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المستخمص

 سالالت من الذرة الصفراء من اجل01  بيدف دراسة التغايرات الجزيئية بين, في مختبرات دائرة فحص وتصديق البذور3102 نفذت التجربة في
 من00 وPCR ) المعتمد عمى تقانة الـRAPD( DNA  استعممت تقانة التضاعف العشوائي المتعدد االشكال لسمسمة الــ.استخداميا ألنتاج اليجن
 حزمة018  سالالت نقية من الذرة الصفراء أنتجت جميع البادئات األحد عشر01  لتقييم التغايرات الوراثيية بينRAPD  أستعممت معممات.البادئات

 وبوزن جزيئي تراوح بين,OPAW-10  في البادىء07 وOPAV-03  لمبادىء5  حزمة لمبادىء الواحد تراوح عدد القطع المكوثرة بين9.8 بمعدل
%81  بمغت أعمى نسبة مئوية لمقطع المتباينة, بالتتابع% 68.5 و77  بمغ العدد الكمي والنسبة المئوية لمقطع المتباينة.bp0011-061

 بمغت أعمى كفاءة وأعمى مقدرة تميزية في,% 55.5  أوطأ نسبة مئوية لمقطع المتباينة بمغOPAW-11  وأظير البادىءOPAK-15 لمبادىء
 في انشاءUPGMA  وأعتماداً عمى البيانات الثنائية والتشابو الوراثي بأستخدام طريقة. بالتتابع%07.0 و%07.0  وبمغتOPAW-10 البادىء

 وأظير تحميل المجاميع الذي تمت فيو, ومجاميع ثانوية ومجاميع تحت الثانويةB وA مخطط الصمة تم فصل السالالت ضمن مجموعتين رئيستين ىما
BK164  أعطت تباعداً وراثياً مع بقية السالالت كان أبعدىا وراثياً عن الساللةBK104 المقارنة بين السالالت النقية ضمن مخطط الصمة ان الساللة

BK164  بين الساللتين1.829  أعمى قيمةLi  وNei  وبمغ التشابو الوراثي الذي تم تقديره عمى وفق معامل,ًوربما انعكس ذلك عمى ىجينيما حقميا

 أشارت. بالتتابع1.296 و1.277  وبمغBK164 وBK104  وكذلك بينBK128 وBK104  بينما أزداد التباعد الوراثي بين الساللتينBK147و
. ذات كفاءة عالية في تشخيص النقاوة والتباعد الوراثي بين سالالت الذرة الصفراءRAPD النتائج الى ان معممات
. الباديء و سالالت نقية, نقاوة وراثية,PCR ,RAPD :كممات مفتاحية

.*البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث الثاني
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ABSTRACT
This study was carried out at the Agricultural Research Laboratories during 2013. The objective was to
investigate genetic diversity among 10 maize inbred lines. The random amplified polymorphic DNA (RAPD)
based on PCR with 10 primers. RAPD DNA markers were used to evaluate trends in genetic diversity among 10
0f inbred line .All of the RAPD primers used for initial screening were found to be polymorphic. A total
of 108 DNA fragments were generated by 11 random decamer primers with an average of 10.7 per primer
ranged. The number of amplified fragments produced per primer ranged from 5 for OPAV-03 primer to 17 for
OPAW-10, from with molecular size ranged from 160 bp to 1800 bp. The total number of polymorphic fragment
and the percentage of polymorphism were (74, 62.7 %) respectively. Maximum level of polymorphism was 80%
0bserved for the primer OPAK -15 while Primer OPAW -11 showed the lowest percentage of polymorphism.
Maximum level of primer efficiency and ability distinction was 14.1%, 17.1% respectively. Based on the
bivariate (1 -0) data and genetic similarity with the use of UPGMA cluster method, the dendrogram separated
the studied populations in to A and B. Cluster analysis which compared between inbred lines in to dendrogram.
Showed BK104 high genetic diversity was high genetic diversity between BK104 and BK164. Genetic similarities
computed by Nei and Li,s similarity coefficient revealed that the highest estimate (0.839) was observed between
inbred line BK164, BK147. While, the lowest genetic similarity between inbred line BK104, BK128 and BK104,
BK164 (0.377, 0.396) respectively. Results indicated that RAPD were highly efficient in delecting the purity and
genetic relationship among maize inbred lines.
key words: RAPD, PCR, Homozygosity and Inbred lines.
*Part of Ph.D. Dissertation of the second author.
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) .PCR )Polymerase Chain Reactionتيدف الدراسة

