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المستخلص

 لمعرفة تأثير الصعق الكهربائي في.2445 خالل الموسم الخريفي،نفذت التجربة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة \ كلية الزراعة \ جامعة بغداد
ال عن معاملة عدم
ً  دقائق) فض10002(  أمبير) لمدة140,01( )AC( استخدمت شدة تيار.Mathiola

incana التركيب الوراثي لنبات الشبوي

 عوملت األجزاء النباتية البذور المستنبتة والشتالت لنبات الشبوي بالمعامالت آنفة الذكر بعد نقعها.الصعق(القياس) باستخدام جهاز صمم لهذا الغرض
 تضمنت الدراسة.ًزرعت البذور المستنبتة والشتالت في التربة بعد غسلها بالماء العادي لثالث ساعات أيضا. لثالث ساعات%1 بمحلول ملح الطعام
الوراثية أيجاد البصمة الوراثية لعدد من النباتات المنتخبة للشبوي وايجاد النسبة المئوية للبعد الوراثي باستخدام مؤشرات التضاعفي العشوائي المتعدد
وذلك في مختبرات

PCR المعتمدة على تقانةRandomly Amplified Polymorphic DNA )RAPD( DNA االشكال لسلسلة
 تضمنت مراحل العمل عزل.) في الجمهورية العربية السوريةICARDA( التقانات الحيوية في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
 االجزاء النباتية ثم الكشف عن التباينات بين القطع المتضاعفة لكل نبات من تخب بعد ترحيل العينات بجهاز الترحيل الكهربائي فيDNAوتنقية
 بينت نتائج التحليل الوراثي بمؤشرات. أعطت نباتات الشبوي المنتخبة تغايرات مظهرية واضحة سواء في المجموع الخضري أو الزهري. RAPDتفاعالت
 أعطت نباتات الشبوي المنتخبة.  وبعد حساب النسبة المئوية للبعد الوراثي بين النباتات المنتخبة ونبات الق ياس وجود تغايرات وراثية فيهاRAPD
 في أحدى نباتات%35  التي بلغت أعالهاRAPD تغايرات مظهرية ووراثية مختلفة أكدتها النسبة المئوية للبعد الوراثي الناتجة من تحليل نتائج مؤشرات
. دقائق) عند معاملة بذورِه المستنبتة0 Xأمبير14( المعاملة
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ABSTRACT
The study was conducted in the lathhouse of Horticulture Department – College of Agriculture – Baghdad
University in fall season 2005 to investigate the effect of electric shock on DNA of Mathiola incana.Three levels of
electric current severity AC (6,8,10 Ampere) and three timings of electric shock (2,4,6 minutes ) were tested plus the
control treatment. A special electric apparatus was prepared for this purpose. Sprouted seeds and seedlings were
soaked before the treatments for 3hrs in a 1% NaCl solution. Then they soaked in a fresh water for the same period
( 3hrs ) before they planted in the soil. The genetic study included DNA finger printing for some selected plants of
Mathiola incana. The Genetic Distance by using Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD based on
Polymerase Chain Reaction (PCR)
were applied. The study was carried out at International Center for Agricultural Research in the Dry Areas
(ICARDA)-Aleppo-Syria. Mathiola incana showed clear morphological differences on either the vegetative or
flowering growth. The genetic analyses by using RAPD and Genetic Distance for selected treated plants comparing
to untreated plants(control) was performed. High Genetic Distance of Mathiola incana plants(35%) in RAPD
markers was registered on plants which the sprouted seeds were treated by (10A X 4mins).

Part of Ph.D. dissertation of the second author
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مختلفف ففة الف ففوزن الجزيئف ففي فف ففي هسمف ففة مف ففن االكف ففاروز

المقدمة

)28

تعد التغايرات الوراثية في المجتمع النباتي هي القاعدة

 , )Agarose gelومففن مي فزات هففذ التقانففة أمكانيففة أتمامهففا

ضمن النوع الواحد

وت ففوفر ع ففدد كبي ففر ج ففدا م ففن البادئ ففات الت ففي يمك ففن تبادله ففا ب ففين

االساسية لعملية االنتخاب أو التهجين

مراكز البحث ,إضافة الى سهولة معرفة التسلسل النيوكليوتيدي

النتاج أصول وراثية جديدة ,لذلك فأن أستحداث تغايرات وراثية

للبادئ(.)19

جديدة سيكون لها دور فعال في توسيع القاعدة الوراثية للنوع

وزيادة أحتمال الحصول على اصناف جديدة بصفات متميزة.

درسMartinوآخففرون()19كفففا ة هففذ التقانة,وحففدد ثسثففة

أن مصادر التغايرات التي يعمل عليها مربي النبات هي أما

مؤش ف ف فرات جزيئيف ف ففة مرتبطف ف ففة بمقاومف ف ففة المف ف ففرض الف ف ففذي يسف ف ففببه
الفط ف ف ف ف ف ف ففرPseudomonasعل ف ف ف ف ف ف ففى الطماطة,بع ف ف ف ف ف ف ففد أن ق ف ف ف ف ف ف ففام

طبيعية ناتجة من انعزاالت التهجين بين افراد االصناف

بغربلة111بفادئ خفسل شفهر واحفد فقفط .كمفا درس Nebauer

والطفرات الطبيعية ,أو صناعية ناتجة عن أستخدام المطفرات

الفيزياوية أو الكيمياوية .استثمرت الطاقة الكهربائية الستحداث

وآخففرون( )18التنففوع الففوراثي لعشففائر خلطيففة التلقففي مففن النففوع

تغايرات وراثية في النبات على أعتبار أن التيار الكهربائي

النبففاتي  Digitalis obscura L.حيففث حلل فوا  01تركيب ففا

وراثيا تنتمي الى  6عشائر باستخدام تقانفة  RAPDفوجفدوا ان

العالي الذي تتعرض له النباتات يحدث تغيي اًر في التركيب

معظففم االختسفففات الوراثيففة التففي بلغففت ح فوالي  %9149كانففت

الوراثي أو النسيج النباتي نتيجة الفرق العالي بين جهد التيار

ضففمن العشففائر ,ونسففبة اقففل مففن  %849بففين المناطق,والنسففبة

المنخفض في البذور 16-6ملي فولت ( )20أو البادرات

االقففل  %040كانففت بففين العشففائر ضففمن المنففاطق .وقففدر البعففد

والتيار ذي الفولتية العالية المستخدم في عملية الصعق (.)11

الففوراثي والعسقففة الوراثيففة بففين  11صففنفا مففن البطاطففا مففن قبففل

تختلففف التقانففات المعتمففدة علففى د ارسففة  DNAعففن بعضففها

( )1باسف ف ف ففتخدام تقانف ف ف ففة  , RAPDبينف ف ف ففت النتف ف ف ففائج ان توزيف ف ف ففع

