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الممخص

أجري تتت تترا الع ارس تتة عمت ت خمس تتة أ تتراق رخا تتت التم تتر العراقي تتة المس تتت(رعة  ,تتت و تتزث محا,ر تتات مت ت المو تتت رح تتت ،خس تتتاو  ( ،تتع  ،ت تريم،
خضراو ) وم بغعاع والب رة رفت

اص تراق لغترح تحماتت التبتاا التوراوت تا رفت

اص تراق متم اختتزق المحا,رتة والتبتاا

اص تتراق اصختتر عمت مستتتو عرتتا المااتوكورتتعريا  ، Mitochondrial DNAباستتتخعام أرةعتتة أ(واج باعمتتات متخ
 geneو cox3 geneو  rps3 geneوكترا

تا كتت

تر

متم

تتة لتحعاتتع جارتتات matR

 nad5 geneالموجتوعة عمت عرتا المااتوكورتعريا  ،حاتث بعتع اجترات تفتاعزت  PCRأرتجتت جميتم

العارات ح(مة عامتة رات حجتم ج(يمتت ( 794وج قاعتع لمجتا  matRو( 754وج قاعتع لمجتا  cox3و( 339وج قاعتع لمجتا  rps3و 744
(وج قاعتتع لمجتتا  . nad5لغتترح متتوه الاتتعق المرتتتوع اختاتترت وتتزث جارتتات و تتت  matRو  cox3و nad5

لتتوزث أ تتراق و تتت رحتتت و

خستاو وخضراو لممحا,رات الوزوة وتم تحعاع التسمستت الراوكموتاتع لاترا الجارتات  ،ارتت رتتامل التسمستت الراوكموتاتع لمجارتات  matRوcox3
و nad5وجتوع تتتابك ك اتر جتعا ,تت تتابعتات ترا الجارتات تا أ تراق رخاتت التمتر المعروستة و تت لت  4أ
المر تتاال المعروس تتة متت تتابك رس تتبة  ،%411ع تتعا

تتر

تسمستت قواعتع ترا الجارتات ,تت

خس تتتاو المو تتت لج تتا  cox3وج تتوع بع تتح افت ترات اقس تتت عائ ،قورر تتت رت تتامل التسمس تتت

الراوكموتاع لمجارات الوزوة ,ت اص راق المعروستة متم التسمستت السياستت  Refseqلمجتا رفستك وكارتت رستبة التاتا ل  %411تا
والتسمست السياست  ،ععا

ر

ترا اص تراق

خستاو المو ت لجا , cox3كارت را  41افرات م روع اقست عائ .

 -1المقدمة

يعتوع رخاتت التمتر  )Phoenix dactylifera L. Date Palmلت

الر تواة ولاتتا ورتتام

رتبتتة الرخاميتتات  ، Palmaeالعاممتتة الرخاميتتة  Palmaceaeالتتتت تضتتم

الو ارويتتة تتت احتتوات المااتوكورتتعريا عمت التتعرا الختتاب اتتا والتتر يستتم

أرت تواع الرخا تتت المختمف تتة والت تتت أ ما تتا رخا تتت التم تتر ،و تتت ت تتجرة ,واك تتك

) ، Mitochondrial DNA (mtDNAالتتر يحمتتت الجارتتات التتتت

خت ية معمترة ) ، (Sghaier-Hammami et al., 2009يعتع العتراق

تتت ت تتفر ارتت ت تتاج الم ت ت تواع الضت ت تترورية لعمميت ت تتة التموات ت تتت الغت ت تترامت والتت ت تترف

م ت أقتتعم م تواا ( ارعتتة الرخاتتت ,تتت العتتالم ر اتت(رع ,يتتك أكوتتر م ت 600
تتر

