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RAPD البعد الوراثي ألنواع ورد باستخدام
َجنان قاسم حسين
جامعة بابل/كمية الزراعة- قسم البستنة

المستخمص

الجمهورية العربية السورية في صيف-نفذت التجربة في مختبرات التقانات االحيائية–الهيئة العامة لمبحوث العممية الزراعية
Randomly Amplified )RAPD( DNA  استخدمت تقانة التضاعف العشوائي المتعدد االشكال لسمسة.1020

 اليجاد البصمة الوراثية، وبعشرة بادئاتPolymerase Chain Reaction PCR المعتمدة عمى تقانةPolymorphic DNA
الورد الدائمي،ورد المسك،تعود لستة انواع(ورد الشاي

Rosa spp. والنسبة المئوية لمبعد الوراثي لستة اصناف من الورد

 االوراق الحديثة النمو لالصنافDNA  تضمنت خطوات العمل عزل وتنقية.)الورد الفرنسي،الورد المتقزم،الورد المتسمق،الهجين
الداخمة بالبحث والكشف عن التباينات بين القطع المتضاعفة لكل صنف بعد ترحيل العينات بجهاز الترحيل الكهربائي في
 المتضاعفة وأوزانها الجزيئيةDNA اختالفا واضحا في عدد حزم الـRAPD  بينت نتائج التحميل الوراثي بمؤشرات.RAPDتفاعالت

 أعطت انواع الورد تغايرات.  حزمة لكافة البادئات المستخدمة68 وذلك تبعا لمبادئ المستخدم إذ بمغ العدد الكمي لمحزم المتباينة
%40.4  التي بمغت أعالهاRAPD مظهرية ووراثية مختمفة أكدتها النسبة المئوية لمبعد الوراثي الناتجة عن تحميل نتائج مؤشرات

 وبعد حساب النسبة المئوية لمبعد، بين ورد الشاي والورد المتسمق%28.9  واقمها،بين الورد الدائمي الهجين والورد المتسمق

الوراثي بين االصناف وجد تغايرات وراثية فيها ربما تعود االختالفات الوراثية العالية بين انواع الورد إلى المواقع الجغرافية التي
.تن تمي إليها إضافة إلى عمميات التربية والتحسين التي أجريت عميها

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences 42 (2): 71-79,2011

Hussein .

THE GENETIC DISTANCE OF ROSA SPP. USING RAPD
Janan K. Hussein
Dept. of Horticulture
Coll. of Agric., Univ. of Babylon

ABSTRACT
The study was carried out at biotechnology laboratories- GCSAR- Syria in summer season2010. The random amplified polymorphic DNA (RAPD) based on Polymerase Chain Reaction
(PCR) with ten primers were applied, used to estimate fingerprinting and Genetic Distance for
six cultivars of Rosa spp. (Tea R., Musk R. , Hybrid perpetuls R. , Climber R. , Miniature R. ,
French R.). Phases of work included the isolation and purification of DNA plant parts and DNA
polymorphisms were scored within amplified fragements by electrophoresis. The results of
RAPD analysis were clear differences in the number of DNA amplified fragments and molecular
weights depending on the primers user . A total number of polymorphic amplified 68 fragments
for all primers used . Genetic Distance for rose cultivars genetic variability found in it. High
Genetic Distance Rose cultivars (40.3%) in RAPD markers was registered between the two
cultivars (Hybrid perpetuls R. X Climber R.) and lowest Genetic Distance (18.9%) between (Tea
R. X Climber R.). Rose cultivars gave genetical and morphological variations confirmed by
genetic distance. High genetic differences between rose cultivars could be attributed to the
geographical locations they were grown as well as plant breeding made to it.
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المقدمة

ينتمي الورد  Rosa spp.الى العائمة الوردية

حسين.

الجزيئي في ىالمة من االكاروز ) Agarose
. )2gel

تتميز تقانة  RAPDبانيا التحتاج

Rosaceaeولمورد أنواع عديدة واصناف كثيرة .

