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المستخمص

spp.  نوع من القرنفل12 بزراعة بذور2013-9-15 تضمنت الدراسة مرحمتين االولى حقمية نفذت في احد مشاتل بغداد بتاريخ

D. , D. repens, D. balbisii, D. barbatus, D. gratianopolitanus, D. chinensis, D. caryophyllus ( Dianthus
 ) لدراسة بعض الصفاتD. seguieri  وD. japonicas, D. deltoids , D. pavonius , D. monspessulanus , alpinus

-  كرمنشاه- جامعة الرازي-كمية الزراعة- والمرحمة الثانية مختبرية نفذت في مختبرات الزراعة النسيجية والتقانات االحيائية,المظيرية ليا
 المعتمدةAmplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)  استخدمت تقانة تباينات اطوال القطع المتضاعفة.ايران
 بينت نتائج الصفات المظيرية لألنواع المدروسة. وبسبعة توليفات من البادئاتPolymerase Chain Reaction PCR عمى تقانة
 لعدد85.09  ) عالي جدا في جميع الصفات المدروسة وبمغ اعالىاC.V. (وجود اختالفات كبيرة فيما بينيا حيث كان معامل التغاير

. لموزن الجاف لممجموع الخضري28.66  الرتفاع النبات و32.51 ,  قطر الزىرة45.08 ,نبات- لعدد االزىار57.66 ,االفرع الرئيسة
 حزمة متباينة وبنسبة تباين324  حزمة كان منيا397اظير تحميل البصمة الوراثية ان توليفة البادئات السبعة المعتمدة اعطت

D.  وD. barbatus  بين النوعين%0.28  وىذا يؤكد وجود تباعد وراثي بين انواع القرنفل المدروسة اذ بمغ اعالىا% 81.59

.%0.08  اقل نسبة لمبعد الوراثي وبمغتD. japonicas  وD. chinensis  في حين اعطى النوعينcaryophyllus
. البعد الوراثي, التوصيف الجزيئي, تباينات اطوال القطع المتضاعفة, انواع القرنفل:الكممات المفتاحية
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MOLECULAR AND MORPHOLOGIGAL CHARACTERIZATION FOR SOME
CARNATION SPECIES (Dianthus spp.).
Janan K. Hussein
Assist. Prof.
Dept. Of Horticulture-Coll. of Agric.,- Univ. of AL-Qasim green
dr.janan77@yahoo.com
ABSTRACT
The study included two phases, the first one was carried out at one of Baghdad nurseries on
15/9/2013 sowing the seeds of 12 species of Dianthus spp.( D. caryophyllus, D. chinensis, D.
gratianopolitanus, D. barbatus, D. balbisii, D. repens, D. alpinus, D. monspessulanus, D.
pavonius, D. deltoids, D. japonicas and D. seguieri) to study some of the qualities phenotypic,
and the second phase was carried out at biotechnology and tissue culture laboratories /College
of Agriculture / University of Razi / Kermanshah / Iran . The Amplified Fragment Length
Polymorphism (AFLP) based on Polymerase Chain Reaction (PCR) with seven primers was
implemented. The results of the phenotypic characteristics of the species studied, and there
are considerable differences between them where the variation coefficient (C.V.)was very high
in all the traits and reached the top rated 85.09 for a number of branches /plant , 57.66 for the
number of flowers / plant, 45.08 flower diameter, 32.51 for plant height and 28.66 dry weight
of vegetative part . DNA analysis showed that the primers gave a 397 bands including 324
polymorphic bands and 81.59% polymorphic bands , this confirms the existence of Genetic
Distance between the species of Dianthus studied . High Genetic Distance 0.28% D. barbatu
and D. caryophyllus and lowest Genetic Distance0.08% between D. chinensis and D.
japonicas.
Key words: Dianthus spp., AFLP, molecular characterization, Genetic Distance.
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ووسائل مساعدة في االنتخاب الى تطوير برامج التيجين

المقدمة

وانتخاب الطرز الوراثية ,مما جعميا اداة كفوءة لتحسين

يعود جنس القرنفل Dianthus spp.الى العائمة القرنفمية

االنتاجية ومكممة ومسرعة لمب ارمج التقميدية المتبعة في التربية,

 Caryophylaceaeالتي تضم  2100نوع و 89جنسا,

فيي تتابعات من الدنا يمكن االستدالل عنيا عمى موقع معين

ويحتوي جنس القرنفل عمى ما يقارب  300نوع معظميا في

عمى الكروموسوم او المجين ( .)18ان استخدام التقانات

اوربا واسيا بينما ينتمي بعضيا لممغرب العربي وينمو نوع

الحيوية عمى المستوى الجزيئي لممادة الوراثية ادى الى تسريع

واحد فقط منيا في المناطق القطبية من امريكا الشمالية (.)6

تقويم مكونات الصفات الوراثية وعزل تأثيراتيا عن المؤثرات

يزرع نبات القرنفل ألغراض طبيو لعالج الكثير من االمراض

البيئية .إذ ان المؤشرات الجزيئية ال تتأثر بالعوامل البيئية

المخاطي بالفم والبمعوم وتسكين آالم
مثل التيابات الغشاء ُ
األسنان ومنقي لمدم وغيرىا ,وكذلك استخدامو كنبات زينو