ت ت ار يم وخمات ت

 .)Siqueira et al ., 2018وا ت ترا

 ، )4994،تع تتوع اص مي تتة اققت تتاعية لرخا تتت

التمتتر ل ت حتتع ك اتتر ل ت ومار تتا رات السيمتتة الغراميتتة

اتم عم أستا

أو تتتخيب رخاتت التمتر

تتكت التتجرة والومتار  ،ق أ ال تفات المراريتة عتاعة

ق يعتمتتع عمااتتا ورةمتتا ق تكتتو مرتباتتة بتتتكت تتتام متتم الاتتر( الوراويتتة

(Al-Shahib

) . and Marshall, 2003اتكتتو جارتتوم الرخاتتت م ت ( 44وج م ت

لرخات التمر حاث

الكروموسومات  ، )Al-Khayri et al., 2015 2n=2x=36ويستعر
حجمتك الج(يمتتت تا

بااولوجيتتة معارتتة  ،وم ت اصمومتتة عم ت تم ت المتتاعة

أو أراتتا تختمت ت

 ،)Malek , 2010 550 Mbو 658 Mb

ترا ال تفات عتاعة تكتو متتبورة بتالرروق ال اميتة

ب تتاختزق المرحمتتة العمري تتة لرخا تتت التمتتر

 .)2005است تتتخعمت المتت ت ترات الج(يميت تتة ,ت تتت مجت تتائ ت ت تترا

 ،)Alfaifi et al., 2015ولكت عتعع كروموستومات الرخاتت لتم يحتعع

IPGRI,
الرخات تتت

وع ارس تتة تروعا تتا ال تتوراوت ،وا المتتت ترات المعتم تتعة عمت ت ال تتعرا DNA

بالضتبط  . )Shabana ,et al ., 2010ومت الجتعار بالتركر ,تتا

 markersت أكور عقتة مت المتتترات اصختر ويمكت أ تحتعع عقتة

الخزيتتا الحيتتة تحتتتو عمت متتاعة وراميتتة ضتتا,ية داتتر تمت الموجتتوعة ,تتت

اص ت تتراق وتحت تتعع التر ت تتوع الت تتوراوت والعزق ت تتات ,يمت تتا ارا ت تتا ،ولات تترا ,س ت تتع
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اس تتتخعمت تترا المتتت ترات عمت ت را تتاق واس تتم لع ارس تتة التب تتاا ال تتوراوت

البزستاعات الخضترات ومرتاال أختر داتر متتفرة )  ،ويحتتو عمت متا

ص تراق الرخاتت ) ،(Jaradat, 2014ر راترت ختزئ العستع الماضتت

ق يست تتت ع ت ت  34جت تتا يتت تتفر لم ت تتروتا وخمست تتة جارت تتات رات الايكت تتت

محتتاوقت ععاتتعة قستتتخعام المتت ترات الج(يميتتة لتمااتت( أو ع ارستتة الترتتوع

المفتتوح الكاممتة  ،Open Reading Frames )ORFsمعرتم ترا

الحيتتاتت صتتتجار الرخاتتت موتتت  AFLPو  SSRو  ISSRو RAPD

الجارتتات لاتتا اعوار مامتتة متتا ,تتت حركتتة ال روتتتو ع تتر الغتتتات التتعاخمت

) ،(Sabir et al., 2014ق يست ر عمت متترات العرا عم عرتا الرتواة

لممااتوكورتتعريا أو تفتتاعزت رستتت االكتتترو ,تتت سمستتمة الجاتتا( الترفستتت

 DNA nuclearحا تتث وكم تتا رك تتر , ، )Batley,2015ار تتك يمكت ت

 .)Fang et al., 2012 ،يكتتو جارتتوم المااتوكورتتعريا خيتتا ار جاتتعا
وماما ,ت عراسات العزقتات الوراويتة والت تريفية لعتعة أستبا

تا يسا ت ت ت ت ت ت تتا عمت ت ت ت ت ت ت ت جار ت ت ت ت ت ت تتوم العض ت ت ت ت ت ت تتيات اصخ ت ت ت ت ت ت تتر مو ت ت ت ت ت ت تتت عر ت ت ت ت ت ت تتا
المااتوكورتعريا ) ، mitochondrial DNA (mtDNAلترل استتخعم

تتو وج تتوعا بع تتعة رست ت  ,تتت ك تتت خمي تتة وبالت تتالت يمكت ت الح تتوئ عمي تتك

عرتتا المااتوكورتتعريا  )mtDNAلتحعاتتع العزقتتات الوراويتتة تتا أ تتراق

بستتاولة عرتتع استتتخزب الجارتتوم الكمتتت مت الربتتات ،بااضتتا,ة لت رلت

الرخاتت ) ،(Fang et al., 2012لكورتك يحتتو عمت تسمستزت تتتفار

,او

محفورة لمغاية عاعة  47جارتا أساستيا متم  44جارتا متغاترا) (Kozik

الحتتاقت ,تتت ترتا اتتا  .(Wang et al., 2012عم ت

) . et al., 2019عتترق مرتتر ,ت ترة اويمتتة أ جارومتتات الماتوكورتتعريا
الرباتيت تتة أك ت تتر بكوات تتر وأكوت تتر تعسات تتعا ,ت تتت التركا ت ت

م ت ت تم ت ت الموجت تتوعة

 -2المواد وطرق العمل

جمع العينات Samples collection

تتزح

جمعتت العارتات و تتت عبتارة عت أوراق ,تيتة مت أتتتجار الرخاتت العراقيتتة

المتماوت ت ت تتت

مت ت ت وزو ت تتة محا,ر ت تتات و ت ت تتت المو ت تتت ،بغ ت تتعاع ،الب ت ت ترة ) معرو,ت ت تتة

) .(Chevigny et al., 2020اتما( عرا مااتوكورعريا رخات التمتر ببرتك

اص تراق مستتبسا مت ق تتت المخت تا والخ ترات المتتالكا لبستتاتا الرخاتتت

حمستتت  circularورتتامت السمستتمة ورو حجتتم ج(يمتتت يستتعر ت ت 715,001
(وج قاع تتع  ،وبمتوس تتط محت تتو  GCيك تتو

رس تتبة 7554

ت تتا

اص راق.