البعض بنوع التباينات الوراثية التي تكشفها من بين أهمها التفي

االصففناف الففى مجففاميع كففان مرتبطففا بالصفففات المظهريففة علففى

اس ففتخدمت ف ففي ه ففذ الد ارس ففة وه ففي تقان ففة التض ففاعف العشف فوائي
المتعففدد االش ففكال لسلس ففلة)RAPD(DNA

االغلب وباصل تلك االصناف في بعض االحيان  ,مما يجعفل

Randomly

 Amplified Polymorphic DNAالت ففي تعتم ففد عل ففى
التفاع ففل التسلس ففلي للب ففوليميريز ()PCR

امكانية التكهن بفبعض الصففات المظهريفة ألحفد االصفناف مفن

خسل انتمائها الى مجموعة معينة ,وفي د ارسفة للتشفابه الفوراثي

polymerase

ف ففي 11ص ففنفا م ففن الفففرز

 Chain Reactionالمكتش ففف م ففن قب ففل  Mullisف ففي ع ففام

 ,)11(1891وتعد تقانفة  PCRاألكثفر اسفتخداماً ففي مختبفرات

( 9أصفففناف عراقي ففة و1

أجنبيففة) أختب ففرت بأس ففتخدام  91ب ففادب بتقان ففة  RAPDل ففوحظ

الو ارثففة الجزيئيففة فففي العففالم لمففا تمتففاز بففه مففن سففرعة وس ففهولة

وجففود تشففابه عففالي بففين االصففناف العراقيففة المدروسففة فففي حففين

وكفففا ة فففي العمففل ,فضفسً عففن تحسسففها العففالي ,لففذلك اتسففعت

كانت درجة التشابه أقل بين االصناف العراقية واالجنبية (.)1

اسف ففتخدمت الباحثف ففة  Aliوآخف ففرون( )14مؤش ف فرات RAPD

تطبيقاته ففا ف ففي مج ففال تش ففخية األمف فراض الوراثي ففة والمس ففببات

للتحق ففق م ففن الثب ففات ال ففوراثي لنبات ففات النخي ففل المنتج ففة بطريق ففة

المرض ففية ,وفف ففي تحديف ففد النس ففب كف ففذلك د ارسف ففة  DNAاألن ف فواع

تكففوين االجنففة الجسففمية لصففنف النخيففل البرحففي أذ تففم أسففتخدام

المنقرضة (.)27

11ب ففادب والحظف ففت أن ثف ففسث بادئف ففات فقف ففط تف ففم مف ففن خسلهف ففا

تتضف ف ففمن تقانف ف ففة  RAPDمضف ف ففاعفة قطف ف ففع محف ف ففددة مف ف ففن

الحصففول علففى حففزم متباينففة وأسففتنتجت حففدوث تغففايرات وراثيففة

الحففامض النففووي  DNAللحصففول عليهففا بكميففة كافيففة تسففم

في نباتات النخيل الناتجة من التقانفة المسفتخدمة ,وأشفار ()15

برؤيتهفا بوجفود األشففعة ففوق البنفسففجية للمقارنفة بففين األففراد قيففد

الى ان مؤشرات  RAPDتعد وسيلة فعالفة ففي الكشفف المبكفر

االختبففار ويففتم ذلففك باسففتخدام بادئففات ( )Primersهففي عبففارة

عففن التغففايرات الوراثيففة التففي تحصففل مففن النباتففات المنتجففة مففن

ع ففن قط ففع قص ففيرة مف ففردة م ففن الحم ففض الن ففووي DNAمح ففددة

ز ارعففة االنسففجة النباتيففة وذلففك فففي د ارسففة لففثسث أصففناف مففن

التركيفب النيوكليوتيفدي تفرتبط بفالحمض النفووي المكمففل لهفا مففن

النخي ففل ه ففي برح ففي وس ففكري وخ ففسة  ,وباالش ففارة ال ففى كف ففا ة

 DNAالف ففرد بحي ففث يمك ففن رؤيته ففا عل ففى ش ففكل ح ففزم bands
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تقانففة  RAPDفففي الكشففف عففن التغففايرات الوراثيففة أسففتخدمت

أجريففت عمليففات الخدمففة مففن سففقي وتسففميد وتعشففيب ومكافحففة

هذ التقانة في مقارنة محصول الرز بسمتي 191مع أثنين من

كلما دعت الحاجة .
انتخففب  10نباتفاً مففن نباتففات الشففبوي تميففزت بوجففود تغففايرات

الطفوافر القصففيرة االرتفففاع المشففتقة منففه بينمففا فشففلت المؤش فرات

واض ففحة ف ففي ش ففكلها المظه ففري فض ففس ع ففن نب ففاتين م ففن نبات ففات

االنزيمي ففة  Isozyemف ففي تشخيص ففها نتيج ففة أنخف ففاض مس ففتوب

القيففاس همففا T1و T2متشففابهين فففي جميففع الصفففات عففدا لففون

التباينات الوراثية Polymarphismبينهما (.)1
تهففدف هففذ الد ارسففة الففى تحديففد التغففايرات الوراثيففة الناتجففة

االزه ففار اح ففدهما ازه ففار قاطية(ش ففكل  )1والث ففاني قطم ففر لبي ففان

عن الصفعق الكهربفائي للبفذور والشفتست المسفتنبتة لنبفات حلفق

البع ففد ال ففوراثي الن ففاتج ع ففن اخ ففتسف ه ففاتين الص فففتين  .أجري ففت

للنباتات المعاملة وغير المعاملة.

الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجاففة( )ICARDAففي

المواد وطرائق العمل

الجمهوريفف ففة العربيف ف ففة السف ف ففورية.اعتمدت تقانف ف ففة RAPDلد ارسف ف ففة

االختبففارات الوراثيففة فففي مختبففرات التقانففات الحيويففة فففي المركففز

السففبع مففن خففسل عففزل وتنقيففة  DNAود ارسففة البصففمة الوراثيففة

االختسفففات الوراثيففة بففين النباتففات المعاملففة بالصففعق الكهربففائي

أس ففتنبت ب ففذور الش ففبوي المنتج ففة م ففن قب ففل ش ففركة Fito

لنباتات الشبوي.

االس ففبانية ف ففي أطب ففاق بت ففري وعن ففد ظه ففور الج ففذير قس ففمت إل ففى

ت ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففم ع ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففزل  DNAوفقف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فاً لطريق ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففة

مجففاميع ,غلفففت كففل مجموعففة بففورق السففيلوفين المثقففب ونقعففت

Weigandوآخفففرون()29المعتم ففدة علف ففى طريق ففة

فففي محلففول كلوريففد الصففوديوم بتركيففز  %1لمففدة ثففسث سففاعات
للسففمان بنفففاذ المحلففول داخففل النسففيج النبففاتي لزيففادة التوصففيل

Sahgi-

 Maroofوآخ ف ف ففرون( ,)23وقف ف ففدرت كمي ف ف ففة الحف ف ففامض الن ف ف ففووي
 DNAفف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففي العينف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففات باسف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففتخدام جهف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففاز

الكهربففائي المسففلط عليهففا الحق فاً .اسففتخدمت شففدة تيففار مختلفففة

) (Spectrophotometer Beckman Du-61الفذي يعتمفد

(10,8,6أمبير) ولمفدة زمنيفة (6,4,2دقيقفة) فضفسً عفن معاملفة

ف ففي عمل ففه عل ففى قي ففاس كمي ففة الح ففامض الن ففووي الموج ففودة ع ففن

القيف ففاس(من دون صف ففعق)حيث أجريف ففت عليهف ففا كافف ففة العمليف ففات

طريق امتصاصه لألشعة فوق البنفسجية بموجفات طولهفا 161

السففابقة عففدا اسففتخدام التيففار الكهربففائي بأسففتخدام جهففاز صففمم

و  191نانوميتر.

لهذا الغرض( . )0بعد االنتها من عملية الصعق لكفل معاملفة

اختب ف ف ف ف ففرت م ف ف ف ف ففن خ ف ف ف ف ففسل البح ف ف ف ف ففث مجموع ف ف ف ف ففة م ف ف ف ف ففن

وضعت البذور في ما عذب وجاري لمدة ثسث ساعات لغسل

البادئف ف ف ففات( primers

الملف ف م ففن النس ففيج النب ففاتي لتجن ففب األضف فرار بالب ففذور .زرع ففت

الب ففذور ف ففي أص ففة بقط ففر 10س ففم بت ففأري  1110\8\1لح ففين

H12,G20,G16,

,H15

 ) K18,G15,G14,C11,B15,A11,A3لمعرفففة أي منهففا

وص ففولها إل ففى مرحل ففة الش ففتل ث ففم نقل ففت إل ففى األرض المس ففتديمة

تعك ف ف ف ف ف ففس تع ف ف ف ف ف ففددا ش ف ف ف ف ف ففكلياً  polymorphismف ف ف ف ف ف ففي DNA

الش ف ففتست(لم تعام ف ففل بف ف فذورها) لنبات ف ففات حل ف ففق الس ف ففبع للص ف ففعق

التضففخيم العش فوائي وفق فاً لف ف ( .)21مففررت ن فواتج التفاعففل عبففر

والج ف ففدول()1يوضف ف ف ه ف ففذ البادئ ف ففات .أجري ف ففت كاف ف ففة تف ف ففاعست

بت ف ف ففأري  . 1110\11\10كم ف ف ففا ت ف ف ففم تعف ف ف فريض مجموع ف ف ففة م ف ف ففن

هسمف ف ففة مف ف ففن اهكف ف ففاروز تركيزهف ف ففا %141فف ف ففي جهف ف ففاز الترحيف ف ففل

الكهربائي بعد بلوغها عمر  1-1أزواج من األوراق الحقيقية إذ

الكهرب ف ف ف ففائي االفقف ف ف ف ففي لمف ف ف ف ففدة  0سف ف ف ف ففاعات وبوجف ف ف ف ففود المحلف ف ف ف ففول

قس ف ف ففمت الش ف ف ففتست إل ف ف ففى مج ف ف ففاميع وعومل ف ف ففت ب ف ف ففنفس الجه ف ف ففاز

القياسف ف ف ف ففي .)24( 1X TBEصف ف ف ف ففبغت  DNAفف ف ف ف ففي هسمف ف ف ف ففة

والمعففامست السففابقة ثففم زرعففت مباش فرةً فففي األرض المسففتديمة
بتأري .1110\11\11

اهكففاروز بمففادة بروميففد االثيففديوم تركيففز 140مففايكروغرام \ مففل

ولمف ف ف ففدة  11دقيقف ف ف ففة ,ثف ف ف ففم ص ف ف ف ففورت الهسمف ف ف ففة بجهف ف ف ففاز فيف ف ف ففديو

زرعففت جميففع النباتففات فففي االرض المسففتديمة فففي الظلففة

الخشبية التابعة لقسم البستنة-كلية الز ارعفة-جامعفة بغفداد علفى

حاسففوبي Video imaging systemوأخففذت القف ار ات مففن

خط ففوط المس ففافة ب ففين خ ففط وآخ ففر (11س ففم) وب ففين نب ففات وآخ ففر

خسل الصور المحفوظة في الحاسوب مع جهاز الفيديو.

