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 الممخص
أجريتتتت  تتترا العراستتتة عمتتت  خمستتتة أ تتتراق رخاتتتت التمتتتر العراقيتتتة المستتتت)رعة ,تتتت وتتتزث محا,رتتتات متتت  المو تتتت   رحتتتت، خستتتتاو ، ) تتتع ،  تتتريم، 
خضراو ( وم  بغعاع والب رة رفت  اص تراق لغترح تحماتت التبتاا  التوراوت  تا  رفت  اص تراق متم اختتزق المحا,رتة والتبتاا   تا  كتت  تر  متم 

 matR، باستتتخعام أرةعتتة أ)واج باعمتتات متخ  تتة لتحعاتتع جارتتات  Mitochondrial DNA  مستتتو  عرتتا المااتوكورتتعريا اص تتراق اصختتر  عمتت

gene   وcox3 gene وrps3 gene     وكتراnad5 gene   الموجتوعة عمت  عرتا المااتوكورتعريا ، حاتث بعتع اجترات تفتاعزتPCR  أرتجتت جميتم
 744و  rps3)وج قاعتع  لمجتا   339و cox3)وج قاعتع  لمجتا   754و matRوج قاعتع  لمجتا  )  794العارات ح)مة عامتة رات حجتم ج)يمتت 

لتتوزث أ تتراق و تتت  رحتتت و  nad5 و  cox3و  matR. لغتترح  متتوه الاتتعق المرتتتوع اختاتترت وتتزث جارتتات و تتت  nad5)وج قاعتتع  لمجتتا  
 cox3و  matRرا الجارتات ،  ارتت رتتامل التسمستت الراوكموتاتع  لمجارتات خستاو  وخضراو  لممحا,رات الوزوة وتم تحعاع التسمستت الراوكموتاتع  لات

أ     تسمستت قواعتع  ترا الجارتات ,تت  4وجتوع تتتابك ك اتر جتعا ,تت تتابعتات  ترا الجارتات  تا  أ تراق رخاتت التمتر المعروستة و تت  لت   nad5 و
وجتتتوع بعتتتح افتتترات اقستتتت عائ ،قوررتتتت رتتتتامل التسمستتتت  cox3%، عتتتعا  تتتر  خستتتتاو  المو تتتت لجتتتا  411المرتتتاال المعروستتتة متتتتتابك  رستتتبة 

%   تا   ترا اص تراق 411لمجتا  رفستك وكارتت رستبة التاتا ل  Refseqالراوكموتاع  لمجارات الوزوة ,ت اص راق المعروستة متم التسمستت السياستت 
  عائ .     افرات م  روع اقست 41,كارت  را   cox3والتسمست السياست ، ععا  ر  خستاو  المو ت لجا  

  

    المقدمة  -1
 (  لت .Date Palm Phoenix dactylifera L  رخاتت التمتر يعتوع

التتتت تضتتم  Palmaceae الرخاميتتة  العاممتتة ، Palmae رتبتتة الرخاميتتات
، و تتتتت تتتتتجرة ,واكتتتتك رتتتتواع الرخاتتتتت المختمفتتتتة والتتتتتت أ ماتتتتا رخاتتتتت التمتتتترأ

يعتع العتراق  ، (Sghaier-Hammami et al., 2009) خت ية معمترة 
 600متت  أقتتعم متتواا  )راعتتة الرخاتتت ,تتت العتتالم  ر اتت)رع ,يتتك أكوتتر متت  

تعتتتتوع اص ميتتتتة اققت تتتتاعية لرخاتتتتت  ، (4994  تتتترا يم وخماتتتت  ، تتتتر   
 Al-Shahib)التمتتر  لتت  حتتع ك اتتر  لتت  ومار تتا رات السيمتتة الغراميتتة  

and Marshall, 2003)   وج متت   44. اتكتتو  جارتتوم الرخاتتت متت(
، ويستعر  (2n=2x=36   Al-Khayri et al., 2015الكروموسومات 

 Mb 658(، و Mb  Malek , 2010 550حجمتك الج)يمتتت  تا   
 Alfaifi et al., 2015) ولكت  عتعع كروموستومات الرخاتت لتم يحتعع ،

. ومتت  الجتعار بالتركر ,تتا  ( Shabana ,et al ., 2010   طبالضتب
الخزيتتا الحيتتة تحتتتو  عمتت  متتاعة وراميتتة  ضتتا,ية داتتر تمتت  الموجتتوعة ,تتت 

الرتتتواة  ولاتتتا ورتتتام  بااولوجيتتتة معارتتتة ، ومتتت  اصمومتتتة عمتتت  تمتتت  المتتتاعة 
الختتاب  اتتا والتتر  يستتم   التتعراويتتة  تتت احتتتوات المااتوكورتتعريا عمتت  الورا

Mitochondrial DNA (mtDNA)  التتر  يحمتتت الجارتتات التتتت ،
تتتتتتتتفر ارتتتتتتتاج المتتتتتتواع الضتتتتتترورية لعمميتتتتتتة التمواتتتتتتت الغتتتتتترامت والتتتتتتترف  

 Siqueira et al ., 2018).  وا  ت ترا  أو تتتخيب رخاتت التمتر
ر ،  ق أ  ال تفات المراريتة عتاعة اتم عم  أستا  تتكت التتجرة والومتا

ق يعتمتتع عمااتتتا ورةمتتتا ق تكتتتو  مرتباتتتة بتتتكت تتتتام متتتم الاتتتر) الوراويتتتة 
لرخات التمر حاث     ترا ال تفات عتاعة تكتو  متتبورة بتالرروق ال اميتة 

