اكتشننا

ابننات ال جننم االحمننر النندا رو و

وبعننداا وضنعت فنني المكننان المال ننم لمعياننة ،بعننداا تمننت معننايرة الجهنناز

تقايننة ال ن  PCRفنني العقنندين الماضننيين سنناعدت العدينند مننن

عمنى محمنول االذابنة ،وتنم تثبينت وحندة التركينز لم ن DNAب ال نng/µ1

الباحثين عمى استابا مؤشرات مختم ة تعتمند عمنى تمنك التقاانة سناامت

بعن ننداا س ن نيعطي الجهن نناز بقين نناس التركين ننز بن ننال  ، ng/mlوالاقن نناوة بدقن ننة

بشننكم كبيننر فنني تقيننيم االصننول الوراثيننة وكشننف التبنناين الننوراثي وتحدينند

عاليننة ،ثننم بعننداا اخ ننف العياننة الننى ان يصننم تركيننز ال DNA

اوين ننة االا ن نواع من ننن خن ننالل البصن ننمة الوراثين ننة وكن ننذلك تحدين نند الجيان ننات

50

 ،ng/µlومن ثم بعداا ح ظت بالمجمدة لحين االستعمال

المسؤولة عن العديد من الص ات المهمة فني تريينة الابنات وماهنا ال جنم

طريقة ترحيل لل  DNAالمجيني. Genome DNA :

) DNA (RAPDو Inter-Simple Sequence Repeat

عممي ن ننة الترحي ن ننم الكهري ن ننا ي كم ن ننا ف ن نني الطريق ن ننة المس ن ننبقة الت ن نني ذكرا ن ننا

ومنن انذ المؤشنرات اني Random Amplified Polymorphic

ت ننم تحض ننير المحالي ننم والمن نواد الالزم ننة واله ننالم  ،وتحمي ننم العيا ننات ف نني

) (ISSRو Amplified Fragment Length Polymorphism

السكمااي9103 ،ا

)(Xuxiao et al., 2009) (AFLP

اجراء تفاعالت ): (RAPD-PCR

اسننتخدمت تقايننة ال

RAPDلهذا ال رل لت وقها من حيث السهولة والدقة وامكااينة الكشنف

تم إجنراء تقاينة ال ن RAPDباالسنتااد إلنى السنكمااي9103 ،ا لخمسنة

ب وسع مسناحة منن جيانوم الابنات  Plant genomeوقمنة التكم نة مقارانة
بالمؤش ن نرات اةخن ننر )السن ننكمااي ( 9103 ،ان نند

البحن ننث ان ننو ايجن نناد

العالقننة الوراثيننة والبصننمة الوراثيننة لخمسننة اصنناا

مننن ال جننم المسننتزرع

اصنناا

مننن ابننات ال جننم باسننتخدام 13ا باد ننا موضننحة فنني الجنندول

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

باستخدام مؤشرات النRAPD-PCR
جدول  : 2يوضح البادئات المستخدمة في الدراسة
´Sequence 5´ 3
CACACTCCAG
TGTCTGGGTG
GTCGCCGTCA
GGTCTACACC
GAGAGCAAC
GGCTGCAATG

Primer
OP C-16
OP C-10
OP D-03
OP D10
OP D-18
OP Y-04

´Sequence 5´ 3
CAGGCCCTTC
GGACTGGAGT
CCTTGACGCA
TGGACCGGTG
TCTCAGCTGG
CGGAACACGG
GGACCCTTAC

no.
P8
P9
P10
P11
P12
P13

8

Primer
OP A-01
OP B-04
OP B-12
OP C-08
OP H-16
OP J-04
OP B-20

no.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
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جدول  : 3يوضح المحاليل المستخدمة في اجراء تفاعالت الـ .RAPD

النتائج والمناقشة

(السكماني )2107 ،
ت
0

المكونات
خميط الت اعم Green master mix

التركيز النهائي
1x

الحجم لعينة واحدة

ان تقايننات الن ن  RAPDتسننتعمم برايم نرات قصننيرة Short primerا،

 12.5مايكروليتر

2

البادئ primer

 10بيكومول

2.0مايكروليتر

3

ماء مقطر nuclease free water

نن

8.5مايكروليتر

4

قالب الداا DNA template

 25نng 50

 2مايكروليتر

م ننن خ ننالل ا ننذ الات ننا

نتائج مؤشرات الـ : RAPD

حيث تكوات من 10ا قواعد اايتروجياية والتني منن خاللهنا تكشنف عنن
التبايان ننات او االختالفن ننات بن ننين االا ن نواع وذلن ننك من ننن خن ننالل الكشن ننف او
التعر الما رد عمى موقع معين من المواقع أو من عدمه Waly et ،
)al,.2012ا امننا بالاسننبة لتركيننز البرايمننر فقنند كننان 10ا بيكننو مننول،