فضال عن اعطائيا مؤشرات ادق من المؤشرات المظيرية

( .)1اشار  )11( Saidالى انو مع بداية الثمانينات تطورت

وىو االستعمال االكثر انتشا ار ويعتمد ذلك عمى النوع المزروع

تقانات حيوية جديدة لتسيم بشكل ايجابي في بناء خرائط

فمنيا ما يصمح كنبات تحديد او ألحواض الزىور او في

الحدائق الصخرية او كنبات اصص او سالل تعميق واالىم

االرتباط الوراثية وانشائيا اذ اظيرت تقانات عديده من اىميا

كزىرة قطف تحتل المرتبة الثانية عالميا بين ازىار القطف

تقانة تباينات اطوال القطع المتضاعفة )(AFLP
Amplified Fragment Length Polymorphism
وىي ناتجة عن مزيج يضم تقانات عدة اذ يكمن محور عمميا

االقتصادية ( .)5يقصد بالتنوع الوراثي االختالفات الموجودة
بين االفراد او المجتمعات التابعة لنوع معين والتي تتكون

من خالل مضاعفة قطع ال DNAالميضومة بواسطة

بتأثير القوى التطورية ,وقد تتكون نتيجة عمميات التربية

انزيمات التقييد وباالستعانة بجياز ال .PCRتوصمت

والتحسين ,ويعد التنوع الوراثي احد الجوانب االساسية لمتنوع

تقانة  AFLPالى تشخيص العدد االكبر من مواقع التباينات

الحيوي( )Biodiversityوالتي تعني التنوع الموجود بين

الوراثية ( )Pplymorphismاكثر من تقانات SSR,RAPD

االنواع المختمفة كالحيوانات والكائنات الدقيقة والنباتات في
مجتمعاتيا الطبيعية وان المحافظة عمى مستوى ٍ
عال من

 ,RFLPعند استخداميا عمى الموبياء من قبل  Yeeواخرون

(.)17كما استخدمت من لدن  Innanواخرون( )8لكشف

التنوع الحيوي ضروري جدا لمحفاظ عمى ثبات النظام

التباين

البيئي( .)14التنوع الوراثي بين االنواع ميم جدا لمدراسات

عمى

مستوى

نيوكميوتيدة

واحدة

في

نبات

 , Arabidopsis thalianaونظ ار لقدرتيا عمى ايجاد التنوع

التصنيفية وتحديد ميزة النوع اي معرفة طبيعة االختالفات

الوراثي فقد اخذ ذلك بنظر االعتبار من حيث تطوير برامج

بينو وبين غيره من االنواع لما لذلك من جوانب تطبيقية كثيرة

التربية ودراسة اليجن واالباء والتنوع ( 7و .)13درست

وخاصة في حفظ تمك االنواع ( )Conservationبأختبار

Shoaibواخرون( )12ثالثين تركيب وراثي من اصول

النباتات الممثمة لذلك النوع ,كما ان معرفة ىوية النوع مفيدة

الحنطة المؤلفة من اصناف مزروعة وسالالت متقدمة في

ألجراء الدراسات التطويرية والبيئية عمييا ,كما ان دراسة

مراحل التربية واصول وراثية جمعت خالل 20عاما من بمدان

التنوع الموجود بين االنواع ميم جدا لمربي النبات فالمعروف

مختمفة بشكل اساس من اوربا واسيا باستخدام تقانة AFLP

ان لكل نوع نباتي تاريخ طويل ومئات بل االف االنواع

اذ اظيرت مؤشرات التقانة وجود تنوع وراثي كبير ضمن

المتولدة عنو والمختمفة عنو لذلك يحاول مربي النبات الناجح

السالالت التركيبية فضال عن اعطاء تصنيف ذي معنى

االستفادة من تمك االختالفات الختيار المصادر الوراثية

لألصول

المالئمة واجراء التيجين بينيا لتكون تراكيب وراثية جديدة اي

الوراثية

المستخدمة.