(10سففم) فففي تربففة مكونففة مففن  1:1بيففت مففوس وتربففة مزيجففة ,
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جدول .1البادئات وتسلسلها النيوكليوتيدي المستخدمة بطريقة RAPD
RAPD
55Sequence 15
AGTCAGCCAC
CAATCGCCGT
AATGGCGCAG
AAAGCTGCGG
GGATGAGACC
ACTGGGACTC
AGCGTCCTCC
TCTCCCTCAG
ACGCGCATGT
AATGGCGCAG
CCTAGTCGAG

تففم تحليففل النتففائج الوراثيففة للنباتففات المنتخبففة التففي اعطففت

Primer
A3
A11
B15
C11
G14
G15
G16
G20
H12
H15
K18

( )Characterization dataالى قيم التشابه ()Similarity
المقدرة استنادا الى  Neiو)22( Leiبأستخدام الحاسوب

اشكاالً مظهرية مختلفة عن باقي النباتات وأجريفت لهفا البصفمة

الوراثيففة بطريقففة  RAPDوتففم تحويففل النتففائج التففي ظهففرت فففي

ضمن برنامج( )SIMQULالذي يعتمد على

الهسم الى جداول التوصيف وذلك بوضع  1عند وجود الحزمة

المعادلة:

و  1عند غيابها.

Similarity = 2nxy / nx + ny

ث ف ففم ق ف ففدرت النس ف ففبة المئوي ف ففة للبع ف ففد ال ف ففوراثي (

لغرض ايجاد العسقة الوراثية بين النباتات الشاذة المنتخبة

Genetic

 )distanceب ف ففين النبات ف ففات الش ف ففاذة والت ف ففي تعتم ف ففد عل ف ففى نت ف ففائج
التشابه الوراثي وفقا للمعادلة اهتية:

في هذ الدراسة تم تحويل بيانات التوصيف

Genetic distance = 1 – (2nxy / nx + ny)× 100

حيث ان :

معففامست الصففعق فففي هففذ التجربففة  ,يتفففق هففذا مففع أغلففب

 : nxyتمثف ففل عف ففدد الحف ففزم المشف ففتركة بف ففين النمف ففوذجين  xو y

النتف ف ففائج المنشف ف ففورة فف ف ففي هف ف ففذا المجف ف ففال منهف ف ففا ( 30و  1و 1

و .)11أن بعضاً من هذ البادئات لم ُيعط أية نتيجة بفالرغم
من إعادتها أكثر من مرة ربما يعفود ذلفك الفى غيفاب المواقفع

والتي تمثل أياً من النباتين من النباتات المنتخبة.
 : nxعدد الحزم الكلية في النموذج . x

 : nyعدد الحزم الكلية في النموذج . y
كم ففا ت ففم حس ففاب معام ففل التغ ففاير

المكمل ف ف ففة لتسلس ف ف ففست تل ف ف ففك البادئ ف ف ففات ف ف ف ففي جين ف ف ففوم نبات ف ف ففات
Coefficient

الشفبوي(  ,) 31( ) 2n=14ويتففق ذلفك مفع نتفائج د ارسفات

 )C.V.%(variationللنباتف ف ف ففات المنتخبف ف ف ففة ذات االختسفف ف ف ففات

أخ ففرب ل ففم تتوص ففل ك ففذلك ال ففى نف فواتج تض ففاعف عن ففد تطبي ففق

للبففذور المسففتنبتة أو لشففتست نبففات الشففبوي للتعبيففر عففن مقففدار

النخيفل ( )25والحمففة ( )13وبادئففات أخفرب لففم تعففط نتففائج

االخففتسف بففين المعففامست التجريبيففة المختلفففة ولكففل نففوع نبففاتي

كامل ففة عن ففد اس ففتخدامها إذ يسح ففظ فق ففدان الح ففزم ف ففي بع ففض

,ويعب ففر معام ففل التغ ففاير ع ففن النس ففبة المئوي ففة لنس ففبة االنحف فراف

العينففات قي ففد االختب ففار .وب ففذلك ت ففم اختب ففار البادئ ففان( B15و

النتائج والمناقشة

النباتات المنتخبة(شكل .)1

of

مؤشف فرات  RAPDكمفففا فف ففي اس ففتخدام بع ففض البادئفففات م ففع

المظهريففة والوراثيففة والناتجففة مففن معففامست الصففعق الكهربففائي

 )A3لنباتففات الشففبوي والت ففي أظه ففرت تباينففات واضففحة بففين

القياسي إلى معدلها (.)6

بينت نتائج تفاعست (RAPDشكل )1اختسففات ففي

اعتم ففدت طريق ففة تحف ففليل نت ففائج د ارس ففة العف ففسقة الوراثي ففة

ع ففدد الحففزم المتضففاعفة وأوزانه ففا الجزيئيففة بففاختسف الب ففادئ

على وجود أو غياب الحزم الناتجة من تضاعف قطع معينة
مفن جينففوم النباتففات المسففتخدمة وعلففى األوزان الجزيئيففة لتلففك

المسففتخدم والناتجففة مففن االخففتسف فففي عففدد المواقففع المكملففة

الحففزم التففي تعتمففد علففى العففدد والمواقففع المكملففة لتسلسففست

لذلك البفادئ ففي جينفوم كفل نبفات مفن النباتفات المنتخبفة مفن
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البادئات على شريط  DNAالقالفب ,اهملفت الحفزم الخفيففة