تب ننين ان افض ننم برا ننام اس ننتعمم عم ننى جه نناز

حيث كان افضم تركيز لمحصول عمى الاتا

المبممنر الحنرارو  thermocyclerاننو البرانام الموضن الجنندول 4ا
حيننث كااننت درجننة ح ن اررة المس ن االولنني انني ) (4دقننا

الد ارس ن ننة ان زي ن ننادة تركي ن ننز البرايم ن ننر ين ن ننؤدو ال ن ننى ظه ن ننور الح ن ننزم غين ن ننر

بدرجننة ح ن اررة

المتخصصنة او غينر الدقيقنة والتني تسنمى ب ن  primer dimerوان منن

)ْ (94م  ،بسننبب الضننمان ل ننك الش نريط المننزدوج وذلننك لضننمان التعننر
البرايمننر عمننى اغمننب مواقننع االرتبننا فنني كننم العياننات المدروسننة الداخمننة
في البراام

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

أما في مرحمة المس االعتيادو حينث تمنت بدرجنة حن اررة

وذلننك لسننهولة تحضننيراا وايضننا ضننبط القياسننات وال يحتنناج الننى محمننول
التحميننم اثانناء الترحيننم عمننى اننالم االكنناروز أن الحجننم الننذو اسننتعمم

جيندة و دقيقنة والحنزم واضنحة تعتمند درجنة

في الدراسة او 25ا مايكرو ليتر ،وكان حجم الماستر او  (5ميكنرو

ح اررة االرتبا عمى محتو البرايمر منن القواعند الاايتروجياينة فقند كاانت

ليتر ،وتم الحصول عمى اذ الاتا

درج ننة الحن ن اررة ْ 36م وي ننزمن دقيق ننة واح نندة م ننن افض ننم واحس ننن الات ننا
وتعتبر االستطالة بدرجة ح اررة  72ويزمن  1.5دقيقة  ،واسنتطالة اها ينة
بننزمن  10دقننا

عشن نوا ي وكاا ننت جمي ننع البرايمن نرات له ننا ارتب ننا عم ننى الجيا ننوم ،وبع ننداا
أاتجن ننت حن ننزم غين ننر متشن ننابهة مختم ن ننةا ومتوزعن ننة بن ننين احادين ننة الشن ننكم

 40دورة مال مننة لمحصننول عمننى حننزم دقيقننة واضننحة ،حيننث كننان اننذا
البرا ن ننام ا ن ننو مال ن ننم ةغم ن ننب البح ن ننوث الت ن نني اس ن ننتعممت تطبيقب ن ننات ال ن ن ن

)bands

بوجنود الندليم الحجمني ،(DNA ladder100bp) DNA markesr

الجدول  : 4برنامج الجراء تفاعل الـ .PCR
الزمن الالزم

عدد الدورات
1
40

البرايمنرات ،عمننى مجننين العياننات المدروسننة اني ) (90موقننع ،ماهننا )(9

 5دقا

المسخ االعتيادي

 45ثااية

ارتباط البادئ

36

 45دقيقة

االستطالة

72

1دقيقة

في اذ الد ارسنة تنم اخنذ اتنا

بعداا ظهرت الاتا

البرايمنرات اشنكال مختم نة منن الحنزم كمنا موضنحة

فن نني الجن نندول 5ا وكن ننان المجمن ننوع الكمن نني لممواقن ننع التن نني تعرفن ننت عميهن ننا

93

التحميل االحصائي

Monomorphicا وي ن ن ن ن ن ننين متع ن ن ن ن ن ننددة االش ن ن ن ن ن ننكال

)polymorphicا ،ث ننم ت ننم الكش ننف عاه ننا عم ننى ا ننالم االك نناروز وذل ننك

 RAPDفي دراسة البصمة الوراثية والتباين الوراثي )(Tahir, 2015

المسخ األولي

منن ابنات

ال ج ننم باس ننتعمال تقاي ننات ال ن ن  ،RAPDحي ننث اس ننتخدماا ) (13برايم ننر

اطنوال القطننع المتضنناع ة فنني الت اعننم بيامننا بالاسننبة لعنندد النندورات فقنند