كما

استخدم

التقانة

 )9(Khierallahلمعرفة نسبة الثبات الوراثي في النباتات

اختبار اباء تحمل صفات مرغوبة لنقل تمك الصفات في

المنتجة من تكوين االعضاء الغير مباشر لنخيل التمر ,إذ

ىجين واحد وىذه تعد من السباب الرئيسية لدراسة التنوع

اظيرت تقانة ال AFLPان ثمانية من توليفة البادئات اعطت

الوراثي في النبات ( .)2ادى استخدام مؤشرات DNA

تطابقا تاما بين عينات النباتات النسيجية المنتجة مع امياتيا

( )Markers DNAكأدوات ذات قدرة عالية االستخدام
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لصنفي الدراسة برحي ومكتوم .كما اكدت نتائج Al-Qas-

ميكروغرام في  1مميمتر من العينة ,كما تم اخذ قراءة

 )3( Yousufكفاءة تقانة ال AFLPفي دراسة البعد

امتصاص ال DNAعند طول الموجة  280نانومتر والتي

والتقارب الوراثي بين  15ساللة نقية وىجنيا من نبات قرع

تعطي فكرة عن معدل االمتصاص من قبل البروتين ,ويعتبر

الكوسة ومقارنتيا مع التغايرات في الصفات المظيرية .نظ ار

ال DNAنقيا اذا تراوح ناتج قسمة االمتصاص عند طول

لقمة الدراسات حول تصنيف انواع نباتات الزينة وخصوصا

الموجة  280-260نانومتر بين .2-1.8تم تخفيف عينات

العالم ىدفت ىذه الدراسة الى:الكشف عن التباينات الوراثية

حيث اضيف  20ميكرولتر من ال DNAالى  1980ميكرو

بين  DNAانواع القرنفل المدروسة والتي تظير عمى شكل

لتر ماء مقطر ,ثم تم مزجيا ووضعيا في جياز المطياف

ختالفات في عدد وحجم القطع المتضاعفة من مجين تمك

الضوئي وأخذت قراءات االمتصاص عند طول الموجة

ال  DNAبالماء المقطر بنسبة ( 99 _1DNAماء مقطر)

ازىار القرنفل الذي يعد من اىم ازىار القطف والحدائق في

االنواع.تحديد افضل البادئات التي تعطي اعمى تغايرات

 280-260نانومتر ,ثم طبقت المعادلة التالية( :جدول)1

واعتمادىا لدراسة البصمة الوراثية ألنواع القرنفل.ايجاد قاعدة

)100 (dilution x {O.D260 = DNACon.(µg/µl

بيانات عن  DNAاالنواع المدروسة ليتسنى االستفادة منيا

 50 µg/1000} factor) xتم في ىذه الدراسة اختبار 15

مستقبال في ايجاد المؤشرات المرتبطة بصفات معينة او بناء

زوج من البادئات واعتمدت  7منيا كونيا اعطت اعمى عدد

الخرائط الوراثية لالنواع .وصف لممؤشرات المظيرية لألنواع

من التباينات الوراثية (جدول .)2اجريت تفاعالت (PCR-

ضوء ىذه المؤشرات.

ال  AFLPاحصائيا حسب برنامج  SPSSإليجاد البعد

 )AFLPوفقا لـ  Vosواخرون ( .)15حممت نتائج مؤشرات

المدروسة والمقارنة بينيا وتحديد استخداماتيا التنسيقية عمى

الوراثي بين انواع القرنفل الداخمة في الدراسة .قيست عدد من

مواد وطرائق

استخدم في ىذه التجربة بذور 12نوع من ازىار القرنفل تم
شرائيا

من

مدينة

كوانزو-الصين.

زرعت

الصفات الخضرية والزىرية لألنواع النباتية وىي ارتفاع
النبات ,عدد االفرع الرئيسة ,الوزن الجاف لممجموع الخضري,

البذور

قطر الزىرة و عدد االزىار عمى النبات ,عمما ان لكل نوع

بتاريخ 2013-5-9في احد مشاتل بغداد ,بعد وصول

البادرات الى عمر 6-4اوراق حقيقية فردت النباتات في

موسم نمو مختمف فمنيا الحولي والمحول والمعمر كما تم

سنادين بالستيكية حجم  5كغم تحتوي خمطة مكونو من تربة

توصيفيا ببعض الصفات الميمة التي يمكن من خالليا

تحديد

مزيجيو وبيت موس ( )1;2واعتمدت عشرة نباتات متجانسة

استخداماتيا

التنسيقية,

ُحسب

معامل

التغاير

( )C.V.%بين االنواع النباتية لكل صفة من الصفات

لكل نوع واجريت ليا كافة عمميات الخدمة والتسميد حتى

المدروسة

نياية التجربة في  2015-1-14لغرض دراسة الصفات
المظيرية العامة ليا وعزل وتشخيص ال .DNAعزل