االلففيست للموقففع الواحففد ( )1ويتفففق هففذا مففع مففا ذكففر Vogt

جداً و يتفق هذا مع ( 26و  .)16أما التباين المعتمد علفى

واخرون ( )28بعدم االعتماد على شفدة تفالق الحفزم كمقيفاس

االختسفففات فففي شففدة( ) Intensityتففألق الحففزم التففي تكففون

للتباين لصعوبة ضبط التركيز الدقيق . DNA

نفس الوزن الجزيئفي فتظهفر علفى شفكل حزمفة سفميكة واحفدة

البعففد الففوراثي  Genetic distanceبففين كففل نبففاتين مففن

(هفي بالحقيقفة أكثفر مفن حزمفة ())Comigrating bands

النبات ففات المنتخب ففة وب ففين ك ففل نب ففات منتخ ففب ونب ففات القي ففاس

قففد تكففون ناتجففة مففن حالففة  homozygoteحيففث يففتم فيهففا

والموص ففوفة م ففن قب ففل Neiو  )11( Liوالت ففي تس ففتند عل ففى

ال ففوزن الجزيئفففي لف ففذلك تتجم ففع القط ففع المتضف ففاعفة فف ففي تلف ففك

أظهف ففرت د ارسف ففة البف ففادئين المختب ف فرين لنبف ففات الشف ففبوي وجف ففود

المواقففع معا,وأحيانففا زيففادة تركيففز  DNAالقالففب يففؤدي إلففى

اختسفات في عدد الحزم وموقعها بين النباتات المنتخبة ممفا

تك فرار عففدد نس ف  DNAالهففدف ممففا يففؤدي الففى تضففاعف

يشير الى وجود تغفايرات وراثيفة واضفحة بفين النباتفات فضفس

يكون من الصعوبة تحديد لتاثر بعدة عوامفل لفذلك ال يمكفن

إدخففال البيانففات الناتجففة مففن اسففتخدام البففادئين فففي البرنففامج

استخدام االختسف ففي سفمك الحفزم الناتجفة كمقيفاس للتبفاين

المعفد خصيصفا لهففذا الغفرض علفى الحاسففب اهلفي تفم إيجففاد

الفوراثي خاصفة ان مؤشفرات ال ف  RAPDهفي مفن المؤشفرات

البعد الوراثي بين النباتات المنتخبة وكما موض في الجدول

الت ففي تتب ففع الس ففيادة التام ففة وب ففذا ف ففس يمك ففن به ففا تق ففدير ع ففدد

.1

أعتم ففدت نت ففائج الب ففادئين المس ففتخدمين ف ففي تق ففدير نس ففبة

ناتجففة عففادة مففن ظهففور بعففض الحففزم المتضففاعفة مع فاً فففي

وجود الحزم المشتركة بين زوج من تلك النباتات .

تضففاعف نفففس الموقففع علففى االليفل اهخففر ,وبمففا أنهففا بففنفس

عففن وجففود اختسفففات واضففحة بففين البففادئين (شففكل ,)1بعففد

نفس الموقع أكثر من مرة وبما ان التركيز الدقيق لل ف DNA

شكل  .1نتائج تحليل 11نباتاً منتخباً من نباتات الشبوي المعاملة بالصعق بتقانة  RAPDمع البادئين  B15و  A3والمرحلة
كهربائياً على هالم اآلكاروز بتركيز.%1.2

االحرف المثبتة تمثل النباتات المنتخبة.
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تبين نتائج تفاعست  RAPDوجود اختسففات واضفحة

عن باقي النباتات بسبب كونه اكثر النباتات المزروعفة ارتفاعفا

ب ف ففين النبات ف ففات المنتخب ف ففة ف ف ففي ع ف ففدد ح ف ففزم  DNAالمتض ف ففاعفة

وبلف 110سففم (شففكل  )1كمففا انففه كف افون عففدداً كبيف اًر مففن األفففرع
ال ففذي أدب ال ففى زيفففادة ع ففدد الن ففورات الزهري ففة الت ففي زاد طوله ففا

لهذا الغرض للحصول على النسب المئويفة للبعفد الفوراثي وكمفا

وال يفضففل ز ارعففة ه ففذا النبففات فففي الحففدائق بسففبب كبففر حجففم

موض ف فففي الجففدول  1الففذي يبففين ان نسففبة البعففد الففوراثي بففين

النبففات وانحنففا افرعففه عنففد التزهيففر ويمكففن اسففتخدامه كأزهففار

نباتي القياس  %1أي ان النباتين متشابهان بنسبة .%86

قطف.

ومواقعهففا (الشففكل. )1بعففد تحويففل هففذ النتففائج التوصففيفية الففى

وقطرهففا نتيجففة لزيففادة عففدد الزهي فرات وقطففر الزهي فرة (جففدول )1

بيانات رقمية وتحليلها احصائيا من خسل البرنامج المخصفة

ويشففير الجففدول نفس ففه الففى وجففود اختسف ففات فففي نس ففبة

أدب تعف ف فريض النبات ف ففات Bو Kللتيف ف ففار الكهرب ف ففائي الف ف ففى

البع ف ففد الف ففوراثي بف ففين النباتف ففات المنتخبف ففة ونباتف ففات القيف ففاس  ,اذ

تقزمهففا وزيففادة عففدد األفففرع وحجففم الزهيرات(جففدول )1المتزاحمففة

اعطى المتغاير  Hاعلى تباعفد و ارثفي بنسفبة % 1140و%10

فففي النففورة الزهريففة (شففكل )0وكففان النباتففان عقيمففين لعففدم وجففود

ع ففن نب ففاتي القي ففاس  T1و  T2عل ففى الترتي ففب نتيج ففة المعامل ففة

األعضففا التكاثريففة ف ففي الزهيف فرة وتحورهففا الففى بففتست  ,نتجففت

المظهري للنبات اذ اعطى نو ارت زهرية ذات طول وقطر كبير

الص ف ف ف ف ففعق الكهرب ف ف ف ف ففائي إذ أعط ف ف ف ف ففى النب ف ف ف ف ففات  Bنس ف ف ف ف ففبة بع ف ف ف ف ففد

مع زيادة ففي قطفر الزهيفرة (جفدول) 1أي يمكفن اعتبارهفا ازهفار

وراثي%1940و %11عن نباتي القياس T1وT2على الترتيفب,

قطف جيدة مع تحور األعضفا التكاثريفة لكفل زهيفرة إلفى بفرعم

ام ففا النب ففات  Kفق ففد اختل ففف وراثي ففا بنس ففبة  %1940و %1640

زهري نتج عنه نورة زهرية إي تتكون من كفل زهيفرة نفورة زهريفة

بالتت ففابع ع ففن نب ففاتي القي ففاس  ,علم ففا ان النب ففاتين ع ففومس ب ففنفس

المتغ ففاير Oن ففورات زهري ففة مش ففابهة تمام ففا لنب ففات ( Hش ففكل )1

عومل ف ف ففت ب ف ف ففذور المس ف ف ف فتنبتة و  Kعوملفف ف ففت شفف ف ففتلته بالص ف ف ففعق

بففالرغم مففن اخففتسف معاملففة الصففعق الكهربففائي ونسففبة التباعففد

الكهربففائي ويعتبففر هففذان النباتففان مناسففبان للز ارعففة فففي الحففدائق

ال ف ففوراثي الت ف ففي بلغ ف ففت %11و%18ع ف ففن نب ف ففاتي القي ف ففاس عل ف ففى

لما يمتلكان من صفات مظهرية مناسبة.