المرحمة

الجيدة

تمت في اذ الد ارسنة ،د ارسنة التبناين النوزاثي لخمسنة اصناا

ثابتننة ف ني اغمننب البحننوث وذلننك لكواهننا مال مننة لجميننع

درجة الحرارة 1C
94

اننذا البحننث

أن ال ن  green master mixيكننون افضننم مننن المكواننات الما صننمة

)ْ (93م ولم ن نندة ) (45ثااي ن ننة ،وتعتب ن ننر درج ن ننة حن ن ن اررة االرتب ن ننا ا ن نني م ن ننن
اولويات تصميم البرام  ،حيث كممنا كاانت درجنة حن اررة االرتبنا مال منة
لمبرايمر ،كمما كاات الاتا

الجيندة وقند وضنحت انذ

مواقننع فقننط عام نة لكافننة العياننات و ) (81موقننع متبنناين غيننر متشننابها،
حيننث تميننز البرايمننر ) (p4ب أعمننى عنندد لمموقننع الماتجننة فنني الهننالم،
حيث بم ت ) (11موقع  ،بياما اانت البرايمنر ) (p11اقنم عنددا لممواقنع
حيث بم ت ) (3مواقع فقط حيث كان مجموع الحنزم الماتجنة Total

العيانات المضناع ة لمبرايمنرات المسنتعممة

 bandsا مننن ا ننذ المواق ننع بم ننت )215ا حزم ننة ،ماه ننا ) (170حزم ننة

فنني تقايننات الن ن  RAPDومننن ثننم تحويمهننا فنني الجننداول باالعتمنناد عمننى

متباياة غينر متشنابهةا  ،polymorphic bandsو) (45حزمنه عامنه

وجود او غياب عندم وجنودا حزمنة ال ن  DNAوثنم مقاراتهنا بنين العيانات

) ،(main bandsوكما اات البرايمر ) (p4أعمى اسنبة منن عندد الحنزم

المختم ننة ال ير متشننابهةا حيننث ارمننز لوجننود الحزمننة بننالرقم ) (1وارمننز

اذ بم ننت ) (27حزم ننة ،وك ننذلك ا اا ننت البرايم ننر ) (p11اق ننم اس ننبة م ننن

ل ي نناب ع نندم وج ننودا الحزم ننة ب ننالرقم ) ،(0بع ننداا ت ننم احتس نناب معام ننم

ع نندد م ننن الح ننزم إذ بم ننت ) (4ح ننزم فق ننط ،ام ننا الاس ننبة العام ننة لمتب نناين

التشننابه الننوراثي وكننذلك احتسنناب البعنند الننوراثي مننا بننين العياننات الداخمننة

 variation ratioلمبرايمنرات الماتجننة حيننث بم ننت %79

في الد ارسنة ،بتطبين المعامنم )(NeiandLi.,1979) . (Nei’s 72

9119،ا (Kong, et al., 2011) ،

وذلك من خالل البراام االحصا ي االتي NTSYS-PC 2.02

9

العاصنني
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الجدول  5نتائج البادئات المستخدمة في تفاعالت الـ RAPDلمعينات المدروسة
اسبة التباين%

عدد الحزم الغائبة

عدد الحزم الفريدة

عدد الحزم المتباينة

عدد الحزم العامة

عدد الحزم الكمي لمبادئ

عدد المواقع المتباينه

عدد المواقع العامة

عدد المواقع التي انتجها

اسم البادئ
)P1(OP A-01
)P2(OP B-04
)P3(OP B-12
)P4(OP C-08
)P5(OP H-16
)P6(OP J-04
)P7(OP B-20
)P8(OP C-16
)P9(OP C-10
)P10(OP D-03
)P11(OP D10
)P12(OP D-18
)P13(OP Y-04
Total

موقع تعر البرايمر في صاف واحد دون االصاا

وكمنا ظهنرت الد ارسنة ايضناف بوجنود حنزم متمينزة حنزم غا بنة Absent
 ، bandحنزم فريندة  Unique bandا كمنا موضن فني الجندول )،(6