 ,IPGRIأو أراتتتا تختمتتت  بتتتاختزق المرحمتتتة العمريتتتة لرخاتتتت التمتتتر  

ت تتتترا  الرخاتتتتت  استتتتتخعمت المتتتتتترات الج)يميتتتتة ,تتتتت مجتتتتائ (.2005
 DNAالمتتتتترات المعتمتتتعة عمتتت  التتتعرا ا و  وعراستتتة تروعاتتتا التتتوراوت،

markers  أكور عقتة مت  المتتترات اصختر  ويمكت  أ  تحتعع  عقتة   ت
اص تتتتتراق وتحتتتتتعع الترتتتتتوع التتتتتوراوت والعزقتتتتتات ,يمتتتتتا  اراتتتتتا، ولاتتتتترا ,ستتتتتع 

mailto:qggau4092@gmail.com
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استتتتتخعمت  تتتترا المتتتتتترات عمتتتت  راتتتتاق واستتتتم لعراستتتتة التبتتتتاا  التتتتوراوت 
راترت ختزئ العستع الماضتت   ر، (Jaradat, 2014)الرخاتت  ص تراق

عراستتة الترتتتوع  أومحتتاوقت ععاتتعة قستتتتخعام المتتتترات الج)يميتتة لتمااتتت) 
  RAPDو ISSRو  SSRو  AFLPالحيتتاتت صتتتجار الرخاتتت موتتت 

(Sabir et al., 2014)  ق يست ر عمت متترات العرا عم  عرتا الرتواة ،
DNA nuclear حاتتتث وكمتتتا ركتتتر  Batley,2015  ارتتتك يمكتتت, ، )

تا يساتتتتتتتتتتتتتتتتا عمتتتتتتتتتتتتتتتت  جارتتتتتتتتتتتتتتتتوم العضتتتتتتتتتتتتتتتتيات اصختتتتتتتتتتتتتتتتر  موتتتتتتتتتتتتتتتتت عرتتتتتتتتتتتتتتتتا 
، لترل  استتخعم   mitochondrial DNA (mtDNA)المااتوكورتعريا

أ تتراق ( لتحعاتتع العزقتتات الوراويتتة  تتا  mtDNAعرتتا المااتوكورتتعريا   
، لكورتك يحتتو  عمت  تسمستزت تتتفار (Fang et al., 2012) الرخاتت

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

et al., 2019) . مرتتر ,تتترة اويمتتة أ  جارومتتات الماتوكورتتعريا  عتترق
 الموجتتتتتوعةمتتتت  تمتتتت  وأكوتتتتتر تعساتتتتعا ,تتتتت التركاتتتتت   الرباتيتتتتة أك تتتتر بكواتتتتر

وتتضتتتم  كميتتتات ك اتتترة متتت  الحمتتتح الرتتتوو  داتتتر المتتتتفر  بالحاوارتتتات
 Wynn and Christensen,2019)  جارتوم المااتوكورتعريا يكتو    .

أ تم  (.Brieba, 2019  بتتكت عتام رو  ياكتت عامريتة مفترعة أو متعتععة
 تتت  راتتا تكتتو  رات معتتعقت  الرباتيتتةمتتا يماتت) جارومتتات المااتوكورتتعريا 

جتتتعا،  يعتتتوع الستتت   قحتواماتتتا عمتتت  مستتتارات   تتتزح  افتتترة مرخفضتتتة
 ,عالتتتتتتتتة ،عمتتتتتتتت  وجتتتتتتتتك الخ تتتتتتتتوب ررتتتتتتتتام  عتتتتتتتتاعة التركاتتتتتتتت  المتماوتتتتتتتتت

(Chevigny et al., 2020).  اتما) عرا مااتوكورعريا رخات التمتر ببرتك
 715,001 ورتتامت السمستتمة ورو حجتتم ج)يمتتت يستتعر  تتت  circularحمستتت

 يكتتتو   ،٪ 7554 رستتتبة  يكتتتو   GC محتتتتو   بمتوستتتطو ، )وج قاعتتتع 
 جارتتوم مااتوكورتتعريا رخاتتت التمتتر  تتو ال تتروتا  الختتاب  تتتتفارتسمستتت 
 ٪(9355  رستتبة  والبتتاقت و تتو اصدم يتتة ،٪ ,ستتط متت  الجارتتوم 555  رستبة

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

يحتتو  عمت  متا و  ( ،البزستاعات الخضترات ومرتاال أختر  داتر متتفرة 
وخمستتتتتة جارتتتتتات رات الايكتتتتتت   تتتتتروتا لم جتتتتتا  يتتتتتتفر 34ق يستتتتتت عتتتتت  

، معرتم  ترا  ORFs)Open Reading Frames  المفتتوح الكاممتة 
لتتعاخمت لاتتا اعوار مامتتة  متتا ,تتت حركتتة ال روتتتو  ع تتر الغتتتات االجارتتات 

 لممااتوكورتتعريا أو تفتتاعزت رستتت االكتتترو  ,تتت سمستتمة الجاتتا) الترفستتت
 ،Fang et al., 2012.)  يكتتو  جارتتوم المااتوكورتتعريا خيتتارا جاتتعا

وماما ,ت عراسات العزقتات الوراويتة والت تريفية لعتعة أستبا  مت  أ ماتا 
 تتتو وجتتتوعا بعتتتعة رستتت  ,تتتت كتتتتت خميتتتة وبالتتتتالت يمكتتت  الح تتتوئ عميتتتتك 