متتا يماتت( جارومتتات المااتوكورتتعريا الرباتيتتة تتت راتتا تكتتو رات معتتعقت
,عالت ت ت تتة ،عم ت ت ت ت وجت ت ت تتك الخ ت ت ت تتوب ررت ت ت تتام عت ت ت تتاعة التركا ت ت ت ت

تحمات التباا الوراوت لرخات التمر الع ارقتت عمت

التتت تتابعت لمراست تتة معارت تتة م ت ت مرت تتاال  mtDNAلتحمات تتت التبت تتاا

بتتكت عتام رو ياكتت عامريتة مفترعة أو متعتععة  .)Brieba, 2019أ تم
افت ترة مرخفض تتة ج تتعا ،يع تتوع الست ت

تترا اصستتا

مس تتتو  mtDNAباس تتتخعام باعم تتات خا تتة وك تترل تحعا تتع التسمست تتت

جارتوم المااتوكورتعريا يكتو

قحتواما تتا عمت ت مس تتارات

تغار الحجتم ويراتر تبتاا قماتت ,تت محتتو الجارتات و,تت بعتح

استرع را البحث عم

بالحاوارتتات وتتضتتم كميتتات ك ا ترة م ت الحمتتح الرتتوو داتتر المت تتفر
.)Wynn and Christensen,2019

مت أ ماتا

،حاتتث

 ،٪يك تتو

تم ت اصتتتجار كارتتت عبتتارة ع ت ,ستتامت ص تتراق معرو,تتة تتتم

جم اتتا ستتابسا م ت مرتتاال ( ارعتتة ال تتر

تسمستتت تتتتفار ال تتروتا الختتاب جارتتوم مااتوكورتتعريا رخاتتت التمتتر تتو

,تتت الع تراق ،كمتتا موض ت ,تتت

الج تتعوئ  )4وتت تتم تت تتخيب اص ت تتراق باقعتم تتاع عم ت ت ت تتكت الومت تتار

رستبة , ٪ 555ستتط مت الجارتتوم ،والبتتاقت و تتو اصدم يتتة رستتبة )٪9355

بالعرجة اصول وعم التكت العام لمتجرة.

م الجاروم ،اتكو م دار تتفار تعت ر المرتاال المتتتسة مت جارتوم

جدول ( )1أصناف نخيل التمر الداخمة في الدراسة
االسم الشائع

منطقة الجمع

االنتشار الجغرافي

ت
1

برحي

2

خستاوي

الموصل _ بغداد _ البصرة

جميع مناطق زراعة النخيل في العراق

الموصل _ بغداد _ البصرة

المنطقة الوسطى من العراق

3

زهدي

الموصل _ بغداد _ البصرة

جميع مناطق زراعة النخيل في العراق

4

بريم

الموصل _ بغداد _ البصرة

5

خضراوي

الموصل _ بغداد _ البصرة

منطقة شط العرب بشكل أساسي و في مناطق أخرى من العراق
منطقة شط العرب بشكل أساسي و في مناطق أخرى من العراق

الحت ت تتامح الرت ت تتوو لمااتوكورت ت تتعريا رخا ت ت تتت التمت ت تتر  ،باست ت تتتخعام رر ت ت تتامل

 -1استخالص الدنا المجيني DNA Extraction

 Primer3Plusمت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ق ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت http://www.
bioinformatics.nl/cgi ،)bin/primer3plus/primer3plus.cgi/حا تتث ت تتم ت تتميماا مت ت

ت تتم اس تتتخزب ال ت ت  DNAببخ تتر  455دت ترام مت ت اصوراق الاري تتة لرخا تتت
التمر  Phoenix dactyliferaباستخعام ماعة الت Huang CTAB
1.4 M NaCl , 100 mM Tris-Hcl , 20 mM .)et al., 2013
Na2EDTA , 2% CTAB
 ,ت تتت ت تترا الاريس ت تتة ت ت تتم الح ت تتوئ عمت ت ت الجار ت تتوم الكم ت تتت لرخا ت تتت التم ت تتر
المتض تتم جار تتوم الرت تواة  nDNAوجار تتوم المااتوكور تتعريا

ق تتت ا.م.ع .احمتتع ع تتع الجبتتار ستتميما  /كميتتة العمتتوم  /جامعتتة اقربتتار.
حاتتث تتتم تحضتتار خمتتيط التفاعتتت الرميستتت  Master reactionورلت
بم(ج مكورات  PCR Premixالمجا( مت تتركة  Bioneerوبحجتم

mtDNA

راامت  20 μlوباستعمائ أرةتم أ(واج مت الباعمتات المتخ

وجاروم البزستاعات الخضرات . cpDNA
 -2تفاااعالت الااا  :PCRاستتتخعمت ,تتت تترا الع ارستتة أرةعتتة أ(واج م ت

تة nad5

1U Taq Polymerase, 250μM , matR , cox3 , rps3
dNTPs, 10mM Tris-Hcl, 30 mM KCL, 1.5 mM

ال تواع الم تممة خ ي تا لاترا الع ارستة لمضتاعفة أرةعتة مرتاال مت
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وي رمل الجاا( حس

MgCl2 , 10 pmol Each primer (F,R), 50ng DNA
 ، ) Templateوباستتتخعام جاتتا( الم ممتتر الح ترار Thermocycler