لمعرفة مسبقة بالتركيب النيوكميوتيدي لممادة الوراثية

تنمو االنواع البرية في مناطق متعددة من العالم

المراد دراستيا ,ومفيدة لدراسة العشائر ذات االعداد

الكبيرة من االفراد ,كما ال يتطمب انجازىا وقتا

كآسيا الوسطى وجنوب غرب اسيا ومنطقة البحر

طويال وانيا غير معقدة وال تحتاج الى وجود مواد

االبيض المتوسط واوربا الشمالية والصين واليابان.

مشعة ,وتوفر عدد كبير جدا من البادئات التي

انتخبت اصناف عديدة من الورد المزروع نتيجة

يمكن تبادليا بين مراكز البحث ,إضافة الى سيولة

لمتيجين بين انواع الورد البرية ,وقد اظيرت

معرفة التسمسل النيوكميوتيدي لمبادئ (.)4

الدراسات ان عدد االنواع البرية التي استخدمت في

درس  Nebauerوآخرون ( )01التنوع الوراثي

التيجين تت اروح بين  01-3انواع فقط وتعتبر آباء

لعشائر خمطية التمقيح من النوع النباتي Digitalis

او اسالف لميجن الحديثة المزروعة من الورد,

 obscura L.حيث حمموا  01تركيبا وراثيا تنتمي

واجرى  )1953) Moreyو  (1954) Wyliالعديد

الى  1عشائر باستخدام تقانة  RAPDفوجدوا ان

من الدراسات بيدف معرفة عدد الكروموسومات في

معظم االختالفات الوراثية التي بمغت حوالي

انواع مختمفة من الورد وتبين انو يحتوي عمى سبعة

 %34.3كانت ضمن العشائر ,ونسبة اقل من

كروموسومات ( )n=7مع وجود اصناف ثالثية

 %4.2بين المناطق,والنسبة االقل  %0.0كانت

( )3n=21ورباعية (...)4n=28الخ (.)3

بين العشائر ضمن المناطق.

تعتبر عممية الحفاظ واالستخدام المستمر
لممصادر الوراثية الخطوة الجوىرية لمحد من عممية

كما قدر

 Frederickواخرين ( )04االختالفات الوراثية
لتسعة اصناف من ورد المسك

االنجراف الوراثي  ,كما ان وجود بيانات توصيفية

Musk roses

باستخدام تقانة  RAPDوبخمسة بادئات كشفت

مبنية عمى معايير عممية دقيقة لتوصيف تمك

جميعيا عن تغايرات وراثية بين االصناف كما

المصادر تشمل كل من الدراسات المورفولوجية

اعطت اطوال حزم مختمفة بمغت ( 1.90-0.50

والفسيولوجية والجزيئية تساىم بشكل فعال في تقييم

 .)kbpكما أجريت تقانة  RAPDعمى ثالثة

تنوعيا الوراثي في برامج التربية .وقد اوجد التقدم
المتسارع في عموم البايولوجيا الجزيئية العديد من

اصناف من الكرز Prunus laurocerasus

التباينات والعالقات بين التراكيب الوراثية  ,فيناك

الوراثي بين الصنف البري وأحد االصناف المزروعة

احدىا بري وبينت النتائج ان اقل نسبة لمتشابو

الوسائل والطرائق التي استخدمت في دراسات وتقييم

كانت  , 1.140واعمى نسبة لمتشابو الوراثي بين

العديد من التقانات الحيوية الحديثة المعتمدة عمى

الصنفان المزروعان بمغت  .)01( 1.340فيما

دراسة وتحميل المادة الوراثية  ,ومن بين ىذه

التقانات التضاعف العشوائي المتعدد االشكال
لسمسمة ـ)RAPD( DNA

استخدم

 Debenerو04 )00( Mattiesch

Randomly

بادىء بأطوال مختمفة ( ثمانية من كل 00 , 01

 Amplified Polymorphic DNAتعتمد ىذه

و 01زوج قاعدة) باستخدام تقانة  RAPDعمى

التقانة عمى إكثار قطع  DNAالنباتية في تسمسميا

نوعين من الروز  Rosa multifloraو Rosa

الحاوية عمى تتاليات نيوكميوتيدية ,والتي يمكنيا أن

وتكرارىا يعتمد عمى طول البادىء.

 caninaوبينا ان عدد القطع الجديدة ـDNA

النيوكميوتيدي عشوائيا حيث تضخم قطع DNA

استخدمت الباحثة  Aliوآخرون( )01مؤشرات

تشكل تتامية مع البادئات العشوائية في نيايتيا.