عرتتع استتتخزب الجارتتوم الكمتتت متت  الربتتات، بااضتتا,ة  لتت  رلتت   بستتاولة
,او  تغار الحجتم ويراتر تبتاا  قماتت ,تت محتتو  الجارتات و,تت بعتح 

 اصستتا عمتت   تترا . Wang et al., 2012)الحتتاقت ,تتت ترتا اتتا  
استرع  را البحث عم   تحمات التباا  الوراوت لرخات التمر العراقتت عمت  

باستتتتتخعام باعمتتتتات خا تتتتة وكتتتترل  تحعاتتتتع التسمستتتتت  mtDNAمستتتتتو  
تبتتتتاا   تتتتا  لتحماتتتتت ال mtDNAالتتتتتتابعت لمراستتتتة معارتتتتة متتتت  مرتتتتاال 

 اص راق.
  المواد وطرق العمل -2

  Samples collectionجمع العينات  
جمعتت العارتات و تتت عبتارة عتت  أوراق ,تيتة مت  أتتتجار الرخاتت العراقيتتة 
متتتتتت  وزوتتتتتتة محا,رتتتتتتات و تتتتتتت  المو تتتتتتت، بغتتتتتتعاع، الب تتتتتترة ( معرو,تتتتتتة 
اص تراق مستتبسا متت  ق تتت المخت تا  والخ تترات المتتالكا  لبستتاتا  الرخاتتت 

   تمتت  اصتتتجار كارتتت عبتتارة عتت  ,ستتامت ص تتراق معرو,تتة تتتم  ،حاتتث
جم اتتا ستتابسا متت  مرتتاال )راعتتة ال تتتر  ,تتت العتتراق، كمتتا موضتت  ,تتتت 

( وتتتتتم تتتتتتخيب اص تتتتراق  باقعتمتتتتاع عمتتتت  تتتتتكت الومتتتتار 4الجتتتتعوئ  
 بالعرجة اصول  وعم  التكت العام لمتجرة.

 

 التمر الداخمة في الدراسة أصناف نخيل (1جدول )
 االنتشار الجغرافي منطقة الجمع االسم الشائع ت
 جميع مناطق زراعة النخيل في العراق الموصل _  بغداد _ البصرة برحي 1
 المنطقة الوسطى من العراق الموصل _  بغداد _ البصرة خستاوي  2
 في العراقجميع مناطق زراعة النخيل  الموصل _  بغداد _ البصرة زهدي 3
 في مناطق أخرى من العراق ومنطقة شط العرب بشكل أساسي  الموصل _  بغداد _ البصرة بريم 4
 في مناطق أخرى من العراق ومنطقة شط العرب بشكل أساسي  الموصل _  بغداد _ البصرة خضراوي  5

 

   DNA Extractionالمجيني  الدنااستخالص   -1
الاريتتتة لرخاتتتت  اصوراقدتتترام متتت   455 ببختتتر DNAتتتتم استتتتخزب التتتت 

 CTAB  Huangالت  باستخعام ماعة  Phoenix dactyliferaالتمر 

et al., 2013.) 1.4 M NaCl , 100 mM TrisHcl , 20 mM 

Na2EDTA , 2% CTAB  
,تتتتتت  تتتتترا الاريستتتتتة تتتتتتم الح تتتتتوئ عمتتتتت  الجارتتتتتوم الكمتتتتتت لرخاتتتتتت التمتتتتتر 

  mtDNAوجارتتتوم المااتوكورتتتعريا  nDNAالمتضتتتم  جارتتتوم الرتتتتواة 
 . cpDNAوجاروم البزستاعات الخضرات 

استتتخعمت ,تتت  تترا العراستتة أرةعتتة أ)واج متت  : PCR تفاااعالت الااا -2
الم تممة خ ي تا لاترا العراستة  لمضتاعفة أرةعتة مرتاال مت   ال تواع 

الحتتتتتتتامح الرتتتتتتتوو  لمااتوكورتتتتتتتعريا رخاتتتتتتتت التمتتتتتتتر ، باستتتتتتتتخعام  ررتتتتتتتامل 
Primer3Plus    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتhttp://www. 

bioinformatics.nl/cgi-

bin/primer3plus/primer3plus.cgi/  حاتتتتث تتتتتم ت تتتتميماا متتتت ،)
جامعتتة اقربتتار.  /كميتتة العمتتوم  /احمتتع ع تتع الجبتتار ستتميما   ق تتت ا.م.ع.

ورلتت    Master reactionتتتم تحضتتار خمتتيط التفاعتتت الرميستتت  حاتتث
وبحجتم    Bioneerالمجا) مت  تتركة  PCR Premixبم)ج مكورات 

 nad5مت  الباعمتات المتخ  تة  أ)واج أرةتموباستعمائ  μl 20راامت 

, matR , cox3 , rps3   1U Taq Polymerase, 250μM 

dNTPs, 10mM TrisHcl, 30 mM KCL, 1.5 mM    

http://www./
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MgCl2 , 10 pmol Each primer (F,R), 50ng DNA 

Template )   وباستتتخعام جاتتا) الم ممتتر الحتترار ،Thermocycler 
   .  (4وي رمل الجاا) حس  كت باع  متخ ب كما ,ت الجعوئ  

 ئات المستخدمة في الدراسةدالبا (2جدول )
حجم الحزمة 

(bp) 
 