ت

100
80
100
62
64
100
100
77
54
76
100
16
100
79

2
2
2
2
1
3
1
13

2
1
2
6
1
1
3
2
3
4
2
2
2
31

13
20
18
17
9
17
15
17
6
16
4
2
16
170

5
10
5
5
5
5
10
45

13
25
18
27
14
17
15
22
11
21
4
12
16
215

7
8
8
9
4
7
7
6
4
9
3
2
7
81

1
2
1
1
1
1
2
9

7
9
8
11
5
7
7
7
5
10
3
4
7
90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
االخنر  ،وبالاتيجنة

تؤدو الى ال اء ذلك التعر واخت اء الحزمة  ،واذا ما يت

حي ننث ك ننان مجم ننوع الح ننزم المتمين نزة الااتج ننة ع ننن البرايمن نرات ا ننو )(45

منع الاتنا

الغمب الباحثينSarkhosh et al., 2006) ،ا
من ننن خن ننالل الاتن ننا

حزمة ،كان ماها ) (32حزمة فريدة ،و ) (13حزمنة غا بنة حينث تمينز

الصنناف االبننيل النندا رو بن كبر اسننبة مننن الحننزم ال رينندة اذ بم ننت )(11

تبايان ننت الحجن ننوم الجزي ين ننة لمحن ننزم الااتجن ننة  ،حين ننث

تراوحن ننت بن ننين ) 2000bpن ن ن

100ا  ،و كن ننان اقن ننم الحجن ننم الجزي ن نني

حزمننة فقننط ،فنني حننين حصننم الصنناف االبننيل الجننزرو عمننى اقننم اسننبة

اننو ) (100bpفنني اليرايمننر ) ،(P10وكننان أعمننى الحجننم الجزي نني فنني

مننن عنندد الحننزم ال رينندة حيننث بم ننت ) (3حزمننة فقننط أن الاسننبة لمحننزم

البرايمنر )P12ا فبمن الحجنم الجزي ني لنه ن 2000 bpا فني حننين ان

ال ا بة فقد تميز الصا ان االبنيل الندا رو واالحمنر الندا رو بعندم ااتناج

الاسننبة الكميننة لك نناءة البرايمنرات  proficiencyالمسننتعممة فنني الد ارسننة

الحننزم ال ا بننة بيامننا حصننم الصنناف االبننيل الجننزرو عمننى اعمننى اسننبة

قنند التباياننت بننين العياننات الداخمننة فنني الد ارسننة ،حيننث كااننت أعمننى ك نناءة

عنندد مننن الحننزم ال ا بننة فبم ننت ) (9فقننط  ،وتسننتعمم اننذ الحننزم ك اهننا

اننو لمبرايمننر P4ا حيننث بم ننت)12.5ا ،وأقننم ك نناءة لمبرايمننر )P11ا

صن ن ة تمييزي ننة وتشخيص ننية الان نواع الص نناا

بم نت )1.8ا أمنا بالاسنبة لمقندرة التمييزينةDiscrimination ability

المدروس ننة ،ان ظه ننور ا ننذ

الح ننزم ف نني ص نناف واح نند مم ننا ي نندل عم ننى ح نندوث الط ن نرة ف نني موق ننع م ننن

لمبرايم نرات ،حيننث تميننز البرايمننر ) (P2ب ن عمى اسننبة القنندرة التمييزيننة اذ

المواق ننع  ،مم ننا اد ال ننى تع ننر البرايم ننر له ننذ المواق ننع وك ننذلك ظهن ننور

بم ننت ) (11.7بيامننا كتبننت أقننم القنندرة التمييزيننة لمبرايمننر ) (P12حيننث

الحزم ننة ال ري نندة فيه ننا ،وييام ننا ف نني الح ننزم ال ا ب ننة إذ تح نندث الط ن نرة ف نني

بم ت ) (1.1السكمااي9103 ،ا
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القدرة التمييزيو

الكفبئت

غبئبت

فريده

غبئبت

فريده

غبئبت

فريده

غبئبت

فريده

غبئبت

فريده

1
3

11

12

8

اسم الببدئ

4

-

2

400-1500
200-1500
450-1200
250-1700
300-1600
500-1750
200-1650
100-1000
300-1000
400-2000
900-1500
300-1200
400-1500