 RAPDلمتحقق من الثبات الوراثي لنباتات النخيل

يمكن رؤيتيا عمى شكل حزم  bandsمختمفة الوزن
72

مجمة العموم الزراعية العراقية – 1022 ، 79-72:)1(41

المنتجة بطريقة تكوين االجنة الجسمية لصنف

حسين.

استخدمت ستة أصناف من الورد (ورد الشاي,ورد

النخيل البرحي أذ تم أستخدام  01بادىء والحظت

المسك,الورد الدائمي اليجين,الورد المتسمق,الورد

أن ثالث بادئات فقط تم من خالليا الحصول عمى

المتقزم,الورد الفرنسي) تم الحصول عمييا من احد

حزم متباينة وأستنتجت حدوث تغايرات وراثية في

المشاتل الحكومية السورية وىي تزرع بنجاح في

Al-Khalifahو )00( Askariالى ان مؤشرات

األصناف .جمعت األوراق النظيفة والخالية من

 RAPDتعد وسيمة فعالة في الكشف المبكر عن

اإلصابات المرضية والحشرية بتاريخ 0101-2-4

التغايرات الوراثية التي تحصل في النباتات المنتجة

ولكل صنف عمى حدا,والتي استخدمت في عزل

من زراعة االنسجة النباتية وذلك في دراسة لثالث

وتحميل  DNAباستخدام تقانة ـ.RAPD

وباالشارة الى كفاءة تقانة  RAPDفي الكشف عن

بعمر اسبوعين وفقا لطريقة  Weigandوآخرين

التغايرات الوراثية أستخدمت ىذه التقانة في مقارنة

( )00المعتمدة عمى طريقة

Sahgi-Maroof

محصول الرز بسمتي 021مع أثنين من الطوافر

وآخرون( ,)03وقدرت كمية الحامض النووي DNA

االنزيمية  Isozyemفي تشخيصيا نتيجة أنخفاض

)(Spectrophotometer Beckman Du-61

مستوى التباينات الوراثية  Polymarphismبينيما

بوجود االشعة فوق البنفسجية  UVوطول موجي

كشفت تقانة  RAPDعن

011نانوميتر ,وكانت كل قراءة لمكثافة الضوئية

التغايرات الوراثية التي أحدثيا الصعق الكيربائي في

عمى الجياز مقدارىا  0تعادل  01ميكروغرام من

كانت أعمى نسبة لمبعد الوراثية  %40عند معاممة

خالل قسمة رقم قراءة الكثافة الضوئية عند طول

العراق  ,والجدول ( )0يوضح وصف عام ليذه

نباتات النخيل الناتجة من التقانة المستخدمة ,وأشار

عزلت االحماض النووية من االوراق السميمة

أصناف من النخيل ىي برحي وسكري وخالص ,

القصيرة االرتفاع المشتقة منو بينما فشمت المؤشرات

( .)0كذلك فقد

في

نبات حمق السبع  Antirrhinum majusحيث

العينات

باستخدام

جياز

0/DNAمل من السائل .كما قدرت نقاوة  DNAمن

البذور المستنبتة بالمعاممة (  3امبير 1 Xدقائق)