 برنامج التفاعل
 

Sequences (5′        3′) 
 البادئ

Primer 

497 94°C 2min 1cycle , 35 cycle  94°C 30sec  59°C 

60sec   72°C  60sec , and 72°C 5 min  1 cycle 

GGACGTTCAACAGGCAGTCT matR   F 
GCTTCCCAAGCTCTATGCTG matR   R 

451 94°C 2min 1cycle , 35 cycle  94°C 30sec  55°C 

60sec   72°C  60sec , and 72°C 5 min  1 cycle 

TTCTTCTTTGGCACCTACGG cox3    F 
AAATGGGAATAACCGAACCA cox3   R 

488 94°C 2min 1cycle , 35 cycle  94°C 30sec  57°C 

60sec   72°C  60sec , and 72°C 5 min  1 cycle 

TTCAACCATTTTTGCTCGTG nad5    F 

GAATCACCGAACCTGCACTC nad5   R 
339 94°C 2min 1cycle , 35 cycle  94°C 30sec  57°C 

60sec   72°C  60sec , and 72°C 5 min  1 cycle 
CCTAAATCGACCCCCTTCTT rps3    F 

CGGAGGGGTCAGTACTCAAG rps3    R 
 .   %  1.5بعع ارتاات المضاعفة عم  جاا) الم ممر الحرار  رحمت العارات عم   زم اقكارو)  تركا) 

 

 :DNA Sequencingالتسمسل التتابعي لمحمض النووي  -3
و  matRلجتا   DNA Sequencing تم عمت تتابم الحمح الرتوو   

العاخمتتة ,تتت العراستتة متت  ختتزئ اختتر  nad5وكتترل  جتتا   cox3 جتتا  
متايكرولاتر  45ص راق الرخات العاخمتة ,تت العراستة بحجتم  PCRراتل 

 \ يكتتاموئ  44(  تركاتت) Forwared + Reverseمتتم )وج ال تتواع   
 ml eppendrof pcr 0.2متايكرولاتر لكتت جتا  بعتع أ  وضتعت ,تت

tube   رستتالاا  لتت  تتتركة  Macrogenرريفتتة ومعسمتتة ودمفتتت جاتتعا واإ
لمتسارتتتتات الحاويتتتتة ,تتتتت الكوريتتتتا الجروةيتتتتة، بعتتتتع    و تتتتمت الرتتتتتامل متتتت  

 Basic Local) التتتتتركة تمتتتتت قتتتتراتة التتابعتتتتات حستتتت   ررتتتتامل

Alignment Search Tool  BLAST)  والمتتتاح عمتت  الموقتتم
 National Center for Biotechnology Information العتالمت

(NCBI) ت المعروستتتة حاتتتث قوررتتتت لتحعاتتتع التسمستتتت التتتتتابعت لمجارتتتا
 الرتامل ,يما  اراا.

 /عمتتتتت  تتتترا البحتتتتث ,تتتتت مخت تتتترات البتتتتااولوجت الج)يمتتتتت لكميتتتتة العمتتتتوم 
  ل  4149-44-44جامعة تكريت لمفترة م  

 44-7-4141. 
 النتائج والمناقشة -3

المجارتتتت متتت  اصوراق الفتيتتتة صتتتتجار رخاتتتت التمتتتر  DNAتتتتم عتتت)ئ التتتت 
( والتتت استتخعم Huang et al ., 2013بحست  الاريستة التتت ركر تا  

المستتتخمب  اتترا الاريستتة مراستت   DNA ر    التتت  CTAB,ااتتا متتاعة 
متتت  حاتتتث الكميتتتة والرستتتاوة ، ,تتتتم الح تتتوئ عمتتت    PCRلتفتتتاعزت التتتت

 4111-411الكمتتتت وبمعتتتعئ اتتتتراوح  تتتا   DNAكميتتتات جاتتتعة متتت  التتتت 
وقتتتع تتتتم  ..4-455 متتتايكرولاتر وةرستتتاوة تتتتتراوح متتتا  تتتا  4رتتتارودرام لكتتتت 
المستتتخمب والرستتاوة باقعتمتتاع عمتت  قتتراتة جاتتا)  DNAتستتعار كميتتة التتت 

 (4 . التتكت رقتم  Nano drop spectrophotometer  الرتارو عرو 
 ص راق رخات التمر العاخمة ,ت العراسة. DNAاوض  عارات العرا 

 

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

 %.1األكاروز بتركيز 
( خضراوي , عينات 5( بريم )4( زهدي )3( خستاوي )2( برحي )1عينات الموصل )

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

 

  mtDNA Specific primersنتائج تفاعالت  3-1
 matRزوج بادئات الجين  -1

%  1.5 تركاتت) الترحاتتت الكارةتتامت عمتت   تتزم اقكتتارو) اراتترت رتتتامل 
,ت جميم العارات المخت رة عمت  مستتو  واحتع  matRوجوع ح)م الجا  
 .(4 التكت  bp DNA ladder 100الحجمت م  عارات العلات 

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

( خضراوي , 11( بريم )9( زهدي)8)  ( خستاوي 7(  برحي )6( خضراوي , عينات بغداد  )5( بريم )4( زهدي )3( خستاوي )2( برحي )1عينات الموصل )
 .DNA ladder( M( خضراوي )15( بريم )14( زهدي )13( خستاوي )12( برحي )11عينات البصرة )
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اراتتترت رتتتتامل الترحاتتتت الكارةتتتامت :  cox3زوج بادئاااات الجاااين   -2
,ت جميتم  cox3وجوع ح)م الجا  %  1.5 تركا) عم   زم اقكارو) 

 100الحجمتت العارتات المخت ترة عمت  مستتو  واحتع مت  عارتات التعلات 

bp DNA ladder  3 التكت).   
 