كت باع متخ ب كما ,ت الجعوئ .)4

جدول ( )2البادئات المستخدمة في الدراسة
حجم الحزمة

برنامج التفاعل
94°C 2min 1cycle , 35 cycle 94°C 30sec 59°C
60sec 72°C 60sec , and 72°C 5 min 1 cycle
94°C 2min 1cycle , 35 cycle 94°C 30sec 55°C
60sec 72°C 60sec , and 72°C 5 min 1 cycle
94°C 2min 1cycle , 35 cycle 94°C 30sec 57°C
60sec 72°C 60sec , and 72°C 5 min 1 cycle
94°C 2min 1cycle , 35 cycle 94°C 30sec 57°C
60sec 72°C 60sec , and 72°C 5 min 1 cycle

()bp
497
451
488
339

بعع ارتاات المضاعفة عم جاا( الم ممر الحرار رحمت العارات عم

)3′

Sequences (5′

GGACGTTCAACAGGCAGTCT
GCTTCCCAAGCTCTATGCTG
TTCTTCTTTGGCACCTACGG
AAATGGGAATAACCGAACCA
TTCAACCATTTTTGCTCGTG
GAATCACCGAACCTGCACTC
CCTAAATCGACCCCCTTCTT
CGGAGGGGTCAGTACTCAAG

البادئ
Primer
F
R
F
R
F
R
F
R

matR
matR
cox3
cox3
nad5
nad5
rps3
rps3

زم اقكارو( تركا( . % 1.5

 -3التسمسل التتابعي لمحمض النووي :DNA Sequencing

كميتتات جاتتعة م ت الت ت  DNAالكمتتت وبمعتتعئ ات تراوح تتا 4111-411
رتتارودرام لكتتت  4متتايكرولاتر وةرستتاوة تت تراوح متتا تتا  4..-455وقتتع ت تتم

تم عمت تتابم الحمح الرتوو  DNA Sequencingلجتا  matRو
جتتا  cox3وكتترل جتتا  nad5العاخمتتة ,تتت الع ارستتة م ت ختتزئ اختتر

تستتعار كميتتة ال ت  DNAالمستتتخمب والرستتاوة باقعتمتتاع عمت قتراتة جاتتا(

راتل  PCRص راق الرخات العاخمتة ,تت الع ارستة بحجتم  45متايكرولاتر

الرتارو عرو  . Nano drop spectrophotometerالتتكت رقتم )4

متتم (وج ال تواع

اوض عارات العرا  DNAص راق رخات التمر العاخمة ,ت العراسة.

 )Forwared + Reverseتركاتت(  44يكتتاموئ \

متايكرولاتر لكتت جتا بعتع أ وضتعت ,تت 0.2 ml eppendrof pcr
 tubeرريفتتة ومعسمتتة ودمفتتت جاتتعا إوارستتالاا لت تتتركة Macrogen

لمتسارت تتات الحاويت تتة ,ت تتت الكوريت تتا الجروةيت تتة ،بعت تتع
التت تتركة تمت تتت ق ت تراتة التتابعت تتات حس ت ت
)BLAST

ررت تتامل

و ت تتمت الرتت تتامل م ت ت
Local

(Basic

 Alignment Search Toolوالمتتتاح عم ت الموقتتم

العتالمت National Center for Biotechnology Information

الشكل ( )1نتائج عزل الدنا  DNAالمجيني ألصناف نخيل التمر المرحمة عمى هالم

) (NCBIلتحعا تتع التسمس تتت التت تتابعت لمجار تتات المعروس تتة حا تتث قورر تتت

األكاروز بتركيز .%1

الرتامل ,يما اراا.

عينات الموصل ( )1برحي ( )2خستاوي ( )3زهدي ( )4بريم ( )5خضراوي  ,عينات

عمت تتت ت تترا البحت تتث ,ت تتت مخت ت ترات البت تتااولوجت الج(يمت تتت لكميت تتة العمت تتوم /

بغداد ( )6برحي ( )7خستاوي( )8زهدي ( )9بريم ( )11خضراوي  ,عينات البصرة
( )11برحي ( )12خستاوي ( )13زهدي ( )14بريم ( )15خضراوي.

جامعة تكريت لمفترة م  4149-44-44ل

 1-3نتائج تفاعالت mtDNA Specific primers

.4141-7-44

 -1زوج بادئات الجين matR

 -3النتائج والمناقشة

اراتترت رتتتامل الترحاتتت الكارةتتامت عم ت

ت تتم ع تت(ئ ال ت ت  DNAالمجار تتت مت ت اصوراق الفتي تتة صت تتجار رخا تتت التم تتر
بحست

وجوع ح(م الجا , matRت جميم العارات المخت رة عمت مستتو واحتع

الاريستة التتت ركر تا  )Huang et al ., 2013والتتت استتخعم

,ااتتا متتاعة  CTABر

تتزم اقكتتارو( تركاتت( % 1.5

م عارات العلات الحجمت  100 bp DNA ladderالتكت .)4

الت ت  DNAالمستتتخمب اتترا الاريستتة مراس ت

لتفتتاعزت الت ت  PCRمت ت حاتتث الكمي تتة والرستتاوة  , ،تتتم الح تتوئ عمت ت

الشكل ( )2نتائج ترحيل تفاعل زوج البادئات لجين  matRعمى هالم األكاروز بتركيز .%1.5