موجي  011نانومتر عمى رقم قراءة الكثافة

( ,)1وفي تجربة مماثمة عمى نبات الشبوي

الضوئية عمى طول  031نانو متر  ,ويعد الحمض

اختالفات وراثية بين النباتات المعاممة بالصعق

المدى ( 0 -0.3جدول.)0

الكيربائي كانت اعمى نسبة لمبعد الوراثي  %00في

ُجرب  01بادىء من شركة
 technologyيتكون كل منيا من عشرة قواعد

ييدف ىذا البحث الى دراسة النوع الوراثي

عمى أعطاء اختالفات واضحة في DNA

 Mathiola incanaأظيرت تقانة RAPD

النووي نقيا اذا تراوح حاصل قسمة القرائتين بين
Operon

احد نباتات المعاممة ( 01امبير  4 Xدقائق) عند

نيوكميوتيدية ,أختير منيا  01بادئات تميزت بقدرتيا

معاممة بذور الشبوي المستنبتة (.)2

(جدول.)0

وتحديد العالقة الوراثية بين انواع الورد استنادا الى
درجة التماثل الوراثي بينيا ,وتحديد اليوية الوراثية

أجريت كافة تفاعالت التضخيم العشوائي وفقاً

الداخمة في انواع الجنس قيد البحث باستخدام تقانة

التفاعل عبر ىالمة من اآلكاروز تركيزىا %0.0

لطريقة  Haleyواخرين ( .)00مررت نواتج

من خالل تحميل البصمة الوراثية لكل من األصناف

.RAPD

في

المواد والطرائق

ساعات وبوجود المحمول القياسي.)04( 1X TBE

نفذت التجربة في مختبر التقانات الحياتية في

جياز الترحيل الكيربائي االفقي لمدة 0

صبغت  DNAفي ىالمة اآلكاروز بمادة بروميد

االثيديوم تركيز

الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية-سوريا.
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ثم

دقيقة,

اليالمة

صورت

بجياز

حسين.

فيديو

حاسوبي Video imaging systemوأخذت

Similarity = 2nxy / nx + ny

ثم قدرت النسبة المئوية لمبعد الوراثي ( Genetic

القراءات من خالل الصور المحفوظة في الحاسوب

 )distanceبين االنواع النباتية المختارة والتي

مع جياز الفيديو.

جمعت نتائج  RAPDفي جدول خاص أعتمادا

تعتمد عمى نتائج التشابو الوراثي وفقا لممعادلة

عمى وجود او غياب قطع  DNAلمعينات المختمفة

اآلتية:

 ,حيث رمز لوجود قطعة  DNAالمتضاعفة بالرقم

Genetic distance = 1 – (2nxy / nx +

 0ولعدم وجودىا بالرقم  .1أستعمل برنامج

ny)× 100

االصناف الداخمة في ىذه الدراسة,يعتمد ىذا

النموذجين  xو  yوالتي تمثل صنفين من االصناف

 SIMQULلغرض ايجاد العالقة الوراثية بين

حيث ان  : nxy :تمثل عدد الحزم المشتركة بين

البرنامج عمى معادلة قيم التشابو ()Similarity

 : nx ,عدد الحزم الكمية في النموذج : ny , x

المقدرة ( )02الذي يعتمد عمى المعادلة:

عدد الحزم الكمية في النموذج . y

جدول .2بعض الصفات المظهرية والعامة ألصناف انواع الورد الستة واألصول التي تنتمي اليها.
رمز

الصنف

يعود الصل الوراثي

لون االزهار

طبيعة االزهار

موعد التزهير

صفات عامة

0

ورد الشاي
Tea R.

Rosa chinensis

متعدد
االلوان

نورات زىرية
صغيرة 0-0زىرة

تزىير مستمر
عدا ايام البرد
الشديد

اوراقو داكنة عند النضج نحاسية محمرة فب
اوائل نموىا,لالزىار وسط مدبب ورائحة
مرغوبة شبيية برائحة الشاي.

0

ورد المسك
Musk R.

Rosa moschata

وردي

نورات زىرية
متوسطة
01-2زىرة

الربيع والخريف

تمتاز ازىاره بالرائحة القوية ,اوراقو جمدية
ذات 3-0وريقات والسيقان رفيعة وضعيفة
النمو غزيرة االشواك نوعا ما.

0

الورد الدائمي اليجين
Hybrid perpetuls R.