 
 %.1.5عمى هالم األكاروز بتركيز  cox3( نتائج  ترحيل تفاعل زوج البادئات لجين 3الشكل )

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

 

ارارت رتتامل الترحاتت الكارةتامت عمت  : nad5زوج بادئات الجين  -3
,تتتت جميتتتم  nad5وجتتتوع حتتت)م الجتتتا  %   1.5 تركاتتت)  تتتزم اقكتتتارو) 

 100الحجمتت العارتات المخت ترة عمت  مستتو  واحتع مت  عارتات التعلات 

bp DNA ladder  7 التكت). 
 

 
 %.1.5عمى  هالم األكاروز بتركيز  nad5( نتائج  ترحيل تفاعل زوج البادئات لجين 4الشكل )

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

 

رتامل الترحاتت الكارةتامت عمت   أرارت:   rps3زوج بادئات الجين -4
,تتتت جميتتتم  rps3وجتتتوع حتتت)م الجتتتا   %  1.5 تركاتتت)   تتتزم اقكتتتارو)

 100الحجمتت العارتات المخت ترة عمت  مستتو  واحتع مت  عارتات التعلات 

bp DNA ladder  5 التكت ). 
 

 
 %.1.5عمى  هالم األكاروز بتركيز  rps3( نتائج  ترحيل تفاعل زوج البادئات لجين 5شكل )ال

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

  
,تت  ترا العراستة لغترح تحماتت التبتاا   ت  را الجارات اصرةعتةواستخعم

الوراوت ,تت مجموعتة مت  أ تراق الرخاتت العراقيتة حاتث راترت الح)متة 
 497,ت كت العارات المعروسة وبحجتم ج)يمتت   main bandالعامة  

bp   لجتاmatR 451و bp   لجتاcox3 488و bp   لجتاnad5  و
339 bp   لجتتاrps3 . اتل ستت   راتتور الح)متتة العامتتة عرتتع ترحاتتت رتت
وبحجتتتتم ج)يمتتتتت واحتتتتع  تتتتو عوتتتتور البتتتتاع  عمتتتت  الموقتتتتم  PCRتفاعتتتتت 

 Devos andالمكمتت لتك عمت  تتريط التعرا لجميتم العارتات المعروستة  

Gale 1992.)  م  ختزئ رتتامل تفتاعزتspecific primer  وص)واج
الباعمتتتتتتتتتتتات اصرةعتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتم يراتتتتتتتتتتتر أ  اختتتتتتتتتتتتزق أو تبتتتتتتتتتتتاا  أتتتتتتتتتتتتكائ 

polymorphism   رمتتا كارتتت بحجتتم واحتتع ولكتتت ص  مراستتة مراتتا واإ
باع  و,ت جميم اص راق،    التتابك ,تت اصحجتام الج)يميتة اتعئ عمت  

رجوعاتتا ص تتت وراوتتت واحتتع حاتتث  راتتا تعاتتت  تتورة واضتتحة عتت  قتتوة 
 , Kuhnالتتترابط  تتتا  أرتتتواع الجتتتر  المختمفتتتة رات اص تتتت الواحتتتع  

1993 .) 
النيوكموتياادي لمجينااات التااي تاام  نتااائج تحمياال وتحديااد التتااابع -3-2

م  خزئ مزحرة رتامل تفتاعزت الباعمتات المتخ  تة ,تا  : اختيارها
 تتترا الرتتتتامل لتتتم تتتتتمك  متتت  التمااتتت)  تتتا  أ تتتراق الرخاتتتت العاخمتتتة ,تتتت 
العراستتة لتترل  تتتم المجتتوت  لتت  الكتتت  عتت  التسمستتت التتتتابعت لمحتتتامح 

متتم التسمستتت متت  وتتم مساررتتتك وماابستتتك   DNA sequencingالرتتوو  
رفستتك والمستتجت ,تتت الموقتتم  لمجتتا  Reference Sequenceالسياستتت 
وتحماتتتتت الرتتتتتامل  ،لموقتتتتوق عمتتتت  متتتتع  و تتتتوت الجتتتتا  NCBIالعتتتتالمت 

لغتترح الكتتتت  عتت  التبتتتاا   لتتت  حتتع مستتتتو  قاعتتعة رتروجاريتتتة واحتتتعة، 

 



 1ج/ جامعة تكريت –لكلية العلوم  املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع

61 

 cox3و  matRاختاتتتتتترت رتتتتتتتتامل تضتتتتتتاع  مرتتتتتتتاال لتتتتتتوزث جارتتتتتتتات 
قيتتة و تتت متت  وزوتتة أ تتراق رخاتتت التمتتر لتتوزث محا,رتتات عرا nad5و

    عايتة وراايتة التسمستت التتتابعت ص  قاعتة  .المو ت وبغعاع والب رة
معروستتة  واستتاة جاتتا) التحماتتت التتوراوت تكتتو  داتتر واضتتحة ومتوتتتة 
المعالم لرل  يستغر  عت  بعتح التسمستزت وتسترا التسمستزت الواضتحة 

عوث أ  أخاتتتتات حتتتتت  ولتتتتو كتتتتا  ,تتتتت قاعتتتتعة والمماتتتت)ة ,ستتتتط تجربتتتتا لحتتتت
 (.4145رتروجارية واحعة  ماع ، 

   matRنتائج تحميل وتحديد التتابع النيوكموتيدي لجين  -1

 
( وتتابع الجين القياسي 3في صنف خضراوي الموصل ) Forward  matRتتابع القواعد النتروجينية من جين alignment( اصطفاف 6الشكل )

YP_005090392.1 . 
 