المقدمة

لمعرفة التغايرات الجزيئية بين عشر سالالت نقية من الذرة

الذرة الصفراء ( )Zea mays L.من المحاصيل الحبوبية

الصفراء من خالل عزل وتنقية ال  DNAبأستعمال مؤشرات

الميمة التي تمتاز بسيولة عممية التيجين واألنتاج عمى نطاق

ال RAPDوالتغايرات الجزيئية بين السالالت من اجل

واسع مما ساعد عمى انتشار زراعتيا لتخفيف أزمة الغذاء
العالمية .حظي ىذا المحصول بأىتمام عدد من مربي النبات

استخداميا في برامج التربية والتحسين.

وأصبحت الطرائق المتبعة في التربية والتحسين ليذا

المواد والطرائق

الذرة الصفراء عمى نطاق واسع وتأتي بالمرتبة الثالثة من

تصديق البذور ،وتم اخذ اوراق الذرة الصفراء (بعمر 01-7

حيث االىمية االقتصادية بعد محصولي الحنطة والرز ،وقد

يوم) من السالالت العشر وتحميل العينات في مختبر نفس

نالت ىذه االىمية من خالل استخداميا لمغذاء وعمف وزيت

الدائرة.

وفي اآلونة االخيرة استعممت كوقود حيوي .يتضمن برنامج

عزل الـ  DNAلمجينوم

حاصل عالي وقابمية اتحاد خاصة عالية .ان مثل ىذة

بنجاح بطريقة الـ  CTABالتي وصفيا ( )09إذ تم الحصول

السالالت تكون مختمفة في نسبة الميثمة (DNA-

عمى كمية تقدر  150–50مايكروغرام لكل  1.5غرام من

تمت زراعة بذور السالالت العشرة في حقل دائرة فحص و

المحصول تتبع في اغمب المحاصيل الخمطية التمقيح  .تزرع

تم عزل الـ  DNAمن األوراق الفتية لمسالالت المدروسة

تطوير ىجين متميز العمل عمى استنباط سالالت ذات

األوراق لكل ساللة من سالالت الذرة الصفراء ،وبنقاوة تتراوح

 )methylationالتي تكون عالية عادةً في نباتات السالالت
ومنخفضة في نباتات اليجين ( .)01تعد ظاىرة قوة اليجين

المقاسة بجياز الـ  Nanodropوتم ضبط
بين ُ 2-0.7
تخفيف عينات الـ  DNAلمحصول عمى تركيز50

من المؤشرات الميمة التي يتمتع بيا اليجين ،واليزال السبب
العممي لظيور قوة اليجين غير معموم عمى وجو الدقة عمى

نانوغرام/مايكروليتر وىو التركيز المناسب إلجراء تفاعالت الـ

 Cockerhamو )8( Zenkأن سيادة الجينات المفضمة ىي

ألن النباتات بتنوعيا تحوي كميات مختمفة من المركبات
ّ
النباتية مثل البروتينات والسكريات المتعددة والمعقدة فضال