Rosa damascene

احمر,وردي

نورات زىرية
صغيرة 0-0زىرة

الربيع والخريف

النبات مرتفع ومنتصب سريع النمو واالزىار
كبيرة وعريضة مسطحة عطرىا مميز,
االوراق كبيرة وخشنة داكنة الخضرة غير
براقة.

4

الورد المتسمق
Climber R.

Rosa multiflora

احمر,وردي,
ابيض

نورات زىرية
وازىار طرفية
عمى نفس النبات

الربيع والخريف

يمتاز بافرع شوكية طويمة لو القابمية لمتسمق
عمى االجسام المجاورة ليا,وىو مقاوم لمبرد.

0

الورد القزمي
Miniature R.

Rosa polyantha

احمر,وردي

نورات زىرية
كبيرة
01-01زىرة

عمى مدار
السنة

النبات قصير اليتجاوز ارتفاعو 00سم
اوراقو وازىاره صغيرة الحجم يستخدم لمزراعة
كنبات تحديد او اصص.

1

الورد الفرنسي
French R.

Rosa gallica

قرمزي

ازىار مفردة

الربيع فقط

يمتاز باالفرع القوية النمو والغزيرة االشواك,
اوراقو عريضة تتكون من
0-0وريقة

***( ) 9 ، 8 ، 2

جدول  .1نتائج نقاوة عينات  DNAالصناف الروز باستخدام جهاز المطياف الضوئي.

عينات  DNAاالصناف

A260

A280

260/280

ورد الشاي Tea R.

0.1494

0.0741

2.0162

ورد المسك Musk R.

0.3198

0.1710

0.3210
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الورد الدائمي الهجين

حسين.

0.1940

0.0960

2.0417

الورد المتسمق Climber R.

0.2460

0.1244

0.4220

الورد القزمي Miniature R.

0.2424

0.1209

0.110

الورد الفرنسي French R.

0.3361

0.1770

0.3433

Hybrid perpetuls R.

جدول .4البادئات العشرة وتسمسمها النيوكميوتيدي وعدد الحزم المتضاعفة والمتباينة  DNAاصناف الورد.
عدد الحزم المتباينة