لمتعبير عن مقدار االختالفات في صفاتيا

المظيرية خالل موسم نموىا الكامل ,ويعبر معامل التغاير

 DNAفي مختبرات الزراعة النسيجية والتقانات االحيائية -

عن النسبة المئوية لنسبة االنحراف القياسي إلى معدليا (.)4

كمية الزراعة -جامعة الرازي –كرمنشاه-ايران ,وذلك باخذ

النتائج والمناقشة

االوراق الحقيقية والسميمة من االمراض وفقا لطريقة

-1الدراسة الحقمية (الصفات المظيرية) يوضح جدول()3

 Maroofوآخرون ( ,)10تم تقدير كمية ال DNAباستخدام
جياز المطياف الضوئي  Spectrophotometerعند طول

حيث اعطى القرنفل الميدب اعمى ارتفاع لمنبات وبمغ

40.38سم ,من بين باقي االنواع ثم تاله القرنفل العشبي

الموجة  260و  280نانومتر .حيث تم تقدير معدل

39.82سم ,القرنفل االمريكي 37.84سم ,قرنفل حسن

Weigandو آخرون ( )16المعتمدة عمى طريقة Sahgi-

االختالفات في الصفات المظيرية ألنواع القرنفل المدروسة,

امتصاص ال DNAلألشعة فوق البنفسجية ( )UVعند طول

يوسف  34.40سم ,القرنفل الياباني 30.26سم ,قرنفل

الموجة  260نانومتر حيث ان كل قراءة قيمتيا تساوي 1عمى

العذراء  28.05سم ,القرنفل الصيني 27.72سم ,قرنفل بوش

نمك 23,94سم27.72 ,سم قرنفل عين الطاووس ,القرنفل

المطياف الضوئي تمثل كمية من ال DNAتقدر ب50
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المحمي ,20.44قرنفل جبال االلب 15.30سم ,واقل ارتفاع

وبمغ ,32.51حيث يعتبر معامل التغاير عالي (معنوي) اذا

لمنبات بمغ 14.17سم ,في القرنفل الزاحف وبسبب ىذا

كان .)4( %20 > C.V.%

التباين العالي بين ارتفاع االنواع كان معامل التغاير عالي
جدول :1نتائج نقاوة  DNAانواع القرنفل باالعتماد على قراءة جهاز المطٌاف الضوئً.
 DNAاَىاع انقزَفم
D. caryophyllus
D. chinensis
D. gratianopolitanus
D. barbatus
D. balbisii
D. repens
D. alpinus
D. monspessulanus
D. pavonius
D. deltoides

A260
0.351
0.329
0.146
0.258
0.263
0.153
0.371
0.429
0.417
0.221

A280
0.184
0.162
0.077
0.140
0.126
0.075
0.178
0.237
0.202
0.114

260/280
1.907
2.031
1.896
1.842
2.087
2.040
2.084
1.810
2.064
1.938

D. japonicas

0.184

0.098

1.878

D. seguieri

0.465

0.245

1.894

جدول :2ازواج البادئات وتسلسلها النٌوكلٌوتٌدي تخدمة ي تقانة ال AFLPالنواع القرنفل
تسهسهها انٍُىكهٍىتٍذي (´3ــــــ´)5
GATGAGTCCTGAGTAACTT / GACTGCGTACCAATTCACT
GATGAGTCCTGAGTAACAC / GACTGCGTACCAATTCACT
GATGAGTCCTGAGTAACAT / GACTGCGTACCAATTCACA
GATGAGTCCTGAGTAACTG / GACTGCGTACCAATTCACA
GATGAGTCCTGAGTAACAT / GACTGCGTACCAATTCACG
GATGAGTCCTGAGTAACTT / GACTGCGTACCAATTCACA
GATGAGTCCTGAGTAACTT / GACTGCGTACCAATTCACG