الصفراء ،فيما قام فريق من الباحثين ( )08بالتحميل الجزيئي

عن األحماض النووية وبذلك فإن طريقة واحدة لعزل

وابويو ووجدوا ان مايقارب  811زوج من الجينات اظيرت قوة

المتعدد االشكال لسمسمة  )RAPD( DNAالمعتمد عمى

ىجين ألن افراد اليجين تنخفض فييا ميثمة ال ـ  DNAفيما

تقانة الـ  PCRو 00من البادئات مناسبة لكل النباتات (جدول

تزداد في السالالت األمر الذي يؤدي الى تحفيز عدة جينات

 ،)0وتم االعتماد عمى طريقة  Weigandوآخرون ( )09في

نتيجة التيجين ،في اآلونة االخيرة زاد استخدام ىذه التقنيات

عزل  DNAمن نبات الذرة الصفراء وىي من الطرائق ذات

( ،)07وتتميز مؤشرات ال DNAبأىمية كبرى عن المؤشرات

والحنطة ( .)2إن عممية عزل  DNAمن النباتات تكون

البايوكيميائية والمورفولوجية بسبب عدم تأثرىا بالبيئة وتعتمد

أصعب نسبياً من الكائنات األخرى لوجود الجدار السميك

األختالفات في المادة الوراثية التي يحمميا الفرد ،وفي ىذا

عمى كمية كبيرة من المواد الفينولية والسكريات المتعددة،

 .PCRتوجد عدة طرائق لعزل األحماض النووية من النباتات

الرغم من تطور التقانة الجزيئية وفوق الوراثة .ذكر

سبب رئيسي لظيور قوة اليجين قي حاصل حبوب ىجن الذرة

األحماض النووية تكون استعممت تقانة التضاعف العشوائي

ليجين الذرة الصفراء االمريكي الشائع B73 × Mo17

الكفاءة في عزل  DNAمن النباتات مثل الذرة الصفراء ()3

لتوصيف وتحديد المواد الوراثية الميمة في برامج تربية النبات

عمى تسمسل الجينات أو المادة الوراثية ويمكن الكشف عن

المحيط بالغشاء الخموي فضالً عن احتواء بعض النباتات

البحث تم استخدام مؤشر التضاعف العشوائي لل DNA

والتي تعد من المموثات إذ تترسب أحياناً مع  DNAمعطية

متعدد االشكال Random( RAPD

سائالً ذا لزوجة عالية كما تعد مثبطة لتفاعالت الـ .PCR

Amplified

 )Polymorphic DNAالذي يمتاز بسيولة وقمة التكمفة

واعتماده

عمـ ـى

تقنية

البممرة

المتسمسل

لمتخمص من ىذه المواد تم إجراء تخفيف DNAالمستخمص

لتقميل نسبة السكريات المثبطة (جدول .)0

لم ـ DNA
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ثم أجري التحميل العنقودي ( )Cluster analysisوتم رسم

جدول  .1يمثل البادئات العشوائية المستخدمة في ىذه

مخطط

البعد

0

االول

0PAV - B

ˉ 2 C T G A C T T C C C ˉ3

طريقة

Method

5

الثبوي

0PAD - 14

-2 G A A C G A G G G T ˉ3

3

الثبلث

0PAW - 11

2 C T G C C A C G A G ˉ3

.)05( Arithmetic

6

الخبمص

0PAB - 14

ˉ 2 A A G T G C G A C C ˉ3

2

الطبدش

0PAV – O3

ˉ 2 T G T A G C C G T G ˉ3

4

الطببع

0PAW - 08

ˉ 2 C T G T C T G T G G ˉ3

7

الثبمه

0PAV - B

ˉ 2C T G A C T A T C C C ˉ3

0

التبضع

0PAW - 10

ˉ 2 G G T G T T T G C C ˉ3

9

العبشر

0PAT - 08

ˉ 2 T C C T C G T G G G ˉ3

01

الحبدي عشر

0PAR - 15

ˉ 2 A C A C T C T G C C ˉ3

00

الثبوي عشر

0PAK - 15

ˉ 2 A C C T G C C G T T ˉ3

الدراسة مع تتابعات

الوراثي

ما

Group

المدخالت

بين

Per

باستخدام

Unweighted

])GD = 1- [ 2×(Nij / Ni + Nj

إذ أن  :Nijتمثل عدد الحزم المشتركة بين األنموذج .j,i
 : Niتمثل عدد الحزم في األنموذج .i
 :Njتمثل عدد الحزم في األنموذج .j

أما احتساب نسبة الحزم المتباينة في البادىء فتنص المعادلة
عمى:
Polymorphism % =( Np / Nt ) x 100
إذ ان  = Npعدد الحزم المتباينة في البادىء.
= Ntعدد الحزم الكمية في البادىء.