عدد الحزم المتضاعفة

التسمسل النيوكميوتيدي

البادئات

 5الى 4

5

11

CACCGTATCC

D12

6

12

GGGGTGACGA

D13

8

11

CATCCGTGCT

D15

6

10

AGGGCGTAAG

D16

7

13

CTGGGGACTT

D19

7

12

GATGACCGCC

C5

6

11

GAACGGACTC

C6

8

14

AAGCCTCGTC

C13

8

15

GACGGATCAG

C15

7

13

CACACTCCAG

C16

واحدة

النتائج والمناقشة

أظيرت نتائج الترحيل الكيربائي أختالفا واضحا

(ىي

بالحقيقة

أكثر

من

حزمة

( )Comigrating bandsقد تكون ناتجة من حالة

 homozygotsityحيث يتم فييا تضاعف نفس

في عدد حزم الـ DNAالمتضاعفة ,وتباينا واضحا

الموقع عمى االليل اآلخر ,وبما أنيا بنفس الوزن

في اوزانيا الجزيئية وذلك تبعا لمبادىء المستخدم

الجزيئي لذلك تتجمع القطع المتضاعفة في تمك

(شكل )0وبمغ العدد الكمي لمحزم المتباينة 13

المواقع معا,وأحيانا زيادة تركيز  DNAالقالب يؤدي

حزمة لكافة البادئات المستخدمة (جدول.)0

إلى تكرار عدد نسخ  DNAاليدف مما يؤدي الى

اعتمدت طريقة تحـميل نتائج دراسة العـالقة

تضاعف نفس الموقع أكثر من مرة وبما ان التركيز

الوراثية عمى وجود أو غياب الحزم الناتجة من

الدقيق لمـ  DNAيكون من الصعوبة تحديده لتاثره

تضاعف قطع معينة من جينوم النباتات المستخدمة

بعدة عوامل لذلك ال يمكن استخدام االختالف في

وعمى األوزان الجزيئية لتمك الحزم التي تعتمد عمى

سمك الحزم الناتجة كمقياس لمتباين الوراثي خاصة

العدد والمواقع المكممة لتسمسالت البادئات عمى

ان مؤشرات الـ  RAPDىي من المؤشرات التي تتبع

شريط  DNAالقالب ,اىممت الحزم الخفيفة جدا ,

السيادة التامة وبذا فال يمكن بيا تقدير عدد االليالت

ويتفق ىذا مع ( )00و(.)00

أما التباين المعتمد عمى االختالفات في شدة

لمموقع الواحد ( )0ويتفق ىذا مع ما ذكره Vogt

( ) Intensityتألق الحزم التي تكون ناتجة عادة

واخرون ( )00بعدم االعتماد عمى شدة تالق الحزم

كمقياس لمتباين لصعوبة ضبط التركيز الدقيق

من ظيور بعض الحزم المتضاعفة معاً في نفس

. DNA

الوزن الجزيئي فتظير عمى شكل حزمة سميكة
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أعتمدت نتائج البادئات المستخدمة في تقدير

حسين.

 R. damasceneوىو من االصول البرية الذي

نسبة البعد الوراثي  Genetic distanceبين كل

يعتبر بالد الشام موطنو االصمي ,وقد انعكس ىذا

صنفين من االصناف المنتخبة والموصوفة من قبل

البعد الوراثي العالي عمى االختالفات المظيرية بين

Neiو  )02( Liوالتي تستند عمى وجود الحزم

الورد الدائمي اليجين وباقي االصناف وخاصة

بعد إدخال البيانات الناتجة من استخدام

اعطى ورد المسك بعد وراثي عالي ايضا وبمغ

البادئات في البرنامج المعد خصيصا ليذا الغرض

 %01.0مع الورد الفرنسي و  %00.1مع الورد

عمى الحاسب اآللي تم إيجاد البعد الوراثي بين

القزمي و %02.3مع ورد الشاي  ,نتج ىذا البعد

االصناف المختارة وكما موضح في الجدول .4

الوراثي عن كون ورد المسك يعتبر صنف بري

الورد المتسمق(جدول.)0

المشتركة بين زوج من تمك النباتات .

تشير نتائج جدول 4الى وجود اختالفات وراثية

ايضا موطنو االصمي منطقة البحر االبيض

واضحة بين اصناف الورد الداخمة في التجربة حيث

المتوسط ويحمل صفات مظيرية مميزة تختمف عن

اعطى الورد الدائمي اليجين نسب مئوية لمبعد

باقي االصناف كغ ازرة االشواك واالوراق الجمدية

الوراثي مرتفعة مع باقي االصناف وكانت اعالىا

ذات 3-0وريقات (جدول )0بينما انخفض البعد

ورد المسك  %03.2 ,مع الورد القزمي %00.2 ,

واضح من ان كال الصنفين يمتمكان صفات

مع ورد الشاي و  %00.2مع الورد الفرنسي ,

مظيرية مشتركة كالسيقان الرفيعة والغزيرة االشواك

يعود سبب البعد الوراثي العالي بين الورد الدائمي

وغيرىا (جدول.)0

الوراثي بينو وبين الورد المتسمق الى  %04.3وىذا

 %41.0مع الورد المتسمق ثم تمتيا  %04.0مع

اليجين وباقي االصناف لكونو ينتمي الى االصل

شكل .2صور الترحيل الكهربائي لستة اصناف من الورد بتقانة  RAPDمع البادئات  C6و  D13وD19
والمرحمة عمى هالم االكاروز بتركيز .%2.1

جدول .4البعد الوراثي ( )%بين اصناف الورد بأستخدام البيانات الناتجة من استخدام عشرة بادئات في مؤشرات
.RAPD
االصناف

ورد الشاي

ورد المسك

الورد الدائمي الهجين

الورد المتسمق

الورد القزمي

الورد الفرنسي

ورد الشاي

ــ

02.3

00.2

03.4

00.0

04.0

ــ

04.0

04.3

00.1

01.0

ورد المسك
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الورد الدائمي الهجين

حسين.
ــ

الورد المتسمق

41.0

03.2

00.2

ــ

04.4

00.4

ــ

03.0

الورد القزمي

ــ

الورد الفرنسي

اختمف الورد القزمي وراثيا بنسب مئوية

 .0الجبوري  ,كاظم ديمي َ ,جنان قاسم و سامي
كريم محمد امين  .0114.التغايرات الوراثية

الجدول  0االختالفات المظيريو لمقزمي مع باقي

تقانة  .RAPDمجمة العموم الزراعية العراقية.