الدراسة عن المتغاير(Hجدول.)1

القياس T1و T2على الترتيب نتيجة للمعاملة بالتيار الكهربائي

هذ االختسفات المظهرية عن االختسفات الوراثية الناتجفة عفن

بالصففعق الكهربففائي .انعكففس هففذا التغففاير الففوراثي علففى الشففكل

المعامل ف ففة الكهربائي ف ففة لك ف ففن ب ف ففاختسف الج ف ففز النب ف ففاتي اذ ان B

 .وله ف ففذا الس ف ففبب ل ف ففم ين ف ففتج ه ف ففذا النب ف ففات الب ف ففذور,كما أعط ف ففى

اختلففف النبففات Nوراثيففا بنسففبة %11و%1840عففن نبففاتي

الترتيب(جففدول )1مففع وجففود بعففض التغففايرات فففي الصفففات قيففد
تميففز المتغففاير  Cبارتفاعففه وكث فرة عففدد األفففرع (جففدول

وادب ه ففذا االخ ففتسف ال ففوراثي ال ففى اخ ففتسف الش ففكل المظه ففري

 )1وعدد الزهيرات متوسط في النورة الزهريفة والزهيفرات قاطيفة

للنب ففات إذ أعط ففى ع ففدداً جي ففداً لألف ففرع م ففع قل ففة ع ففدد الن ففورات

التي ففار الكهرب ففائي عل ففى التركي ففب ال ففوراثي للنب ففات ف ففأعطى بع ففد

الزهرية(ج ففدول )1وال تتفففت بش ففكل كامففل (شففكل  ,)6كم ففا ادت

وج ففا ت ه ففذ االختسف ففات ف ففي الش ففكل المظه ففري نتيج ففة لت ففأثير

الزهريف ففة والزهي ف فرات صف ففغيرة القطف ففر وعف ففددها قليف ففل فف ففي النف ففورة

وراثي بنسبة  % 1140و  % 1840عفن نبفاتي القيفاس  T1و

معاملففة أخففرب بالتيففار الكهربففائي الففى ظهففور نبففات مشففابه فففي

 T2على الترتيب(جفدول  .)1ففي حفين أعطفى النبفات  Lنسفبة

صف فففاته المظهريف ففة للنب ف فات Nوهف ففو النبف ففات( Dجف ففدول  )1عف ففدا

بعد وراثي مقدارها  % 1140و  %19على الترتيب عفن نبفاتي

اختسف لون االزهفار وكونهفا قطمفر وبنسفبة بعفد و ارثفي مقفدارها

عفدا كففون

(جففدول )2واليمكففن اسففتعمالهما للز ارعففة فففي الحففدائق او النتففاج

القي ففاس إذ ك ففان ه ففذا النب ففات متش ففابه نوعف فاً م ففا ف ففي الص فففات
المظهريفة مفع النبفات ( Cجفدول  )1فيمفا

 %18و  %11ع ف ففن نب ف ففاتي القي ف ففاس T1و T2عل ف ففى الترتي ف ففب
ازهار القطف.

الزهيفرات مففن نففوع القطمففر .بينمفا نجففد ان البعففد الففوراثي بففين(L
و )Cكففان  %1140وقففد يعففود ذلففك الففى وجففود تغففايرات وراثيففة

يتض من الجفدول  1أن المتغفايرين Fو Gقفد اتصففا بقلفة

تظهر في االجيال السحقة عند زراعة بذورها .انتخب النبات I

النففورة الزهريففة فض فسً عففن تقففزم النبففات (شففكل  )9بسففبب تففأثير

عفدد األفففرع وعففدد النففورات الزهريففة للنبففات وعففدد الزهيفرات فففي

اخ ففرب ف ففي النب ففاتين غي ففر الت ففي ظه ففرت ف ففي ه ففذا الجي ففل وربم ففا
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الصف ففعق بلغف ففت نسف ففبة البعف ففد الف ففوراثي للمتغف ففاير  %1140 Gو

القيففاس ,وتعتبففر هففذ النسففبة قريبففة جففدا مففن نسففبة البعففد الففوراثي

 %11وللمتغاير  %1140 Fو  %11عن نباتي القياس T1و

بف ف ففين نبف ف ففاتي القيف ف ففاس التف ف ففي بلغف ف ففت  %1فربمف ف ففا قف ف ففد ال يكف ف ففون

(ج ف ففدول  .)1أدب الص ف ففعق

لمعامست الصعق الكهربائي تأثير في التركيب الوراثي للنبفاتين

و ارثف ف ففي  %1140و %11علف ف ففى الترتيف ف ففب عف ف ففن نبف ف ففاتي القيف ف ففاس

يشير الجدول ( )1الى اختسفات في النسفبة المئويفة للبعفد

وانعكففس هففذا التغففاير علففى الصفففات المظهريففة للنبففات اذ كففان

الففوراثي بففين النباتففات المنتخبففة أذ كففان اقلهففا  %9بففين النبففاتين

ابكر النباتات المزروعفة ففي التزهيفر (أزهفر بعفد  111يومفاً مفن

( Fو  )Iالففذي يمكففن االسففتدالل منففه ان معاملففة هففذين النبففاتين

T2عل ف ففى الترتي ف ففب

Eو.M

الكهربائي الى إحداث تغايرات وراثية في نبات  Aوبنسفبة بعفد

الز ارعففة )وهففي مففن الصفففات الجيففدة فففي الحصففول علففى ازه فار

تعطففي نفففس القففدر مففن التغففايرات الوراثيففة ولففيس بالضففرورة ان

مبكففر الففذي يففنعكس علففى اطالففة عمففر االزهففار بسففبب انخفففاض

تكففون فففي نفففس الموقففع مففن .DNAأمففا اعلففى بعففد و ارثففي كففان

درجففة الح ف اررة اثنففا التزهير,كمففا كففان اقلهففا ارتفاعففا (جففدول )1

 %1940بففين النبففاتين ( Dو  )Hوهففو مؤشففر الففى ان معاملففة

وأعط ف ففى النب ف ففات  Jص ف فففات مظهري ف ففة مماثل ف ففة رغ ف ففم اخ ف ففتسف

هففذين النبففاتين ال تففؤثر بففنفس القففدر مففن التغففايرات فففي DNA

كل منهما.