اما حساب النسبة المئوية لكفاءة البادئات المستخدمة =

مؤشرات الـ RAPD

العدد الكمي لحزم البادىء \ العدد الكمي لحزم جميع البادئات × 011

استخدمت مؤشرات الـ  RAPDفي ىذه الدراسة إليجاد

اما لحساب النسبة لمقدرة التميزية لكل باديء =

التباين الوراثي جزيئياً بين سالالت الذرة الصفراء المدروسة

عدد الحزم المتباينة لمبادىء\عدد الحزم المتباينة لكل البادئات × 011

وىي( BK164 :رقم  )0و( BK147رقم  )2وBK129

النتائج والمناقشة

(رقم  )3و( BK128رقم  )4و( BK127رقم  )5وBK121

نالحظ من جدول  2إن البادىء  OPAW–10اعطى أعمى

(رقم  )6و( BK115رقم  )7و( BK110رقم  )8وBK105

عدد من الحزم بمغ  17حزمة في حين اعطى البادىء

(رقم  )9و( BK104رقم  .)01نظ اًر لما تمتاز بو ىذه

 OPAV–03عدد حزم مقدارىا  ،5بمغ عدد الحزم الكمية

المؤشرات بكونيا حساسة جداً ألي تغير في تركيز مكونات

الناتجة  108حزمة بينما بمغ عدد الحزم المتباينة الكمية 74

التفاعل والظروف المحيطة بيا مما يجعل عممية إعادتيا

حزمة وبنسبة  %68.5إذ احرز البادىء  OPAW-10عدد

والحصول عمى النتيجة نفسيا ( )Reproducibilityمن

حزم متباينة بمغ  13وبنسبة  %76.5في حين اعطى

فإن إيجاد الظروف المثمى لكل تفاعل
األمور الصعبةّ ،
تختمف باختالف نوع الـ  DNAالقالب وتتابع البوادئ

البادىء  OPAV-03عدد حزم متباينة بمغ  3وبنسبة %60
واعطى البادىء  OPAK-15اعمى نسبة حزم متباينة بمغ

المستخدمة وأحياناً باختالف نوع جياز المبممر الحراري

 % 80كانت اعمى نسبة كفاءة  %14.1في البادىء نفسه

المستخدم ،لذا فقد تم إجراء عدة تجارب لموصول إلى

وبمغت اعمى نسبة لممقدرة التميزية  %17.1في البادىء

الظروف المثمى لمتفاعل ( )Optimizationلمحصول عمى

 OPAW-10تميزت البادئات المستخدمة بوزن جزيئي تراوح

أفضل النتائج ( ،)21وىذه العوامل تتحدد بدرجة الح اررة و

بين .bp0811-061

عدد الدورات و دقة الماصة الدقيقة ()Micropipette

البوادئ المستخدمة

وغيرىا أخذت نتائج عمميات المضاعفة لمبادئات المستخدمة

تم استخدام  00بادئاً وكان اختيارىا بشكل عشوائي (جدول

اعتمادا عمى
ً
في كال المؤشرين كل عمى حدة في جداول

 ،)2بادئ واحد لم تظير فيو أي حزمة وىو  0PAD -13وقد

مقارنة وجود أو غياب قطع الـ  DNAلمعينات المختمفة حيث

يعود السبب إلى عدم عثور البادئ عمى موقع مكمل لو

يرمز لوجود قطعة ال ـ  DNAبالرقم  0ولعدم وجودىا بالرقم

ضمن تتابعات  DNAالجينوم لألنواع المدروسة ،وبقية

( .)1تم حساب معامل البعد الوراثي وكذلك معامل التشابو ما

البوادئ ىي كما يأتي:

بين السالالت المدروسة باستخدام معامل ،)05( Nei’s 72
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التميزية ليا %13.1وتمكن البادىء من التعرف عمى

جدول  .3يمثل البادئات مع عدد الحزم الناتجة والحزم

التتابعات المكممة لو في  DNAالجينوم لمسالالت وقد

المتباينة ونسبيا مع نسب الكفاءة والقدرة التميزية لكل

اظيرت تبايناً واضحاً في الموقع والوزن الجزيئي لمحزم تراوح

باديء

الببديء

الحسم
الىبتجت

الحسم
المتببيىت

OPAV-B
OPAD-14
OPAW-11
OPB-14
OPAV-03
OPAW-08
OPAV-BI
OPAW-10
OPAT-08
OPAR-15
OPAK-15

7
06
9
0
2
02
7
07
7
9
01

6
01
2
2
3
00
6
03
6
7
0

المجموع

108

76

وطبت
الحسم
المتببيىت
%
27.0
70.6
22.2
45.2
41
73.3
27.0
74.2
27.0
77.7
01

وطبت
كفبءة
الببدئبث
%
2.0
00.4
7.2
4.4
6.0
05.2
2.0
06.0
2.0
7.4
0.3

وطبت
المقذرة
التميسيت
%
2.5
03.0
4.2
4.2
3.9
06.6
2.5
07.0
2.5
9.6
01.2

40.2

بين  ،bp 1100 -234لم يجد البادىء التتابع المكمل لو

الوزن
الجسيئي
bp

عند الساللة  6ولذلك لم تظير اية حزمة (شكل .)2

0011-621
0011-532
0701-621
452-091
0121-611
0511-072
0011-672
0661-002
221-091
911-041
401-551
0011-041