االصناف في طبيعة االزىار وموعد االزىار

.004-000 : )0(41

وطبيعة النمو.

 .0الحسني  ,خمود ابراىيم حسن .0110.

متوسطة تقريبا مع االصناف( الفرنسي , %03.0

لمشبوي الناتجة عن الصعق الكيربائي بأستخدام

الشاي  %00.0و المتسمق  ) %04.4وقد بين

اما اقل نسبة مئوية لمبعد الوراثي اعطاىا الورد

استخدام المؤشرات الجزيئية المعتمدة عمى التفاعل

المتسمق مع االصناف الفرنسي  %00.4وورد

التضاعفي لسمسمة الدنا في دراسة التنوع الوراثي

لمبطاطا  . Solanum tuberosum L.اطروحة

الشاي  , %03.4ربما يعود التشابو الوراثي العالي
بين الورد المتسمق وورد الشاي الى ان اغمب

دكتوراه .قسم اليندسة الوراثية .كمية العموم  .جامعة

اصناف الورد المتسمق نشأت عن طفرات وراثية من

بغداد .ع ص .041

اصناف ورد الشاي او تيجين اصل الورد المتسمق

 .4الخوالني  ,محمد العزي .0113.دراسة

 R. multifloraمع ورد الشاي (.)3

التباينات الوراثية الصناف الشعير في الجميورية

تبين النتائج السابقة (جدول  )4وجود اختالفات

اليمنية بأستخدام المؤشرات الجزيئية لمـ. DNA

وراثية بين اصناف الورد الداخمة في الدراسة والتي

اطروحة دكتوراه  .قسم المحاصيل الحقمية  .كمية

 RAPDوالتي تعتبر اليوية المستخدمة لمتشخيص

السورية .ع ص .000

بين االصناف  ,وذلك من خالل معرفة البادئات

 .0الساىوكي  ,مدحت مجيد  .2006.تربية

العشرة القادرة عمى اظيار التباينات الوراثية بينيا

النبات بمساعدة المعممات الجزيئية .مجمة العموم

نالحظ ان اعمى نسبة لمبعد الوراثي كانت بين

 .1حسين َ ,جنان قاسم  ,كاظم ديمي و سامي
كريم محمد امين  .0113.تأثير الصعق الكيربائي

المواقع الجغرافية المختمفة التي تتواجد بيا ىذه

في  DNAنبات حمق السبع .مجمة العموم الزراعية

االصناف  .اما اقل نسبة لمبعد الوراثي فكانت بين

العراقية .00-03 : )0(04 .

(تيجين او تطفير) بين االصول التي تعود الييا.

الكيربائي في تغايرات النمو الخضري والزىري

المصادر

و DNAبعض نباتات الزينة .اطروحة دكتوراة .

الزراعة  .جامعة تشرين .الجميورية العربية

كشفت عنيا البصمة الوراثية باستخدام تقانة

الزراعية العراقية .20-12 :)4(02 .

دون الحاجة الى اختبار العديد من البادئات  .كما

االصناف البرية واالصناف الحديثة وىذا يعود الى

 .2حسينَ ,جنان قاسم  .0112.تأثير الصعق

االصناف الحديثة والناتجة عن التربية والتحسين

قسم البستنة  .كمية الزراعة  .جامعة بغداد .