عينات الموصل ( )1برحي ( )2خستاوي ( )3زهدي ( )4بريم ( )5خضراوي  ,عينات بغداد ( )6برحي ( )7خستاوي ( )8زهدي( )9بريم ( )11خضراوي ,
عينات البصرة ( )11برحي ( )12خستاوي ( )13زهدي ( )14بريم ( )15خضراوي (.DNA ladder )M
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 -2زوج بادئاااات الجاااين  : cox3ارا تترت رت تتامل الترحا تتت الكارة تتامت
عم

العارتات المخت ترة عمت مستتو واحتع مت عارتات التعلات الحجمتت 100
 bp DNA ladderالتكت .)3

زم اقكارو( تركا(  % 1.5وجوع ح(م الجا , cox3ت جميتم

الشكل ( )3نتائج ترحيل تفاعل زوج البادئات لجين  cox3عمى هالم األكاروز بتركيز .%1.5

عينات الموصل ( )1برحي ( )2خستاوي ( )3زهدي ( )4بريم ( )5خضراوي  ,عينات بغداد ( )6برحي ( )7خستاوي ( )8زهدي( )9بريم ( )11خضراوي ,
عينات البصرة ( )11برحي ( )12خستاوي ( )13زهدي ( )14بريم ( )15خضراوي (.DNA ladder )M

العارتات المخت ترة عمت مستتو واحتع مت عارتات التعلات الحجمتت 100

 -3زوج بادئات الجين  :nad5ارارت رتتامل الترحاتت الكارةتامت عمت

 bp DNA ladderالتكت .)7

تتزم اقك تتارو( تركا تت(  % 1.5وج تتوع ح تت(م الج تتا  , nad5تتت جمي تتم

الشكل ( )4نتائج ترحيل تفاعل زوج البادئات لجين  nad5عمى هالم األكاروز بتركيز .%1.5

عينات الموصل ( )1برحي ( )2خستاوي ( )3زهدي ( )4بريم ( )5خضراوي  ,عينات بغداد ( )6برحي ( )7خستاوي ( )8زهدي( )9بريم ( )11خضراوي ,
عينات البصرة ( )11برحي ( )12خستاوي ( )13زهدي ( )14بريم ( )15خضراوي (.DNA ladder )M

العارتات المخت ترة عمت مستتو واحتع مت عارتات التعلات الحجمتت 100

 -4زوج بادئات الجين  : rps3أرارت رتامل الترحاتت الكارةتامت عمت

 bp DNA ladderالتكت . )5

تتزم اقك تتارو( تركا تت(  % 1.5وج تتوع ح تت(م الج تتا  , rps3تتت جمي تتم

الشكل ( )5نتائج ترحيل تفاعل زوج البادئات لجين  rps3عمى هالم األكاروز بتركيز .%1.5

عينات الموصل ( )1برحي ( )2خستاوي ( )3زهدي ( )4بريم ( )5خضراوي  ,عينات بغداد ( )6برحي ( )7خستاوي ( )8زهدي( )9بريم ( )11خضراوي ,
عينات البصرة ( )11برحي ( )12خستاوي ( )13زهدي ( )14بريم ( )15خضراوي (.DNA ladder )M

رجوعاتتا ص تتت و اروتتت واحتتع حاتتث راتتا تعاتتت

واستخعمت را الجارات اصرةعتة ,تت ترا الع ارستة لغترح تحماتت التبتاا

تتورة واضتتحة ع ت قتتوة

الوراوت ,تت مجموعتة مت أ تراق الرخاتت العراقيتة حاتث راترت الح(متة

الت ترابط تتا أر تواع الجتتر

العامة , main bandت كت العارات المعروسة وبحجتم ج(يمتت 497

.)1993

 bpلجتا  matRو 451 bpلجتا  cox3و 488 bpلجتا  nad5و

 -2-3نتااائج تحمياال وتحديااد التتااابع النيوكموتياادي لمجينااات التااي تاام

 339 bpلجتتا  . rps3ست

راتتور الح(متتة العامتتة عرتتع ترحاتتت رتاتل

المختمفتتة رات اص تتت الواحتتع

اختيارها :م خزئ مزحرة رتامل تفتاعزت الباعمتات المتخ

تفاعت تتت  PCRوبحجت تتم ج(يمت تتت واحت تتع ت تتو عوت تتور البت تتاع عم ت ت الموقت تتم

Kuhn ,

تة ,تا

تترا الرت تتامل ل تتم ت تتتمك مت ت التماا تت( تتا أ تتراق الرخا تتت العاخم تتة  ,تتت

المكمتت لتك عمت تتريط التعرا لجميتم العارتات المعروستة Devos and

الع ارستتة لتترل تتتم المجتتوت ل ت الكت ت

 .)Gale 1992م ختزئ رتتامل تفتاعزت  specific primerوص(واج

الرتتوو

الباعم ت ت ت ت تتات اصرةع ت ت ت ت تتة ل ت ت ت ت تتم يرا ت ت ت ت تتر أ اخ ت ت ت ت تتتزق أو تب ت ت ت ت تتاا أت ت ت ت ت تتكائ