اسواج انثادئاخ
MCTT / EACT
MCAC / EACT
MCAT / EACA
MCTG / EACA
MCAT / EACG
MCTT / EACA
MCTT / EACG

عطت صفة عدد االفرع الرئيسة لألنواع اكبر معامل تغايرمن

القرنفل االمريكي26.34غم ,القرنفل الصيني ,20.71قرنفل

بين الصفات المدروسة وبمغ  85.09وكان سبب ىذا

جبال االلب 20.14غم ,قرنفل عين الطاووس 19.79غم,

االختالفات الكبيرة في عدد االفرع لكل نوع من االنواع

القرنفل المحمي 18.78غم ,القرنفل الياباني 17.80غم واقل

المدروسة ,حيث كان اكبر عدد لألفرع الرئيسة 127.81

نسبة مئوية لموزن الجاف اعطاىا المجموع الخضري لمقرنفل

فرع-نبات في قرنفل العذراء ثم تاله القرنفل الميدب

العشبي وبمغت 15.44غم ,انعكس ىذا االختالف الواضح

 116.30فرع-نبات ,القرنفل الزاحف  72.82فرع-نبات,

بين الوزن الجاف ألنواع القرنفل عمى معامل التغاير الذي

قرنفل عين طاووس  53.82فرع-نبات ,القرنفل المحمي

كان معنويا وبمغ (28.66جدول .)3يبين جدول( )3وجود

 53,87فرع-نبات ,قرنفل جبال االلب 47.51فرع-نبات,

فروقات معنوية في قطر الزىرة ألنواع القرنفل المدروسة التي

قرنفل بوش نمك  42.66فرع-نبات ,القرنفل الياباني

اكدىا معامل التغاير الذي بمغ  45.08حيث كان اكبر قطر

القرنفل .العش ـ ـبي  12.75فرع -نبات ,القرنفل االمريكـ ـ ـي

الطاووس وبمغ  6.24سم ,قرنفل جبال االلب 5.24سم,

 8.42فرع-نبات واقل عدد لألفرع الرئيسة اعطاىا قرنفل

القرنفل الصيني 4.33سم ,القرنفل الياباني 3.93سم ,القرنفل

حسن يوسف وبمغ  7.68فرع-نبات (جدول .)3اختمفت انواع

الزاحف 3.76سم ,قرنفل بوش نمك 3.42سم ,القرنفل المحمي

حيث كان اعمى وزن جاف 35.74غم في القرنفل الميدب ثم

.24سم ,القرنفل الميدب 2.19سم واقل قطر زىرة كان في

تاله قرنفل بوش نمك 34.17غم ,قرنفل العذراء  33.14غم,

قرنفل العذراء وبمغ 1.87سم

زىرة 7.29سم في القرنفل االمريكي ثم تاله قرنفل عين

16.67فرع-نبات ,القرنفل الصيني  14.55فرع-نبات,

2.79سم ,قرنفل حسن يوسف 2.36سم ,القرنفل العشبي

القرنفل المدروسة في صفة الوزن الجاف لممجموع الخضري

القرنفل الزاحف 31.26غم ,قرنفل حسن يوسف 28.45غم,
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جدول . 3بعض الصفات المظهرٌة المدروسة ل12نوع من نبات القرنفل .Dianthus species
اَىاع انقزَفم
Dianthus species

ارتفاع
انُثاخ
(سى)

عذد االفزع
انزئٍسح
فزعَ/ثاخ

انىسٌ انجاف
نهًجًىع
انخضزي (غى)

قطز انشهزج
او انشهٍزج
(سى)

عذد االسهار
او انشهٍزاخ
عهى انُثاخ
انىاحذ

D. caryophyllus
انقزَفم االيزٌكً

37.84

8.42

26.34

7.29

7.37

D. chinensis
انقزَفم انصًٍُ

27.72

14.55

20.71

4.33

13.84

D. gratianopolitanus
انقزَفم انًحهً

20.44

53.87

18.78

2.79

46.34

D. barbatus
حسٍ ٌىسف

34.40

7.68

28.45

2.36

96.22

D. balbisii
انقزَفم انعشثً

39.82

12.75

15.44

2.24

93.68

D. repens
انقزَفم انشاحف

14.17

72.82

31.46

3.76

61.98

D. alpinus
قزَفم جثال االنة

15.30

47.51

20.14

5.24

43.72

D. monspessulanus
انقزَفم انًهذب

40.38

116.30

35.74

2.19

96.78

D. pavonius
قزَفم عٍٍ انطاووص

21.72

53.88

19.79

6.24

49.17

D. deltoides
قزَفم انعذراء

28.05

127.81

33.14

1.87

113.90

D. japonicas
انقزَفم انٍاتاًَ

30.26

16.67

17.80

3.93

29.71

D. seguieri
Busch-Nelke
تىش َهك

23.94

42.66

34.17

3.42

66.42

يعايم انتغاٌز c.v. %

32.51

85.09

28.66

45.08

57.66

صفات عامة تم تشخيصيا طيمة فترة
التجربة (2013-9-15الى2015-1-
)14

النبات معمر ,األزىار مفردة قطمر عطرية
وتصمح لمقطف تعتبر زىرة قطف عالمية,
يصمح ألحواض الزىور ونبات اصص.
حولي شتوي ,األزىار مفردة غير عطرية
وغير صالحة لمقطف ,يصمح ألحواض
الزىور والتحديد وكنبات أصص.
النبات معمر ,األزىار مفردة عطرية غير
صالحة لمقطف ,يصمح لمحدائق الصخرية
وكنبات اصص.
النبات محول ,النورات الزىرية عطرية
وصالحة لمقطف ,يصمح لتحديد الطرق
واحواض الزىور.