المعاملف ففة الكهربائيف ففة ونسف ففبة البعف ففد الف ففوراثي  %8و  %11عف ففن

أوض ف ف معامف ففل التغف ففاير العف ففالي (جف ففدول  )1االختسفف ففات

نباتي القياس على الترتيب .
هف ففذا ولقلف ففة عف ففدد النباتف ففات المتغف ففايرة فف ففي نباتف ففات الشف ففبوي

المظهريف ففة بف ففين النباتف ففات المنتخبف ففة ,أذ كف ففان كبي ف ف ار فف ففي أرتفف ففاع

انتخب المتغايران  Eو Mاللذان أعطيا نمفوا طبيعيفاً لمعرففة ان

النبات وعفدد االففرع وعفدد النفورات الزهريفة للنبفات وطفول النفورة

كف ففان للتيف ففار الكهربف ففائي تف ففأثير فف ففي التركيف ففب الف ففوراثي للنباتف ففات
المعاملففة والتففي لففم تعف ي
فط صفففات مظهريففة غريبففة ,اتض ف مففن

الزهرية وعددالزهيرات في النورة ,ومقبوالً في صفتي قطر النفورة

الزهريففة وقط ففر الزهيف فرة .ممففا ي ففدل عل ففى ع ففدم تج ففانس النبات ففات

جفدول البعفد الفوراثي( )1اخفتسف النبفات  Eوراثيفا بنسفبة%6و

المنتخبففة فففي صفففاتها المظهريففة النففاتج عففن التغففايرات الوراثيففة

%1ع ف ففن نبف ففاتي القي ف ففاس T1و T2علف ففى الترتي ف ففب امف ففا النب ف ففات

فيها بسبب الصعق الكهربائي.

Mفففاختلف وراثيففا بنسففبة  %9و%940علففى الترتيففب عففن نبففاتي
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جدول  . 2نتائج البعد الوراثي( )%بين نباتات الشبوي المنتخبة بأستخدام البيانات الناتجة من أستخدام البادئات في مؤشرات
 ، RAPDواالحرف المثبتة تمثل النباتات المنتخبة.
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جدول . 1بعض الصفات المقاسة لنباتات الشبوي المعاملة بالصعق الكهربائي المنتخبة على اساس أختالف شكلها المظهري والمتباينة
البعد الوراثي عن نباتات القياس.

رمز

النبات

المعامالت
التيار
امبير

المدة

دقائق

الجزء النباتي
المعامل

ارتفاع
النبات
(سم)

عدد

عدد

االفرع

النورات

طول

النورة
(سم)

قطر النورة
(سم)

عدد

الزهيرات

قطر

الزهيرة
(سم)

T1

0 X 0

بذور مستنبتة

04

02

10

11

,.4

15

1.5

T2

0 X 0

شتالت

01

1,

11

15

1.5

14

0.4

H

4 X 10

بذور مستنبتة

55

2,

11

2,

14.5
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,.4
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04
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2.5
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5.,

K
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شتالت

11

01

11

20

2.4

02

5.1

N

2 X 8

شتالت

05

12

11

10

1.4

21

2.5

D

4 X 8

شتالت

01

01

24

12

,.5

12

1.4

G

2 X 10

بذور مستنبتة

11

2,

21

1,

,.4

21

1.5

F

6 X 8

بذور مستنبتة

10

21

1,

24

2.5

2,

0.4

A

6 X 8

شتالت

2,

25

24

14

2.4

2,

0.4

J

4 X 8

شتالت

21

2,

22

11

,.4

14

0.4

E

2 X 8

بذور مستنبتة

00

54

02

1,

14.5

11

0.5

M

6 X 6

شتالت

01

02

1,

24

2.5

04

0.5

01.5,

21.51

02.11

12.,0

12.22

22.01

24.11

معامل التغاير C.V.%

نسففتنتج ممففا تقففدم أن اسففتحداث التغففايرات الوراثيففة فففي النبففات

اغلففب التغففايرات الوراثيففة كانففت عنففد معاملففة البففذور المسففتنبتة

بطريقففة الصففعق الكهربففائي هففي حقيقففة واضففحة ,أكففدها التحليففل

ع ففن الش ففتست .وه ففذا يتفف فق م ففع م ففا ذك ففر الس ففاهوكي ( )0ف ففي

الف ففوراثي بمؤش ف فرات  ,RAPDومعرفف ففة البادئف ففات القف ففادرة علف ففى

إمكانيفة إحففداث طففرات وراثيففة عنفد معاملففة خمفس سففسالت مففن

أظهار التباينات الوراثية لنبات الشبوي دون الحاجة إلى اختبار

فول الصويا بالصعق الكهربائي إذ الحظ بعفد خمسفة أجيفال ان

العديد من البادئات  .كما ان المعامست الكهربائية اختلفت ففي

الصف ففعق الكهربف ففائي قف ففد أختف ففزل أرتفف ففاع النباتف ففات وزاد حاصف ففل

النسففب المئويففة الكبيفرة نتجففت عففن المعاملففة بشففدة التيففار العففالي

والس ف ف ففباهي( 9و  9و  )8عن ف ف ففد معاملتهم ف ف ففا الب ف ف ففذور المس ف ف ففتنبتة

أو عنففد مففدة التع فريض الطويلففة او االثنففين معاً.كمففا يتض ف أن

لنباتف ف ففات (الحنطة,الشف ف ففعير ,زه ف ف فرة الشف ف ففمس والف ف ففذرة الصف ف ففف ار )