التسلسل

7.6
11.7
10.5
10
5.2
10
8.8
10
3.5
9.4
2.3
1.1
9.4
99.5

6.0
11.6
8.3
12.5
6.5
7.9
6.9
10.2
5.1
9.7
1.8
5.5
7.4
99.4

-

2
1
1
4

-

1
1
1
2
1
2
1
1
1
11

-

1
3
1
5

2
2
2
2
1
9

1
1
1
3

1
1

1
2
2
1
2
1
9

الحجم الجزيئي

الجدول  :6يمثل الحزم المتميزة وكذلك الكفاءة لمبرايمرات والقدرة التممييزية لمبرايمرات المستخدمة في الدراسة
االصنبف المدروست
A1
A2
A3
A4
A5

)P1(OP A-01
)P2(OP B-04
)P3(OP B-12
)P4(OP C-08
)P5(OP H-16
)P6(OP J-04
)P7(OP B-20
)P8(OP C-16
)P9(OP C-10
)P10(OP D-03
)P11(OP D10
)P12(OP D-18
)P13(OP Y-04
المجموع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10

45

الصورة ( )1نواتج البادئ  P1لألصناف الخمسة لمفجل عمى هالم

الصورة ( )2نواتج البادئ  P2لألصناف الخمسة لمفجل عمى

االكروز

هالم االكروز

الصورة ( )3نواتج البادئ  P3لألصناف الخمسة لمفجل عمى هالم

الصورة ( )4نواتج البادئ  P4لألصناف الخمسة لمفجل عمى

االكروز
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الصورة ( )5نواتج البادئ  P5لألصناف الخمسة لمفجل عمى هالم
االكروز

الصورة ( )6نواتج البادئ  P6لألصناف الخمسة لمفجل عمى
هالم االكروز

الصورة ( )7نواتج البادئ  P7لألصناف الخمسة لمفجل عمى هالم
االكروز

الصورة ( )9نواتج البادئ  P9لألصناف الخمسة لمفجل عمى هالم

الصورة ( )8نواتج البادئ  P8لألصناف الخمسة لمفجل عمى
هالم االكروز

الصورة ()10نواتج البادئ  P10لألصناف الخمسة لمفجل عمى

االكروز

هالم االكروز

الصورة ( )11نواتج البادئ  P11لألصناف الخمسة لمفجل عمى

الصورة ( )12نواتج البادئ  P12لألصناف الخمسة لمفجل عمى

هالم االكروز

هالم االكروز
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الصورة ( )13نواتج البادئ  P13لألصناف الخمسة لمفجل عمى هالم االكروز
والمتضماة التركيب الوراثي لمصناف االبنيل الجنزرو تممنك اقنم تشنابه

تقدير البعد الوراثي :

فنني اننذا البحننث تننم كشن البعنند الننوراثي مننن خننالل الاتننا
 RAPDبن ننين االصن نناا

بياهننا مننن بننين المجنناميع الداخمننة فنني الد ارسننة

لت نناعالت ال ن

يتبننين وجننود درجننة مننن االخننتال

الخمسن ننة لابن ننات ال جن ننم باسن ننتعمال البران ننام

1979ا يوض اذا الجدول 7ا اتا

الننوراثي بننين التراكيننب الوراثيننة الداخمننة

ف نني الد ارس ننة وا ننذا ق نند ااطبن ن عم ننى الطن نراز المظه ننرو لمصن ن ات الكمي ننة

النوراثي التنالي NTSYS-PC.version 2.02iا Nei and Li , ،
البعد النوراثي ةصناا

مننن خننالل اننذ الاتننا

لمتراكين ن ننب الوراثين ن ننة ويرجن ن ننع السن ن ننبب ألن ن ننى أم ن ن نرين  ،اةول قن ن نند تكن ن ننون

الخمسنة

االختالفنات الوراثينة بنين بعنل التراكيننب فني الطنراز المظهنرو انو اننات

لابننات ال جننم الداخمننة فنني الد ارسننة باسننتعمال 03ا برايمننر عش نوا ياف مننن

البعند

ت ثير البي ة واذا ما يعنول عمينة فني الكثينر منن بنرام تريينة الابنات ،أمنا

الننوراثي تراوحننت مننا بننين  10339ن ن ن 10525ا  ،كننان اقننم اسننبة البع نند

اةم ننر الث ننااي ق نند يظه ننر تش ننابه ع ننالي وراثين ناف ب ننين التراكي ننب الوراثي ننة وال

الاتيجننة ان اانناك اسننبة التشننابه الكبي نرة بننين الصننا ين االبننيل النندا رو