النبات دائمي ,النورات الزىرية غير عطرية
وغير صالحة لمقطف ,يصمح لمحدائق
الصخرية وكمغطيات لمتربة.

النبات حولي ,األزىار مفردة غير عطرية
وغير صالحة لمقطف ,يصمح لمحدائق
الصخرية وكمغطيات لمتربة.

النبات معمر شبو زاحف ,األزىار مفردة

غير صالحة لمقطف وغير عطرية ,يصمح
لمحدائق الصخرية وتحديد الطرق.
النبات حولي كثيف النمو ,األزىار مفردة

غير عطرية وغير صالحة لمقطف ,يصمح
كمغطيات تربة ونبات اصص
النبات محول ,األزىار مفردة غير عطرية
وغير صالحة لمقطف ,يصمح ألحواض
الزىور ونبات اصص.
النبات حولي مفترش ,األزىار مفردة كثيرة
ال تصمح لمقطف وغير عطرية ,يصمح
لمحدائق الصخرية وتحديد المماشي.
النبات معمر ,النورات الزىرية ثالثية
الزىيرات غير عطرية وال تصمح لمقطف,
يصمح كنبات اصص واحواض الزىور.

النبات معمر شبو متدلي ,النورات الزىرية
ثنائية الزىيرات غير عطرية وال تصمح

لمقطف ,يصمح ألحواض الزىور وكنبات
اصص.
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اختمف عدد االزىار عمى النبات الواحد بين انواع القرنفل

المئوية يعزى الى اختالف تسمسل القواعد في جينوم النبات

المدروسة اذ كان اعالىا في قرنفل العذراء وبمغ 113.90

مما يؤثر في مواقع ارتباط البادئات وىذا االختالف ناجم عن

زىرة-نبات ثم تاله القرنفل الميدب  96.78زىرة-نبات,

اعادة الترتيب او االرتباط او العبور الوراثي وغيرىا فنرى

قرنفل حسن يوسف  96.22زىرة-نبات ,القرنفل العشبي

الحزم تظير في مواقع معينة عمى اليالم .بينت نتائج التحميل

93.68زىرة-نبات ,قرنفل بوش نمك  66.42زىرة-نبات,

اإلحصائي لمبعد الوراثي (جدول )5مدى التشابو واالختالف

 49.17زىرة-نبات ,القرنفل المحمي  46.34زىرة-نبات,

الوراثي ( )0.28بين النوعين ( D. barbatuو D.

بين انواع القرنفل المدروسة  ,وكانت اعمى نسبة مئوية لمبعد

القرنفل الزاحف 61.98زىرة-نبات ,قرنفل عين الطاووس

 )caryophyllusفي حين اعطى النوعين (D. chinensis

قرنفل جبال االلب  43.72زىرة_نبات ,القرنفل اليـ ـ ـ ـاباني

و )D. japonicasقل نسبة لمبعد الوراثي وبمغت ()0.08

 29.71زىرة-نبات ,القرنفل الصيني  13.84زىرة-نبات

أي كانت اعمى نسبة تشابو من بين جميع االنواع,0.92

وكان اقل عدد لألزىار عمى النبات  7.37زىرة-نبات في
القرنفل االمريكي ,عطى ىذااالختالف في عدد االزىار معامل

ويفسر ىذا التشابو العالي بين القرنفل الصيني ينحدران من

تغاير عالي المعنوية بمغ ( 57.66جدول .)3من خالل ىذه

اصل واحد كونيما من منطقتين قريبتين جغرافيا وحضاريا من

الصفات وصفات مظيرية اخرى اصبح باإلمكان تحديد

بعضيما.اظير القرنفل االمريكي  D. caryophyllusاعمى

معرفة طبيعة النمو (حولي ,محول ,معمر) لكل نوع من انواع
القرنفل المدروسة في ظروف العراق (جدول.)3