 .0البادئ OPAV-B

تم الحصول عمى  7حزم كمية لذلك انخفضت كفاءتو الى
 %5.8وبمغ عدد الحزم المتباينة  4إذ بمغت النسبة المئوية

شكل  .3نواتج البادىء  0PAD-14مع  DNAسالالت الذرة
الصفراء عمى ىالم االكاروز بتركيز M.%0.5

لمحزم المتباينة  %57.1وىذا العدد المتباين من الحزم انعكس

 .3البادىء OPAW-

عمى المقدرة التميزية وبمغت  %5.0وعمى الرغم من ىذه

أظير ىذا البادي  %7.5حزمة كان من بينيا  5حزم متباينة

االعداد فأن البادىء تمكن من التعرف عمى التتابعات المكممة

الظيور بين السالالت المدروسة مما جعميا تشكل %55.5

لو في  DNAالجينوم لمسالالت وأظيرت تبايناً واضحاً في

من الحزم التي ظيرت في البادىء ومنحيا مقدرة تميزية بمغت

الموقع والوزن الجزيئي الذي تراوح بين bp 1800-450

 ،%6.5وتمكن البادىء من التعرف عمى التتابعات المكممة

ومن الشكل  1يتضح ان الحزم ذات الوزن الجزيئي bp 350

لو في  DNAالجينوم تراوحت بين  ،bp 780-375واظير

قد ظيرت في جميع السالالت ويدل ىذا عمى عثور ىذا

ىذا البادىء توافقاً بين تسمسل البادىء وتتابعات DNA

الباديء عمى التتابعات الخاصة بو في ىذه السالالت،

القالب في جميع السالالت في الحزمة ذات الوزن الجزيئي

ونالحظ في الساللة  8وجود حزمة فريدة في الوزن الجزيئي

 bp 1100وتمكن البادىء من تمييز الساللة  9من خالل

 bp 600وبذلك يمكن أعتبارىا بصمة وراثية لمساللة في ىذا

وجود حزمتين فريدتين ذات وزن جزيئي  425وbp 375

البادىء.

وبذلك يمكن اعتبارىا بصمة وراثية ( شكل .)3

شكل  .0نواتج البادىء  0PAV-Bمع  DNAسالالت الذرة
الصفراء عمى ىالم االكاروز بتركيز M.%0.5

 .2البادىء OPAD – 07

شكل  .3نواتج البادىء  0PAW-11مع  DNAسالالت الذرة

تم الحصول عمى  14حزمة كمية وكانت كفاءتيا %12.96

الصفراء عمى ىالم االكاروز بتركيز M.%0.2

وبمغ عدد الحزم المتباينة  10ونسبتيا  %71.4وكانت المقدرة
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 .4البادىء OPAW-08

 .6البادىء OPB-14

كان ليذا البادىء عدد حزم بمغ  8حزمة مما منحتو بمغت

كان ليذا البادىء عدد حزم بمغ  05حزمة مما منحت ىذا

نسبتيا كفاءة  %6.6وكانت الحزم المتباينة  5حزم وبنسبة

البادىء كفاءة مقدارىا  %02.5وتوزعت ىذه الحزم عمى 4

التعرف عمى التتابعات المكممة لو في  DNAالجينوم

 %73.3وبمغت مقدرتيا التميزية  ،% 04.4وتمكن البادىء

لمسالالت وقد اظير تبايناً واضحاً في الوزن الجزيئي تراوح

من التعرف عمى التتابعات المكممة في  DNAجينوم

حزم متماثمة الظيور و 00حزمة متباينة الظيور بمغت نسبتيا

 %62.5ومقدرتيا التميزية  ،%6.5وتمكن الباديء من

السالالت حيث اظير تبايناً واضحاً في الوزن الجزيئي تراوح

بين  bp 685–091لم يجد التتابع المكمل لو عند الساللو 7

ومن ثم لم تظير أي حزمة وبذلك يمكن أعتبارىا بصمة ليذه

بين  bp 0011–075ونالحظ ان الساللتين  0و 01لم تظير

الساللة في ىذا البادىء (شكل .)4

أية حزمة أي لم يجد البادىء التتابع المكمل لو في السالالت،
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شكل  .6نواتج البادىء  0PB-14مع  DNAسالالت الذرة