المش ن رة لمجياننات فنني الابننات واننذا يت ن مننع اغمننب البنناحثين فنني مجننال

برايمرات الن  ، RAPDكش ت اتنا

التحمينم االحصنا ي أن اتنا

الننوراثي م ننا ب ننين الص ننا ين  p4و  p5حي ننث بمن ن
واالحمننر الجننزرو وضننمن االصنناا

يتواف منع الطنراز المظهنرو ويرجنع ذلنك ألنى التشنابه فني الماناط غينر

10339ا وت س ننر ا ننذ

التريية لمابات  ،السكمااي 9103 ،ا

الداخمننة فنني الد ارسننة  ،حيننث كننان

أعمننى اسننبة البعنند الننوراثي كااننت بننين الصنناف االحمننر النندا رو واالبننيل

الجدول  :7قيم البعد الوراثي لمتراكيب الوراثية لنبات الفجل قيد الدراسة

الجزرو اذ بم ت 10525ا وت سر اذ الاتيجة ان أقنم اسنبة تشنابه بنين
الصننا ين مننن االصنناا

الداخمننة فنني الد ارسننة واننذ الاتننا

تت ن مننع مننا

ذكر السكمااي 9103 ،ا
6ـــ التحميل  ،العنقودي :
باالستااد عمنى اتنا

البعند النوراثي لرصناا

تمن نت الحص ننول  ،عميه ننا م ننن الات ننا

الداخمنة فني الد ارسنة والتني

ال ن ن  RAPDت ننم اجن نراء مجموع ننة

التحميننم العاقننودو  ،الموجننودة فنني شننكم المخطننط 0ا اظهننرت عالقننة
9ا  ،حي ننث ص ننا ت ال ننى

وراثي ننة وذل ننك م ننن خ ننالل ش ننكم المخط ننط

المجم ن ن ننوعتين الر يس ن ن ننيتين ا ن ن نني مجموع ن ن ننة AوBا حي ن ن ننث تض ن ن ننمات

المجموع ننة Aا الص نناف االب ننيل الج ننزرو فق ننط  ،وا ننذا ي نندل عم ننى أن

الصاف االبيل الجزرو انو االكثنر اختالفنا عنن بقينة االصناا
يممننك اعمننى اسننبة البعنند ال نوراثي ضننمن االصنناا
حينث شننممت المجموعننة Bا عمننى االصناا

 ،فهنو

الداخمننة فنني الد ارسننة ،

االريعننة الباقيننة  ،وصننا ت

مجموع ننة Bا ال ننى المجم ننوعتين ال ننرعيتين ا نني المجموع ننة B1وB2

حيث شممت مجموعة B1ا الصاف االحمر الندا رو  ،بيامنا مجموعنة
 B2ايضننا ص ننا ت الننى المجم ننوعتين ال رعيننة ا نني B2aوB2bا  ،ق نند

شممت مجموعة B2aا الصاف االسود الدا رو أمنا المجموعنة B2bا
فقن نند ضن ننمت بن نناقي االصن نناا

مخطط ( )0يوضح العالقة الوراثية لألصناف الخمسة باالعتماد عمى البعد

 ،وقن نند ااقسن ننمت مجموعن ننة ) (B2bالن ننى

الوراثي لمؤشرات الـRAPD -PCR

مجمن ننوعتين ف ن ننرعيتين اخن ننر كاا ن ننت المجموعن ننة االول ن ننى ) (B2b1وق ن نند

االستنتاج

ضن ننمت الصن نناف االبن ننيل الن نندا رو والمجموعن ننة الثااين ننة ) (B2b2ان ننذ

تعد مؤشنرات ال ن RAPD-PCRمنن افضنم التقاينات الجزي ينة فني تقندير

المجموعة ضمت الصاف االحمنر الجنزرو وتممنك انذ المجموعنة اعمنى

و كش ننف التب نناين ال ننوراثي وك ننذلك البص ننمة الوراثي ننة لرص نناا

تشابه بياها منن بنين المجناميع الداخمنة فني الد ارسنة أمنا المجموعنة A
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الخمس ننة

1 ج/املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت
ت ن ثير عوامننم الز ارعننة والبي ننة التنني ت يننر مننن ص ن ات الصنناف المسننتزرع

المدروس ننة م ننن ال ج ننم وك ننذلك ايج نناد العالق ننة الوراثي ننة لتم ننك االص نناا

في بي ات دخيمة غير البي ة االصمية له

وكننذلك الق اربننة الوراثيننة لهننا وتحدينند البصننمة الوراثيننة لهننا وكننذلك تجاننب
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