ع ت التسمستتت التتتتابعت لمحتتامح

 DNA sequencingمت وتتم مساررتتتك وماابستتتك متتم التسمستتت

السياستتت  Reference Sequenceلمجتتا رفستتك والمستتجت ,تتت الموقتتم

 polymorphismص مراستتة مراتتا إوارمتتا كارتتت بحجتتم واحتتع ولكتتت
باع و,ت جميم اص راق ،التتابك ,تت اصحجتام الج(يميتة اتعئ عمت

العت تتالمت  NCBIلموقت تتوق عم ت ت مت تتع و ت تتوت الجت تتا  ،وتحمات تتت الرتت تتامل
لغتترح الكت ت

61

ع ت التبتتاا

ل ت حتتع مستتتو قاعتتعة رتروجاريتتة واحتتعة،

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج1
اختات ت تترت رتت ت تتامل تضت ت تتاع

والمما ت ت(ة ,ست تتط تجربت تتا لح ت تعوث أ أخات تتات حت ت ت ولت تتو كت تتا ,ت تتت قاعت تتعة

مرت ت تتاال لت ت تتوزث جارت ت تتات  matRو cox3

و nad5مت وزوتتة أ تتراق رخاتتت التمتتر لتتوزث محا,رتتات ع ارقيتتة و تتت
المو ت وبغعاع والب رة.

رتروجارية واحعة ماع .)4145 ،
 -1نتائج تحميل وتحديد التتابع النيوكموتيدي لجين matR

عايتة وراايتة التسمستت التتتابعت ص قاعتة

معروستتة واستتاة جاتتا( التحماتتت التتوراوت تكتتو داتتر واضتتحة ومتوتتتة
المعالم لرل يستغر عت بعتح التسمستزت وتست ار التسمستزت الواضتحة

الشكل ( )6اصطفاف  alignmentتتابع القواعد النتروجينية من جين  matR Forwardفي صنف خضراوي الموصل ( )3وتتابع الجين القياسي
. YP_005090392.1

جدول ( )3مطابقة نتائج التسمسل التتابعي لمجين  matRلألصناف

عرتع ع ارستتة رتتتامل تحماتت تتابعتتات السواعتتع الرتروجاريتة وتحماماتتا باستتتخعام

الداخمة في الدراسة مع التسمسل القياسي لهذا الجين

موق تتم المرك تت( ال تتوارت لمعموم تتات التسار تتة ااحيامي تتة اصمريك تتت NCBI

ت
4

الصنف
برحي الموصل

تسمستتت قواعتتع تترا

4

خستاوي الموصل

الج تتا  ,تتت المر تتاال المعروس تتة متت تتابك رس تتبة  ، %411وعر تتع مسارر تتة

3

خضراوي الموصل

رتتتامل التسمستتت التتتتابعت لمجتتا  matRلأل تتراق العاخمتتة ,تتت الع ارستتة

7

برحي بغداد

م تتم التسمست تتت التت تتابعت السياست تتت لا تترا الجت تتا المرت تتور ,ت تتت موقت تتم

5

خستاوي بغداد

 NCBIرو رقت ت تتم المت ت تتعخت  ، YP_005090392.1وكارت ت تتت رست ت تتبة

5

خضراوي بغداد

التات تتا ل , %411ت تتت جمي ت تتم اص ت تتراق المعروست تتة كم ت تتا موض ت ت  ,ت تتت

4

برحي البصرة

الجعوئ . )3

4

خستاوي البصرة

9

خضراوي البصرة

لت تتوحه ارت تتك وجت تتوع تتت تتابك ك ات تتر جت تتعا ,ت تتت تتابعت تتات الجت تتا  matRت تتا
أ تتراق رخاتتت التمتتر المعروستتة و تتت لت  4أ

البادئ
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse

مدى مطابقته للجين القياسي
مطابق %111
مطابق %111
مطابق %111
مطابق %111
مطابق %111
مطابق %111
مطابق %111
مطابق %111
مطابق %111

 -2نتائج تحميل وتحديد التتابع النيوكموتيدي لجين cox3

الشكل ( )7اصطفاف  alignmentتتابع القواعد النتروجينية من جين  cox3 Forwardفي صنف خستاوي الموصل ( )2وتتابع الجين القياسي
YP_005090382.1

عرتتع ع ارستتة رتتتامل تحماتتت تتابعتتات السواعتتع الرتروجاريتتة لتتوحه

تتر

تسمستتت

قواعتتع تترا الجتتا ,تتت المرتتاال المعروستتة متتتتابك رستتبة  %411عتتعا

خستتتاو المو تتت ،وعرتتع مساررتتة رتتتامل التسمستتت التتتتابعت لمجتتا

 cox3لأل تتراق العاخمتتة ,تتت الع ارستتة متتم التسمستتت التتتتابعت السياستتت
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لا ت ت ت ت تترا الج ت ت ت ت تتا المرت ت ت ت ت تتور  ,ت ت ت ت تتت موق ت ت ت ت تتم  NCBIرو رق ت ت ت ت تتم الم ت ت ت ت تتعخت