300
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الصفراء عمى ىالم االكاروز بتركيز M.%0.2

 .2البادىء OPAV-03

شكل  .6نواتج البادىء  0PAW-08مع  DNAسالالت الذرة

تم الحصول عمى كمية حزم متواضعة بمغت  5حزم لذلك

الصفراء عمى ىالم االكاروز بتركيز M.%0.5

وبمغت نسبتيا  %61وبمغت نسبة المقدرة التميزية ،%3.9

أظير عدد متواضع من الحزم بمغ  7وانعكس ذلك عمى

انخفضت كفاءتو الى  %4.0وبمغت عدد الحزم المتباينة 3

 .7البادىء 0PAV-BI

وتمكن البادىء من التعرف عمى التتابعات المكممة لو

كفاءتو وبمغت  ،%5.8وكان عدد الحزم المتباينة ونسبتيا 4

في  DNAالجينوم لمسالالت واظير تبايناً واضحاً في الوزن

ونسبة الحزم المتباينة  %57.1وكانت المقدرة التميزية

الجزيئي تراوح بين  bp 0151–411ونالحظ ان السالالت 2

 ،%5.2وتمكن البادىء من التعرف عمى التتابعات المكممة

و 7و 8و 9لم يظيروا أية حزمة أي لم يجد البادىء التتابع

في  DNAالجينوم لمسالالت واظير تبايناً واضحاً في الوزن

المكمل لو ليذه السالالت (شكل .)5

الجزيئي تراوح بين  bp 1100 - 475ونالحظ ان الساللتين

 5و  10لم تظير أية حزمة أي لم يجد البادىء التتابع
المكمل لو في ىاتين الساللتين (شكل .)7
OPAW-10 .0
أظير البادىء عدداً من الحزم بمغ  17حزمة مما منح كفاءة

مقدارىا  %14.1كان من بينيا  13حزمة متباينة الظيور
بين السالالت المدروسة وجعميا تشكل نسبة  %76.5من

الحزم التي ظيرت ليذا البادىء وىذا منحيا مقدرة تميزية

شكل  .2نواتج البادىء  0PAV-03مع  DNAسالالت الذرة

بمغت نسبتيا  ،%17.1وتمكن البادىء من التعرف عمى

الصفراء عمى ىالم االكاروز بتركيز M.%0.2
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التتابعات المكممة في  DNAجينوم السالالت تراوحت بين
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شكل  .9نواتج البادىء  0PAT-08مع  DNAسالالت الذرة
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 .01البادىء OPAR-15

أظير ىذا البادىء عدداً حزم بمغ  9حزمة مما منحت ىذا

300

البادىء كفاءة  %7.6كان منيا  7حزم متباينة وبنسبة
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 %77.7ومقدره تميزية مقدارىا  ،%9.4وتعرف البادىء عمى

شكل  .7نواتج البادىء  0PAV-BIمع  DNAسالالت الذرة

التتابعات المكممة في  DNAالجينوم تراوحت بين –061

الصفراء عمى ىالم االكاروز بتركيز M.%0.5
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 ،bp 911كما كانت ليذا البادىء القدرة عمى تمييز

M

الساللتين  4و 8بالتتابع ،من خالل الحزمة ذات الوزن
الجزيئي  bp 475وممكن عدىا بصمة وراثية لمساللتين في
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شكل  .0نواتج البادىء  0PAW-10مع  DNAسالالت الذرة
الصفراء عمى ىالم االكاروز بتركيز M.%0.2