عرتع عراستتة رتتتامل تحماتت تتابعتتات السواعتتع الرتروجاريتة وتحماماتتا باستتتخعام 
 NCBIموقتتتم المركتتت) التتتوارت لمعمومتتتتات التسارتتتة ااحياميتتتة اصمريكتتتتت 

 تتتتا   matRتابعتتتتات الجتتتتا  لتتتتوحه ارتتتتك وجتتتتوع تتتتتتابك ك اتتتتر جتتتتعا ,تتتتت ت
أ     تسمستتت قواعتتع  تترا  4أ تتراق رخاتتت التمتتر المعروستتة و تتت  لتت  

% ، وعرتتتع مساررتتتة 411الجتتتا  ,تتتت المرتتتاال المعروستتتة متتتتتابك  رستتتبة 
لأل تتراق العاخمتتة ,تتت العراستتة    matRرتتتامل التسمستتت التتتتابعت لمجتتا  

موقتتتتم  متتتتم  التسمستتتتت  التتتتتتابعت  السياستتتتت  لاتتتترا  الجتتتتا  المرتتتتتور ,تتتتت 
NCBI  رو رقتتتتتتم  المتتتتتتعخت  YP_005090392.1  وكارتتتتتتت رستتتتتتبة ،
% ,تتتتتت جميتتتتتم اص تتتتتراق المعروستتتتتة كمتتتتتا موضتتتتت  ,تتتتتت 411التاتتتتتا ل 
 ( .3الجعوئ  

 
 

لألصناف   matR( مطابقة نتائج التسمسل التتابعي لمجين 3جدول )
 الداخمة في الدراسة مع التسمسل القياسي لهذا الجين

 القياسي للجينمدى مطابقته  البادئ الصنف ت

 Forward برحي الموصل 4

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خستاوي الموصل 4

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خضراوي الموصل 3

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward برحي بغداد 7

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خستاوي بغداد 5

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خضراوي بغداد 5

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward برحي البصرة 4

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خستاوي البصرة 4

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خضراوي البصرة 9

Reverse 

 %111مطابق 

 

  cox3نتائج تحميل وتحديد التتابع النيوكموتيدي لجين  -2
 

 
( وتتابع الجين القياسي 2في صنف خستاوي الموصل ) Forward  cox3تتابع القواعد النتروجينية من جين alignment( اصطفاف 7الشكل )

YP_005090382.1 
لتتوحه    تسمستتت  عرتتع عراستتة رتتتامل تحماتتت تتابعتتات السواعتتع الرتروجاريتتة

%  عتتعا 411قواعتتع  تترا الجتتا  ,تتت المرتتاال المعروستتة متتتتابك  رستتبة 
 تتر  خستتتاو  المو تتت، وعرتتع مساررتتة رتتتامل التسمستتت التتتتابعت لمجتتا  

cox3  متتم التسمستتتت  التتتتابعت السياستتتت  لأل تتراق العاخمتتة ,تتتت العراستتة
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رو رقتتتتتتتتتتتم المتتتتتتتتتتتعخت  NCBIلاتتتتتتتتتتترا الجتتتتتتتتتتتا  المرتتتتتتتتتتتتور ,تتتتتتتتتتتت موقتتتتتتتتتتتم 
YP_005090382.1 تتتتتتت جميتتتتتتم 411، وكارتتتتتتت رستتتتتتبة التاتتتتتتا ل, %

كمتا  cox3 Fاص راق المعروسة ععا  ر  خستاو  المو تت لمجتا  
 (.7موض  ,ت الجعوئ   

لألصناف  الداخمة في  cox3( مطابقة نتائج التسمسل التتابعي لمجين 4الجدول )
 الدراسة مع التسمسل القياسي لهذا الجين

 القياسي مدى مطابقته للجين البادئ الصنف ت

 Forward برحي الموصل 1

Reverse 

 %111مطابق 

 غير مطابق Forward خستاوي الموصل 2

Reverse  111مطابق% 

 Forward خضراوي الموصل 3

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward برحي بغداد 4

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خستاوي بغداد 5

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خضراوي بغداد 6

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward برحي البصرة 7

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خستاوي البصرة 8

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خضراوي البصرة 9

Reverse 

 %111مطابق 

 Transitionافتترات متت  رتتوع اقستتت عائ   41احتتتو   تترا الجتتا  عمتت  
، اصولت  ,تت الموقتم ( ,ت  تر  خستتاو  المو تتTransversionأو 

، والواريتتة  Aبالساعتتعة اصعرتتا   Gحاتتث استتت علت الساعتتعة الكتتوارا   715
بالساعتتعة الكتتوارا   Tحاتتث استتت علت الساعتتعة الوتتايما   744,تتت الموقتتم 

G حاتتتتتتث استتتتتتت علت الساعتتتتتتعة الوتتتتتتايما   774، والوالوتتتتتتة ,تتتتتتت الموقتتتتتتمT 
لت الساعتتعة حاتتث استتت ع 557، الرابعتتة ,تتت الموقتتم Gبالساعتتعة الكتتوارا  