احتتتو

 ،YP_005090382.1وكارت ت تتت رست ت تتبة التات ت تتا ل , %411ت ت تتت جميت ت تتم

أو , )Transversionت

اص راق المعروسة ععا

ر

خستاو المو تت لمجتا  cox3 Fكمتا

موض ,ت الجعوئ .)7

,تتت الموقتتم  744حاتتث استتت علت الساعتتعة الوتتايما  Tبالساعتتعة الك توارا
 ،Gوالوالو ت تتة ,ت ت تتت الموقت ت تتم  774حا ت تتث است ت تتت علت الساعت ت تتعة الوت ت تتايما T

الدراسة مع التسمسل القياسي لهذا الجين

ت
1

الصنف
برحي الموصل

2

خستاوي الموصل

3

خضراوي الموصل

4

برحي بغداد

5

خستاوي بغداد

6

خضراوي بغداد

7

برحي البصرة

8

خستاوي البصرة

9

خضراوي البصرة

تر

خستتاو المو تت ،اصولت ,تت الموقتم

 715حاتتث استتت علت الساعتتعة الكتوارا  Gبالساعتتعة اصعرتتا  ، Aوالواريتتة

الجدول ( )4مطابقة نتائج التسمسل التتابعي لمجين  cox3لألصناف الداخمة في
البادئ
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse

تترا الجتتا عم ت  41اف ترات م ت رتتوع اقستتت عائ Transition

بالساعتتعة الك توارا  ،Gالرابعتتة ,تتت الموقتتم  557حاتتث استتت علت الساعتتعة

مدى مطابقته للجين القياسي
مطابق %111

الكت ت توارا  Gبالساع ت تتعة اصعر ت تتا  ،Aالخامس ت تتة  ,ت تتت الموق ت تتم  544حا ت تتث
استتت علت الساعتتعة الوتتايما  Tبالساعتتعة الكتوارا  ،Gالساعستتة ,تتت الموقتتم

غير مطابق
مطابق %111
مطابق %111

 594حاث استت علت الساعتعة اصعرتا  Aبالساعتعة الكتوارا  ، Gالستابعة

مطابق %111

,تتت الموقتتم  543حاتتث استتت علت الساعتتعة الوتتايما  Tبالساعتتعة اصعرتتا

مطابق %111

 ، Aالوامر ت تتة  ,ت تتت الموق ت تتم  544حا ت تتث اس ت تتت علت الساع ت تتعة اصعر ت تتا A

مطابق %111

بالساعت تتعة السااتوست تتا  ، Cالتاست تتعة ,ت تتت الموقت تتم  549حات تتث است تتت علت

مطابق %111

الساعتتعة اصعرتتا  Aبالساعتتعة السااتوستتا  ،Cالعات ترة ,تتت الموقتتم 547

مطابق %111

حا ت تتث اس ت تتت علت الساع ت تتعة السااتوس ت تتا  Cبالساع ت تتعة اصعر ت تتا  ، Aكم ت تتا

مطابق %111

موض ,ت الجعوئ .)5

جدول ( )5الطفرات الحاصمة في صنف خستاوي الموصل لجين )cox3 (Forward
الموقع
135
137
149
188
195
199
204
206
206
208

األحماض االمينية
)R (arginine
)V (valine
)V (valine
)G (glycine
)C (systeine
)Q(glutamine
)L (leucine
)K (lysine
)K (lysine
)H (histidine

التغير إلى
)Q (glutamine
)G (glycine
)G (glycine
)S (serine
)W(tryptophan
)R (arginine
)Q (glutamine
)P (proline
)P (proline
)N (asparagine

الموقع
406
412
448
564
587
598
613
618
619
624

تحتت تتو مركب ت تتات الجا ت تتا( الترفس ت تتت عمت ت ت مجموع ت تتات تعويض ت تتية و ت تتت
ضتترورية لتفتتاعزت رستتت االكتتترو  ،حاتتث

المرك ت

النوع
Transition
Transversion
Transversion
Transition
Transversion
Transition
Transversion
Transversion
Transversion
Transversion

التغير إلى
A
G
G
A
G
G
A
C
C
A

القواعد
G
T
T
G
T
A
T
A
A
C

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مت المغتريات والعتعو الممرضتة  .) Zervas et al.,2019قتع يكتو
الس

ال اربتتم  coxتتو

يحفتت( احتتع المركبتتات الترفستتية يستتوم ,تتت رستتت االكتتترو م ت الستتاتوكروم

و

اف ترة لكتتت تتكا ت

,تتت مراس تتة داتتر امتاتتا اص تتمية .قتتع يك تتو

لت ت المس تتتس ت الرا تتامت لزلكترور تتات  , ، O2،تتت عممي تتة تست تتر بارتس تتائ

الس ت ت

 H+ارتتتاج  ،)Jett and Leary,2017 ATPبااضتتا,ة ل ت رل ت

الوس تتا مت ت العت تراق كم تتا رك تتر لرف تتا وا المراس تتة الوس تتا والجروةي تتة