مع القرنفل حسن يوسف ,ثم تمتيا  0.27مع القرنفل الميدب

وقرنفل العذراء 0.25,مع القرنفل العشبي 0.24 ,مع القرنفل

_2الدراسة المختبرية(البصمة الىوراثية) .اعطت البادئات

بوش نمك 0.23 ,مع القرنفل الصيني والمحمي والياباني,

االختالفات الوراثية مع باقي االنواع اذ كان اعالىا 0.28

االستخدامات التنسيقية لكل نوع من االنواع ,اضافة الى

 0,20مع قرنفل عين الطاووس واقميا مع قرنفل جبال االلب

السبعة التي تميزت في كشف التباينات الوراثية بين انواع

وبمغ ,0.19يعود ىذا التغاير العالي لمقرنفل االمريكي مع

القرنفل 397حزمة كان منيا  324حزمة متباينة وبنسبة تباين

باقي االنواع كونو ناتج عن سمسمة من التيجينات من قبل

 %81.59وىذا يؤكد وجود تباعد وراثي بين انواع القرنفل

الداخمة في الدراسة ,ويتضح من الجدول( .)4ان توليفة

مربي النبات لجمع اغمب صفات ازىار القطف فيو وبذلك

البادئات ( )MCTG-EACAاعطت اكبر عدد من الحزم

اختمف مظيريا ووراثيا عن باقي االنواع المدروسة وىذا ما

اكدتو التجربة الحقمية السابقة (جدول .)3اعطى قرنفل العذراء

بين باقي البادئات( 67حزمة)عمى العكس من توليفة البادئات

 D. deltoidsبعد وراثي عالي ايضا مع باقي انواع القرنفل

( )MCTT-EACAالتياعطت اقل عدد لمحزم ( 41حزمة),

وبمغ 0.25مع قرنفل حسن يوسف 0.24 ,مع القرنفل

ان ىذا التباين في عدد الحزم الناتج من كل زوج من البادئات

الياباني 0.23 ,مع قرنفل عين الطاووس0.12 ,مع القرنفل

المستخدمة يعتمد عمى مدى توافق ارتباط البادئ بجينوم

الزاحف وبوش نمك 0.19 ,مع القرنفل المحمي0.18 ,مع

النبات فضال عن مكونات كل بادئ من القواعد النيتروجينية

قرنفل جبال االلب0.16 ,مع القرنفل الميدب0.13 ,مع

وباختالف تسمسل قواعد البادئات المستخدمة يؤدي الى

القرنفل العشبي واقل بعد وراثي لو كان  0.10مع القرنفل

اختالف مواقع ارتباطيا مع جينوم النبات قيد الدراسة وىذا

الصيني (جدول ,)5عتبر ىذه النسب من التغايرات الوراثية

يؤدي الى تباين اعداد الحزم الناتجة من البادئات المستخدمة

لقرنفل العذراء عالية نوعا ما ذلك بسبب الصفات المظيرية

( ,)15وعمى الرغم من ىذا التباين في عدد الحزم نجحت

المختمفة والمتميزة التي انفرد بيا قرنفل العذراء كونو يمتمك

البادئات المستخدمة في اعطاء تعددية شكمية بين الحزم

اكبر عدد لألفرع ( 127.81فرع-نبات) واالزىار (113.90

الناتجة اذ بمغت اعمى نسبة لمتعددية الشكمية  %95.45في

زىرة -نبات) والنسبة المئوية لموزن الجاف()%33.14

ازواج البادئات  ) CAT -EACGفي حين نجد ان ازواج

(جدول .)3تميز قرنفل حسن يوسف  D. barbatusايضا

البادئات( )MCAC-EACTلم تعطي اكثر من نسبة

بالبعد الوراثي العالي مع باقي االنواع االخرى حيث اعطى

 %.64من التعددية الشكمية ,ان ىذا التباين في النسبة
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 0.25مع القرنفل الزاحف 0.24 ,مع القرنفل الميدب,

وعين الطاووس 0.19 ,مع القرنفل الصيني وبوش نمك

0.21مع قرنفل عين الطاووس 0.20 ,مع قرنفل جبال

 0.17,مع القرنفل المحمي %0.15 ,مع القرنفل العشبي,

االلب0.18 ,مع القرنفل الياباني والمحمي %0.15 ,مع

 0.11مع القرنفل الميدب واقميا كانت 0.09مع قرنفل جبال

القرنفل الصيني 0.13 ,مع قرنفل بوش ليك واقميا 0.09مع

االلب ,تميز ىذا النوع بطبيعة نموه المختمفة عن باقي االنواع

القرنفل العشبي (جدول ,)5يعود سبب االختالفات الوراثية

المدروسة كونو يعطي افرع كثيرة جدا وبشكل زاحف ويعطي

العالية لقرنفل حسن يوسف مع اغمب االنواع كونو يختمف في

النبات شكل دائرة عند اكتمال نموه واالزىار وبذلك اعطى

طبيعة نموه وشكمو المظيري فيو نبات محول واوراقو اعرض

نسب مختمفة من البعد الوراثي مع باقي االنواع اقميا مع

من باقي اوراق االنواع وغير جمدية اضافو الى امتالكو نورات

قرنفل جبال االلب الذي كان مشابيا بسموكو الشبو زاحف او

زىريو كبيرة الحجم ,بينما نجد ان نسبة التشابو وصمت الى

 0.91بينو وبين القرنفل العشبي الذي كان شكمو المظيري
مقارب نوعا ما لقرنفل حسن يوسف في صفات ارتفاع النبات