 .0أمين  ,سامي كريم محمد و محسن خمف

العراق.ع ص .040

محمود.0434.الزينة وىندسة الحدائق .و ازرة التعميم
العالي والبحث العممي  -جامعة بغداد  -كمية

الزراعة  -جميورية العراق  .ع ص .404
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localization. Theor Appl Genet 88:
337-342.
16. Nebauer, S. G. , L. del Castillo–
Agudo and J. Segura .1999. RAPD
variation within and among natural
populations of outcrossing willow –
leaved foxglove (Digitalis obscura L.).
Theoretical and Applied Genetics, 98 :
985 – 994.
17. Nei, M. and W.H. Li .1979.
Mathematical model for studying
genetic variation in terms of restriction
endonucleases. Proc. Nat. Acad. Sci.
USA.74:5269–5273.
18. Sahgi-maroof, M.A. , K.M.
Soliman, R.A. Jorgens and R. W.
Allard .1984. Ribosomal DNA spacer
lenth polymorphisms in barley. Proc.
Natl. Acad. Sci.USA. 81: 8014 – 8018.
19. Sambrook, J. , E.F. Fristsch and
T. Maniatis .1989. Molecular Cloning,
a laboratory manual, 2nd edn. Cold
Spring Harbor laboratory. Cold Spring
Harbor . New york.
20. Sandalli, C. , S. Beris , S.
Canakci , Z. Demirbag and A. Osman
.2005. RAPD analysis of three
cultivars and awild formIn Prunus
laurocerasus . Biologia, Bratislava,
60(1):83-87.
21. Swoboda, I. and P. L. Bhalla
.1997. RAPD analysis of genetic
variation in the Australian sun flower
Scaevola. Genome, 40: 600 – 606.
22. Vogt, T. , M. Francoise , K.
Frank , J. Welsh and M. Clelland
.1997. Fingerprinting of DNA and
RNA using arbitrarily primed PCR.
IN: G. Anolles and P. M. Gresshof
(eds.). DNA Markers, Protocols,
Application and Overview. New York.
p.55-74.
23. Weigand, F. , M. Baum, and S.
Udupa .1993. DNA molecular marker
techniques. Technical manual. No. 20
International Research for Agricultural
reaearch in the Dry Areas, Aleppo,
Syria.

-  كمية الزراعة-  جامعة حمب- التعميم العالي
.001 ع ص.الجميورية العربية السورية
عبد

ميا

وىندسة

و

الزينة

عمي

محمد

نباتات

,

 شريتح.4

.0114.المطيف

-  جامعة تشرين- و ازرة التعميم العالي.الحدائق
ع ص. الجميورية العربية السورية- كمية الزراعة
.010
10. Ali, T.A., J.M. Jubrail, and A.M.
Jassim. 2006. The use of RAPDs
technique for the detection of genetic
stability of the regenerated plantles
(Barhi cv.) in Iraq. 3rd Inter, Date
Palm, Conf, Feb, 19-21. Abu-Dhabi.
UAE, p.15-37.
11. Al-Khalifah, N.S. and E. Askari.
2006. Early detection of genetic
variation in date palm propagated from
tissue culture and offshoots by DNA
fingerprinting. In: 3rd Inter, Date Palm,
Conf, Feb, 19-21. Abu-Dhabi. UAE,
p.149-160.
12. Barone, A., A. Sebastiano and D.
Carputo. 1999. Chromosome pairing in
Solanum commersonii, S. tuberosum
sexual
hybrids
detected
by
commersonii–specific RAPDs and
cytological analysis. Genome 42: 218
–224.
13. Debener, T. and L. Mattiesch
.2006. Effective pairwise combination
of long primers for RAPD analyses in
roses. Plant Breeding , 171: 147-151.
14. Frederrick, C. , A. Wagner and
N. Morvillo.2002.Randomly amplified
polymorphic DNA (RAPD) analysis of
the Musk roses (Rosa moschata) .
Proc. Fla. State Hort. Soc. 115 : 117119.
15. Haley, S.D. , L.K. Afanador ,
P.N. Miklas , J.R. Starely , and J.D.
Kelly .1994. Hetergeneous inbred
populations are useful as sources of
near-isogenic lines for RAPD marker

78

مجمة العموم الزراعية العراقية – 1022 ، 79-72:)1(41

79

حسين.