حاتتتتتث  544، الخامستتتتتة ,تتتتتت الموقتتتتتم Aبالساعتتتتتعة اصعرتتتتتا   Gالكتتتتتوارا  
، الساعستتة ,تتت الموقتتم Gبالساعتتعة الكتتوارا   Tاستتت علت الساعتتعة الوتتايما  

، الستابعة  Gبالساعتعة الكتوارا   Aحاث استت علت الساعتعة اصعرتا   594
عرتتا  بالساعتتعة اص Tحاتتث استتت علت الساعتتعة الوتتايما    543,تتت الموقتتم 

A  حاتتتتتتث استتتتتتت علت الساعتتتتتتعة اصعرتتتتتتا   544، الوامرتتتتتتة ,تتتتتتت الموقتتتتتتمA 
حاتتتتث استتتتت علت  549، التاستتتتعة ,تتتتت الموقتتتتم  Cبالساعتتتتعة السااتوستتتتا  

 547، العاتتتترة ,تتتت الموقتتتم Cبالساعتتتعة السااتوستتتا   Aالساعتتتعة اصعرتتتا  
، كمتتتتتا  Aبالساعتتتتتعة اصعرتتتتتا   Cحاتتتتتث استتتتتت علت الساعتتتتتعة السااتوستتتتتا  

 .(5موض  ,ت الجعوئ  
 

 cox3 (Forward)( الطفرات الحاصمة في صنف خستاوي الموصل لجين 5جدول )
 ت القواعد التغير إلى النوع الموقع األحماض االمينية التغير إلى الموقع

135 Q (glutamine) R (arginine) 406 Transition A G 1 
137 G (glycine) V (valine) 412 Transversion G T 2 

149 G (glycine) V (valine) 448 Transversion G T 3 

188 S (serine) G (glycine) 564 Transition A G 4 

195 W(tryptophan) C (systeine) 587 Transversion G T 5 

199 R (arginine) Q(glutamine) 598 Transition G A 6 

204 Q (glutamine) L (leucine) 613 Transversion A T 7 

206 P (proline) K (lysine) 618 Transversion C A 8 

206 P (proline) K (lysine) 619 Transversion C A 9 

208 N (asparagine) H (histidine) 624 Transversion A C 10 
 

تحتتتتتتو  مركبتتتتتات الجاتتتتتا) الترفستتتتتت عمتتتتت  مجموعتتتتتات تعويضتتتتتية و تتتتتت 
 تتو  coxضتترورية لتفتتاعزت رستتت االكتتترو ، حاتتث    المركتت  الرابتتم 

يحفتت) احتتع المركبتتات الترفستتية يستتوم ,تتت رستتت االكتتترو  متت  الستتاتوكروم 
، ,تتتت عمميتتتة تستتتتر  بارتستتتائ  O2 لتتت  المستتتتس ت الراتتتامت لزلكترورتتتات ،

H+  ارتتتاجATP  Jett and Leary,2017،)   بااضتتا,ة  لتت  رلتت
اجتتتت  رةتتتتط رتتتتتان الجاتتتتا) الترفستتتتت بالمااتوكورتتتتعريا بمتامبتتتتات الااقتتتتة 

حاتتث   (،Mansilla et al.,2018 لمخزيتا وتمتت  التتت تفرضتتاا ال امتة 
,تتتت الرباتتتات بتتتتعة   coxتتترخفح مستتتويات رستتت  الجارتتات المتتتتفرة لتتت

ت اصوليتة عرتعما اتتم تحت رستب اقكستجة ويتتم استتعاعتاا  لت  المستتويا
 رجتتاع الرباتتتتات  لتتت  الرتتتروق الاواميتتتة العاعيتتتة، و تتترا يتتتتار أ  التكتتتو  

قتتتتع يكتتتتو  أيضتتتتا تحتتتت ستتتتيارة تتتتتو,ر اصوكستتتتجا  ,تتتتت  coxالحاتتتو  لتتتتت 
قع يكو  الس    و     ترا ال تر   .(Tsuji et al.,2000)  الرباتات

 ,تتت تمتت  المراستتة قتتع تعتترح  لتت  التترسب ,تتت اقكستتجة  ممتتا أع   لتت 
  تتتتتتترا الافتتتتتتترات لكتتتتتتتت اتكاتتتتتتت  لمعتتتتتتتي  ,تتتتتتتت تمتتتتتتت  الرتتتتتتتروق. ثحتتتتتتتعو 

المااتوكورتعريا لاتا عتتعة مستارات لمجاتا) الترفستتت تمعت  عور مركت)  ,تتت 
قتتعرة الربتتتات عمتت  تحمتتتت مجموعتتة متتت  الضتتغون بمتتتا ,تتت رلتتت  عرجتتتات 
الحتترارة المرخفضتتة والتعتترح لممعتتاع  الوسامتتة وااجاتتاع المتتامت والحرمتتا  

قتع يكتو   .(Zervas et al.,2019  مت  المغتريات والعتعو  الممرضتة 
الس    و     را المستارات بمترور الت)م  أدمستت ممتا أع   لت  حتعوث 

قتتتع يكتتتو   افتتترة لكتتتت تتكاتتت  لمعتتتي  ,تتتت مراستتتة داتتتر  امتاتتتا اص تتتمية.
الخستتتتتاو  متتتت  اص تتتتراق التتتتتت تعتتتتي  ,تتتتت المرتتتتاال  الستتتت    تتتتو   

الوستتتا  متتتت  العتتتتراق كمتتتا ركتتتتر لرفتتتتا وا  المراستتتة الوستتتتا  والجروةيتتتتة 
متسارةتتة ,تتت عرجتتات الحتترارة عمتت  عكتت  المرتتاال التتتمالية متت  العتتراق 
رات جو بارع تتاتا ومعتعئ  يفا كما ,ت المو تت ,اترا قتع اتتع   لت  

لعتتتي  ,تتتت  تتترا الرتتتروق حتتتعوث افتتترة لكتتتت اتتتتمك   تتترا ال تتتر  متتت  ا
 ال امية .  