400
300

 .9البادىء OPAT-08

200

أظير البادىء عدد من الحزم بمغ  7حزمة مما منح كفاءة

175

مقدارىا  %5.8كان من بينيا  4حزمة متباينة الظيور بين

شكل  .01نواتج البادىء  0PAR-15مع  DNAسالالت الذرة

السالالت المدروسة مما جعميا تشكل نسبة  %57.0من

الصفراء عمى ىالم االكاروز بتركيز M.%0.2

الحزم التي ظيرت ليذا البادىء ومنحيا مقدرة تميزية %5.2

 .00البادىء OPAK-15

وتمكن البادىء من التعرف عمى التتابعات المكممة في

أظير ىذا الباديء عدداً من الحزم بمغ  01حزمة مما منح

 DNAالجينوم تراوحت بين  ،bp 551–081ونالحظ ان

كفاءة بمغت نسبتيا  % 8.3كان من بينيا  8حزم متباينة

الساللة  8لم تظير أية حزمة أي لم يجد البادىء التتابع

الظيور بمغت نسبتيا  %81وامتمكت مقدرة تميزية ،%01.5

المكمل لو في ىذه الساللة ،وتمكن البادىء من تميز الساللة

وتمكن البادىء من التعرف عمى التتابعات المكممة في

 3من خالل حزمة ذات وزن جزيئي  bp 475وبذلك يمكن

 DNAالجينوم لمسالالت تراوحت بين ،bp 681 – 221

عدىا بصمة وراثية لمساللة من ىذا البادىء (شكل .)9

ونالحظ ان الساللة  7لم تظير أية حزمة وىذا يدل عمى
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ان البادىء لم يجد التتابع المكمل لو في ىذه الساللة (شكل

فان التقنية كانت قادرة عمى تحديد السالالت التي تختمف عن

.)00

بعضيا البعض بحزمة واحدة عمى األقل .تتفق ىذه النتائج
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M

و 7و 00و 02و 03و 04و 05و 07و.)09

قيم األبعاد الوراثية بين سالالت من الذرة الصفراء بأستخدام
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عند حساب معامل البعد الوراثي بين السالالت قيد الدراسة

عمى النتائج التي أظيرت  018حزمة ذات تعدد شكمي
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بأستخدام برنامج  PASTوباالعتماد عمى مقياس التشابو
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 Hamming Similarty Indexوكما مبين في الجدول
( ،)3أظيرت النتائج بأن أعمى نسبة تشابو وراثي (أقل بعد

شكل  .00نواتج البادىء  0PAR-15مع  DNAسالالت

وراثي) بمغت  1.839بين الساللتين  BK164و 147( BK

الذرة الصفراء عمى ىالم االكاروز بتركيز M.%0.2

الرقم  0و )2بالتتابع اذ شكال مجموعة صغيرة في حين

نستنتج من ذلك أن البادئات المستعممة في البحث تمكنت من

وجدت أقل نسبة من التشابو الوراثي (أعمى بعد وراثي)