اج ت ت

رةت تتط رتت تتان الجات تتا( الترفست تتت بالمااتوكورت تتعريا بمتامبت تتات الااقت تتة

ت تتو

را المستارات بمترور الت(م أدمستت ممتا أع
لمعتتي

لت حتعوث

الخست تتتاو م ت ت اص ت تتراق التت تتت تعت تتي

متسارةتتة ,تتت عرجتتات الح ت اررة عم ت عك ت

,ت تتت المرت تتاال

المرتتاال التتتمالية م ت الع تراق

لمخزيتا وتمت التتت تفرضتتاا ال امتة  ،)Mansilla et al.,2018حاتتث

رات جو بارع تتاتا ومعتعئ

تتترخفح مستتتويات رس ت الجارتتات المتتتفرة لت ت , coxتتت الرباتتتات بتتتعة

حتتعوث اف ترة لكتتت اتتتمك

تحت رستب اقكستجة ويتتم استتعاعتاا لت المستتويات اصوليتة عرتعما اتتم

ال امية .

رجتتاع الرباتتتات ل ت الرتتروق الاواميتتة العاعيتتة ،و تترا يتتتار أ التكتتو

قع يكو الس

الحا تتو ل ت ت  coxق تتع يك تتو أيض تتا تح تتت س تتيارة ت تتو,ر اصوكس تتجا  ,تتت

م ت مراستتة (راعتاتتا و(راعتاتتا ,تتت مراستتة أختتر م ت وتتم اختتر ,ستتامة م ت

و

الرباتات ) .(Tsuji et al.,2000قع يكو الس
حت ت تتعوث ت ت تترا الاف ت ت ترات لكت ت تتت اتكا ت ت ت

عرع (راعة را ال ر

تم اخر ,ستامة مت اصم اص تمية

ترا ال تر
لت

,ستامة مت الفستامة اصخاترة التتت أ تبحت أم و كترا أ لتم تتختر الفستامت

,ت ت تتت تم ت ت ت الر ت ت تتروق.

المااتوكورتعريا لاتا عتتعة مستارات لمجاتا( الترفستتت تمعت

تترا ال تتر

م ت العتتي

,تتت تترا الرتتروق

الفستامة التتتت أ تبحت تتت اصم و(راعتاتا ,تتت مراستة أختتر وبعتع ا اختتر

,تتت تم ت المراستتة قتتع تعتترح ل ت التترسب ,تتت اقكستتجة ممتتا أع
لمعت ت تتي

يفا كما ,ت المو تت ,اترا قتع اتتع

لت

م ت اصم اص تتمية الموجتتوعة  ,تتت مراستتة (راعتاتتا مم تتا يعتستتع ,تتت م تترور
الوقت حعوت افرة لكت تتكا

عور مركت( ,تتت

قتتعرة الربتتات عم ت تحمتتت مجموعتتة م ت الضتتغون بمتتا ,تتت رل ت عرجتتات

لممعيتة ,ت المراسة المرسولة لااا.

 -3نتائج تحميل وتحديد التتابع النيوكموتيدي لجين nad5

الحت اررة المرخفضتتة والتعتترح لممعتتاع الوسامتتة وااجاتتاع المتتامت والحرمتتا
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الشكل ( )8اصطفاف  alignmentتتابع القواعد النتروجينية من جين  nad5 Forwardفي صنف خضراوي بغداد ( )6وتتابع الجين القياسي
. YP_005090389.1

المااتوكورتعريا الرباتيتة رات معتعقت افترة مرخفضتتة جتعا كمتا ركتر لرفتتا،

عرتع ع ارستة رتتتامل تحماتت تتابعتتات السواعتع الرتروجاريتتة وتحماماتا لتتوحه
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Genetic variation and early diagnosis of palm varieties (Phoenix dactylifera
L.) based on mtDNA
Abstract
This study was conducted on five varieties of Iraqi date palm cultivated in three governorates of Mosul (Barahi,
Khostawi, Zuhdi, Brim, Khadrawi) and from Baghdad and Basrah the same varieties for the purpose of
analyzing the genetic variation between the same varieties with different governorate and the variation between
each variety with other varieties at the level of Mitochondrial DNA, using four specialized primer pairs to
identify the matR gene, cox3 gene, and rps3 gene, as well as the nad5 gene on mitochondrial DNA, where after
PCR interactions all samples produced a general molecular size package of 497 matR base pairs and 451 base
pairs for the cox3 gene. And 339 base pairs for the rps3 gene and 488 base pairs for the nad5 gene. For the
purpose of achieving the desired goal, three genes were selected, namely matR, cox3 and nad5, for three
varieties, which are Barhi, Khestawi and Khadrawi for the three governorates, and the nucleotide sequence of
these genes was determined. The study reached 1, meaning that the sequence of bases of these genes in the
studied areas is similar by 100%, except for the cox3 class, the presence of some substitution mutations, the
results of the nucleotide sequence of the three genes in the studied varieties were compared with the standard
sequence Refseq of the same gene and the match rate was 100% Between these classes and the standard
sequence, except for the cox3 class, there were 10 substitution mutations .
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