اظير قرنفل بوش نمك
لربما يعودان لنفس الموطن االصمي.
َ
 D. seguieriتباعدا وراثيا مختمفا مع باقي االنواع كون ىذا
النبات شبو متدلي ويمتمك نورات زىرية ثنائية الزىيرات ,اذ

وقطر الزىيرة وعدد الزىيرات عمى النبات اضافة الى ان

ابتعد وراثيا بنسبة 0.20عن القرنفل الصيني والقرنفل العشبي,

االثنين يعطيان نورات زىرية (جدول (3يبين جدول البعد

 0.19عن القرنفل الياباني وعين الطاووس 0.16 ,مع

الوراثي( )5ان القرنفل الزاحف  D. repensاختمف وراثيا عن

القرنفل الميدب وجبال االلب و 0.15مع القرنفل المحمي

(جدول.)5

باقي االنواع وبنسب مختمفة بمغت  0.21مع القرنفل الياباني

جدول . 4عدد الحزم الكمي والمتباينة والنسبة المئوية لمحزم المتباينة لتوليفات البادئات في تقانة  AFLPالنواع القرنفل
انثادئاخ

انعذد انكهً
نهحشو

عذد انحشو
انًتثاٌُح

 %نهحشو انًتثاٌُح

MCTT / EACT

51

38

74.51

MCAC / EACT

66

42

63.64

MCAT / EACA

47

35

74.47

MCTG / EACA

67

59

88.06

MCAT / EACG
MCTT / EACA
MCTT / EACG
انًجًىع
انًعذل

66
41
59
397

63
37
50
324

95.45
90.24
84.75
571.12
81.59

اما القرنفل الصيني  D. chinensisفكان اعمى تباعد وراثي

اضافو الى االنواع االخرى فقد اعطى  0.15مع قرنفل جبال

 0.15مع قرنفل جبال االلب وعين الطاووس 0.11 ,مع

و 0.13مع القرنفل الميدب  D. monspessulanusالذي

ابتعد وراثيا بنسبة 0.20عن
الياباني  D. japonicasالذي
َ
قرنفل عين الطاووس 0.19 ,عن القرنفل المحمي 0.16 ,عن

القرنفل المحمي 0.11 ,مع القرنفل الصيني 0.13مع قرنفل

القرنفل الميدب 0.15 ,عن قرنفل جبال االلب و 0.14عن

جبال االلب  D. alpinusالذي اظير تغايرات وراثية مختمفة
مع باقي االنواع السابقة الذكر اخرىا مع القرنفل المحمي

القرنفل العشبي(جدول )5قد يعود ىذا التباعد والتقارب الوراثي

وبنسبة (0.18جدول)5

يتضح من النتائج السابقة كفاءة

بين القرنفل الياباني وباقي االنواع الى االختالفات المظيرية

تقانة  AFLPفي الكشف عن نسب البعد والتشابو الوراثي بين

الطاووس  D. pavoniusنسب مئوية لمبعد الوراثي مختمفة

اثبتت نجاحيا في إظيار ىذه االختالفات بشكل واضح دون

كر اعاله
مع االنواع المدروسة اغمبيا كانت عالية كما ُذ َ

الحاجة الى اختبار العديد من البادئات االخرى ,وتعتبر

لو  0.21مع القرنفل العشبي 0.18 ,مع القرنفل المحمي,
القرنفل الميدب واقل بعد وراثي كان 0.08

االلب 0.11 ,مع القرنفل العشبي 0.10 ,مع القرنفل المحمي

اختمف وراثيا بنسبة  0.17مع القرنفل العشبي 0.15,مع

مع القرنفل

انواع القرنفل المدروسة بمساعدة ازواج البادئات السبعة التي

والموقع الجغرافي الذي نشأت منو االنواع .اظير قرنفل عين
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 اضافة الى ان قسم من ىذه االنواع,اصل االنواع المدروسة

البصمة الوراثية بمثابة ىوية لمتشخيص بين انواع القرنفل

قد تعرض الى برامج التربية والتحسن اذ قد يكون نوعين او

 فقد اثبتت الدراسة الوراثية ان االختالفات في,المدروسة

اكثر يعودون لنفس االصل وىذا ما اكده نسب البعد الوراثي

الصفات المظيرية بين االنواع ناتج عن االختالف العالي في

.القميل بين بعض انواع القرنفل المدروسة

نسب البعد الوراثي بينيا الذي قد يعود الى االختالفات في
الموقع الجغرافي (اوربا او اسيا او امريكا) الذي نشأت منو

.AFLP  قيم البعد الوراثي بين انواع القرنفل باالعتماد عمى سبعة توليفات من البادئات في تقانة.5جدول
تىش
ٍَهك
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