الب ف ف ففذور.كما تتف ف ف ففق النت ف ف ففائج الس ف ف ففابقة م ف ف ففع نت ف ف ففائج الس ف ف ففاهوكي

أحداث تغايرات مظهرية ووراثية ,وبينت نتفائج البعفد الفوراثي ان
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بالصففعق الكهرب ففائي إذ الحظف فوا ظه ففور نبات ففات تحم ففل تغ ففايرات

 .6تحفيز أنتاج نس أضافية لمواقع جينية معينة بعملية

وراثية تختلف عن النباتات غير المعاملة.

 amplificationفتظهر صفات جديدة في الكائن الحي
,أو حدوث طفرات رجعية  back mutationوذلك بأن

يمكن أدراج االحتماالت الممكن حصولها والتي سببت

يتحفز جين طافر مسبقاً فيعود الى حالته االولى فتتغير

تغايرات النباتات المدروسة في نموها الخضري وآلية ونوعية

تزهيرها وفقاً لما ذكرُ  )17( Elsahookieمن أحتماالت تغير
المادة الوراثية التي تتعرض لشد خارجي فيزياوي أو كيمياوي

 .9تحفيز عملية العبور  cross-overفتحدث في

يمكن أن تقع في واحد أو أكثر من اهتي:

االنقسام االعتيادي فيسبب تكوين الكايم ار .chimera

المنتقلة

 .1العناصر

الصفة.

 .9التأثير في فعل كودونات االيقاف )(stop codons
والمسماة  amber codonsفتظهر نس أخرب لجينات

(Transposable

):Elements=TE

معينة فتتغير الصفة.

وهي اجسام من المادة الوراثية في الخلية ذات جينوم

 .8حث بعض الجينات الساكنة  silent genesلتعود

بالعمل ألنتاج بروتين معين يحافظ على خاصية التشفير.

 .11أتحاد قطعتي كروموسوم ليتكون كروموسوم جديد

فعالة مرة أخرب تحت ظرف بيئي جديد.

بحجم , bp111-1ويعتقد ان لكل منها انزيما معينا يقوم

أذا انتقلت هذ العناصر او تغير عددها او حجمها فقط

يحمل

وقد اليظهر تأثيرها الوراثي في الكائن الحي  ,وهي توجد

).chromosome

في النبات بأعداد كبيرة متكررة أي انها بعكس حالة

 .11وجود مواقع جينية من نوع  complexيمكن انه

نفس الموقع.

طبيعة التركيب بروتين معين تشبه هذ المواقع حالة

 polymorphismذات التعدد الشكلي لنفس الجين على
المتكررة

 .1العناصر

أثنين

من

السنترومير

(dicentric

التأثير في

تتحفز فتظهر أكثر من صفة وذلك بعد

.cluster genes

(Repetitive

 .11أحتمال حدوث تضاعف ذاتي لواحد او اكثر من

):Elements=RE

توجد بأعداد كبيرة جدا في الخلية ,وربما تشكل نسبة

كروموسومات الخلية من خسل عملية endomitosis

 %11من مجموع جينوم الخلية في بعض النباتات (نسل

لتعطي فرد من نوع) .)endopolyploid

الذرة الصف ار ).

 .11أزاحة انترون معين من الكروموسوم وأحسل أكزون

 .1فقدان السنترومير من الكروموسوم فيسمى في هذ

محله ليعبر بذلك عن مظهر جديد لصفة معينة بعد

الحالة ).(acentric chromosome

حدوث الربط  splicingبينهما.

 .1تغيير

موقع

السنترومير

ليكون

عند

 .11التأثير في فعل أنزيم  endonucleaseأو

طرف

الكروموسوم فيسمى .)(acrocentric chromosome

 exonucleaseالتي تشطر أواصر نيوكليوتيدات DNA

 .0حدوث ما يسمى  amber mutationوذلك بتغير

الكائن الحي.

يحدث في  DNAالخلية بتغيير موقع كودون ليحل محل

 .10التأثير

كودون آخر.

في

واحدة

أو

أكثر

من

العضيات

 organellesغير النووية الموجودة في السايتوبسزم مثل

أجسام كولجي والمايتوكوندريا والكلوروبسست.
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شكل . 2نبات الشبوي المقارنة
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شكل .1نبات الشبوي O

شكل .5نبات الشبوي B

شكل .0نبات الشبوي I

شكل .1نبات الشبوي G

شكل .1نبات الشبوي N
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 .11السفباهي  ,وليفد عبفد الرضفا جبيفل. 1886.احفداث

المصادر

تغف ف ففايرات وراثيف ف ففة فف ف ففي بعف ف ففض المحاصف ف ففيل الحقليف ف ففة بالصف ف ففعق

 .1أشففتر  ,سففها  .1888.تحديففد وتقففدير التنففوع الحيففوي

فف ففي الشف ففعير بأسف ففتخدام معلمف ففات الحف ففامض النف ففووي . DNA

الكهربائي  .اطروحة دكتو ار  .قسفم المحاصفيل الحقليفة -كليفة

رسففالة ماجسففتير .قسففم المحاصففيل الحقليففة .كليففة الز ارعففة .

الزراعة  .جامعة بغداد.ع ة.81

 .11خي ف ف ففر ا ,حس ف ف ففام س ف ف ففعد ال ف ف ففدين محم ف ف ففد .1119.
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االكثف ففار الف ففدقيق لصف ففنفين مف ففن نخيف ففل التمف ففر بأسف ففتخدام النف ففورة

 .1الحسف ففني  ,خلف ففود ابف ف فراهيم حسف ففن  .1111.اس ف ففتخدام

المؤشفرات الجزيئيففة المعتمففدة علفى التفاعففل التضففاعفي لسلسففلة
ال ف ففدنا ف ف ففي د ارس ف ففة التن ف ففوع ال ف ففوراثي للبطاط ف ففا
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الزهرية ودراسة الثبات الوراثي بأستخدام مؤشفرات تبفاين اطفوال
قطف ففع  DNAالمتضف ففاعفة(.)AFLPأطروحف ففة دكتف ففو ار  .قسف ففم
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