تحديد بصمة اغمب السالالت حيث تم تحديد الساللة  0و3

 1.377بين الساللتين  BK128و( BK104الرقم  4و )01

بواسطة البادىء  OPAW–08وكذلك تحديد الساللة 2

وكذلك كان البعد الوراثي بين الساللتين  BK164وBK

بواسطة البادىء  OPAV–08اما الساللة  4فقد تم تحديدىا

( 104الرقم  0و )01بالتتابع بمغ  1.396ومن الجدول نفسو

بواسطة البادئان  OPAW–10و ،OPAR–15اما الساللة

نالحظ ان الساللة ( BK 104رقم  )01كانت أكثر السالالت

 5فقد تم تحديدىا بواسطة البادىء  OPAV–Bفي حين تم

متباعدة وراثياً عن السالالت المدروسة (.)9

تحديد الساللة  6بواسطة البادىء  ،OPAW–11اما الساللة

رسم شجرة القرابة الوراثية لسالالت من الذرة الصفراء

 7فقد تم معرفة بصمتيا الوراثية بواسطة البادئات OPE-

أعتماداً عمى مؤشرات RAPD

 121و OPAV–03و OPAK-15في حين تم تحديد
البصمة

لمساللة

8

بواسطة

البادىء

إن شجرة القرابة ىي تخطيط يظير العالقة التطورية لمجموعة

OPAV-8

من الكائنات الحية التي نشأت من سمف مشترك ،يكون

والبادىء  OPAT–08والبادىء  OPAR–15اما الساللة 9

السمف المشترك في جذع الشجرة والكائنات التي تنشأ منو

فقد تم تحديد بصمتيا الوراثية بواسطة البادىء OPE–14

توجد في نياية فروع الشجرة ،وتشير المسافة بين المجموعة

والبادىء  OPAV–03في حين ان الساللة  01حددت

الواحدة والمجموعات األخرى الى درجة العالقة بينيم

بصمتيا الوراثية بواسطة البادئان  OPAW–08و –OPAV

فالمجموعات القريبة من بعضيا توضع في فروع قريبة من

 .Bاما الساللة  3فمم يستطع أي بادىء من البادئات

بعضيا ،وعمى الرغم من ذلك فأن ىذه الطريقة تقديرية ولكنيا

المستخدمة من تحديد بصمتيا الوراثية لذلك يجب استخدام

طريقة سيمة لدراسة عالقات القرابة والتطور ،وبشكل عام فإن

بادئات آخرى وذات تتابعات مختمفة ألجل معرفة ىذه الساللة

الكائنات التي تكون متشابية شكمياً مع بعضيا من المحتمل

وتحديد بصمتيا .تشير ىذه النتائج أن تقنية  RAPDقد

ان تكون قريبة من بعضيا أكثر من الكائنات التي تكون ذات

نجحت في التمييز بين السالالت حتى بين تمك التي اليمكن

بنى أو تسمسالت مختمفة ،وترجع أىمية تحديد القرابة الوراثية

التمييز بينيا عمى مستوى الشكل الظاىري .أظيرت النتائج

الى امكانية تنظيم األصول الوراثية واختيار األباء الداخمة في

بشكل عام وجود كمية عالية من األختالفات الوراثية مما يؤكد

برامج التربية والتنبؤ بأفضل اليجن ومعرفة أقل عدد ممكن

فعالية ىذه التقانو في التمييز بين السالالت .مما يشير إلى

من التراكيب الوراثية التي تحتوي عمى أكبر قدر ممكن من

انو حتى عند وجود درجات منخفضة من األختالفات الوراثية

297

مجمة العموم الزراعية العراقية – 5102 ,299-291 :)3(64

بكتاش وعبد الحميد

التصنيفات الوراثية في برامج التربية .قد يكون االفراد مختمفين

المجموعة  B2فتقسم بدورىا الى قسمين ىما  BcوBd

مع بعضيا مظيرياً ولكنيم قريبين من بعضيم جينياً ومن ثم

ونسبة التشابو بينيما حوالي  %47في حين أحتوت المجموعة

قد تعود ىذه االختالفات الى تأثيرات بيئية فقط التؤخذ بعين

 Bcمجموعتين ثانويتين ىما  Bc1و Bc2وكانت نسبة

االعتبار في تحديد درجة القرابة بين االفراد .أظير التحميل

التشابو بينيما حوالي  %53وأحتوت المجموعة  Bc1عمى

العنقودي لمسالالت المدروسة بأستخدام مؤشرات RAPD

مجموعتين تحت الثانوية ىي  Bc1aو Bc2bوكانت نسبة
التشابو بينيما  %55وكانت  Bc1aساللة ( BK128رقم )4

وأعتماداً عمى طريقة ( )UPGMAان السالالت العشرة قد

و Bc2bساللة ( BK127رقم  ،)5في حين أحتوت

توزعت في مجموعتين  Aو( Bشكل  )03ضمت المجموعة
االولى  Aساللة واحدة وىي ( BK104رقم  )01أما

المجموعة  Bdعمى مجموعتين ثانويتين ىما  Bd1وBd2

المجموعة الثانية  Bفضمت مجموعتين رئيستين  B2وB1

وكانت نسبة التشابو بينيما حوالي  %51وأحتوت مجموعة

وأن نسبة التشابة بين المجموعتين حوالي  %42وأحتوت

 Bd1عمى الساللة ( BK129رقم  )3والمجموعة Bd2

المجموعة  B1مجموعتين ثانويتين ىما  Baو Bbوان نسبة

قسمت الى مجموعتين كانت نسبة التشابو بينيما %72

التشابو بينيما حوالي  ،%44ضمت المجموعة  Baساللة

وضمت احدى المجموعتين الساللة ( BK147رقم )2

واحدة وىي ( BK117رقم  ،)7اما المجموعة فقسمت بدورىا

وضمت المجموعة االخرى الساللة ( BK164رقم  .)0من

الى قسمين ىما  Bb1و Bb2وان نسبة التشابو مابين

الممكن أستخدام تقنية  RAPDفي تحديد التباعد الوراثي بين

( BK110رقم  )8والمجموعة ( BK105رقم  .)9أما

وذلك ألنتاج ىجن ذات قوة ىجين وقابمية اتحاد خاصة عالية.

السالالت النقية قبل أجراء التضريبات التبادلية بين السالالت

المجموعتين حوالي  %46تضم المجموعة  Bb1الساللة

جدول  .3يوضح قيم األبعاد الوراثية لسالالت من الذرة الصفراء بأستخدام تقنية RAPD
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