قع يكو  الس   عرع )راعة  را ال ر  تم اخر ,ستامة مت  اصم اص تمية 
متت  مراستتة )راعتاتتا و)راعتاتتا ,تتت مراستتة أختتر  متت  وتتم اختتر ,ستتامة متت  

التتتت أ تبحت  تتت اصم و)راعتاتا ,تتت مراستة أختتر  وبعتع ا اختتر  ةالفستام
,ستامة مت  الفستامة اصخاترة التتت أ تبحت أم و كترا أ  لتم تتختر الفستامت 
متتت  اصم اص تتتمية الموجتتتوعة ,تتتت مراستتتة )راعتاتتتا ممتتتا يعتستتتع ,تتتت متتترور 

 الوقت حعوت افرة لكت تتكا  لممعيتة ,ت المراسة المرسولة  لااا. 

  nad5يد التتابع النيوكموتيدي لجين نتائج تحميل وتحد -3
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( وتتابع الجين القياسي 6في صنف خضراوي بغداد ) Forward  nad5تتابع القواعد النتروجينية من جين alignment( اصطفاف 8الشكل )

YP_005090389.1 . 
  

عرتع عراستة رتتتامل تحماتت تتابعتتات السواعتع الرتروجاريتتة وتحماماتا لتتوحه    
% 411تسمستت قواعتع  ترا الجتا  ,تت المرتاال المعروستة متتتابك  رستبة 

لأل تتراق العاخمتتة  nad5،عرتتع مساررتتة رتتتامل التسمستتت التتتتابعت لمجتتا  
السياستتت  لاتترا  الجتتا  المرتتتور ,تتت  التتتتابعت ,تتت العراستتة متتم التسمستتت

، وكارتتتتتت   YP_005090389.1رو رقتتتتتم  المتتتتتعخت   NCBI  موقتتتتتم
% ,تتت جميتتم اص تتراق المعروستتة كمتتا موضتت  ,تتت 411رستتبة التاتتا ل 

 ( . 5الجعوئ  
م  خزئ رتتامل التتابعتات الراوكموتاعيتة لمجارتات العاخمتة ,تت العراستة لتم 

ص  مراستة مت   polymorphismيرار أ  اختزق أو تباا  أتتكائ 
وزوتتة ,تتت جميتتم اص تتراق العاخمتتة ,تتت العراستتة عتتعا مرتتاال الجارتتات ال

، وا   تتترا التتتتتابك اتتتعئ عمتتت   cox3 تتتر  خستتتتاو  المو تتتت لجتتتا  
رجوعاتتا ص تتت وراوتتت واحتتع ، وا  مراستتة الاتتعق كارتتت متواروتتة بتتتكت 
عقال عو  تعرضاا ص  روع م  أرواع الافرات وبالتالت   ترا يعرتت أراتا 

ة ق اتتتتبور بتتتتالرروق ال اميتتتة متتتت  رات الختتت)ي  التتتتواروت رو و وتيتتتة عاليتتتت
 تتتتترا الرتتتتتتامل تتكتتتتتع بتتتتتا  جارومتتتتتات  تسمبتتتتتات مراخيتتتتتة ومواقتتتتتم جغرا,يتتتتتة.

المااتوكورتعريا الرباتيتة رات معتعقت افترة مرخفضتتة جتعا كمتا ركتر لرفتتا، 
ويعتتتتتوع الستتتتت   قحتواماتتتتتا عمتتتتت  مستتتتتارات   تتتتتزح ,عالتتتتتة عمتتتتت  وجتتتتتك 

 الخ وب ررام  عاعة التركا  المتماوت. 
لألصناف  الداخمة في  nad5( مطابقة نتائج التسمسل التتابعي لمجين 6الجدول )

 الدراسة مع التسمسل القياسي لهذا الجين
 مدى مطابقته للجين القياسي البادئ الصنف ت

 Forward برحي الموصل 1

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خستاوي الموصل 2

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خضراوي الموصل 3

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward برحي بغداد 4

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خستاوي بغداد 5

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خضراوي بغداد 6

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward برحي البصرة 7

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خستاوي البصرة 8

Reverse 

 %111مطابق 

 Forward خضراوي البصرة 9

Reverse 

 %111مطابق 

  
 المصادر 

 ,رخمتتة  .(1998عاااطف و وو نظيااف حجاااج خميااف .) إبااراهيم
رتاجاتتا ,تتت التتوا  العرةتتت . مرتتتبة المعتتارق  التمتتر )راعتاتتا ، رعااتاتتا واإ

 جماورية م ر العرةية.، بااسكرعرية 
 (. 2116مهاادي , شاايماا صاابا.)   عراستتة الترتتوع التتوراوت لضتترو

لعارتتات متت   .Capsicum  annuum Lمختمفتتة متت  الفمفتتت الحمتتو 
اصستتواق المحميتتة باستتتعمائ بعتتح التسارتتات الوراويتتة الج)يميتتة . أاروحتتة 
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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 .     


