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PCR الكشف عن وجود قابمية تحمل المموحة في بعض تراكيب البنجر السكري باستخدام تقانة
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المستخمص

EL- وEL-AO 13698(  ستة منيا تُزرع في والية مشيغن,)Beta vulgaris(  من بادرات ثمانية اصناف من البنجر السكريDNA أُستخمص
)Wild( ) وتركيب بريSwiss( ) وصنف مستوردEL-AO 15028 وEL-AO 15037 وEL-AO 22438 وEL-AO 22799 وAO 21483
Integrated DNA Technology بأستخدام خمسة بادئات لخمسة مواقع جينية تتصف بأنيا جينات متحممة لممموحة تم انتاجيا من شركة
 كان اليدف من تطبيق التجربة تشخيص وجود.2011  جامعة مشيغن االميركية في العام/) في مختبرات كمية عموم النبات والتربةIDT( Company
 تم حساب درجة التباعد الوراثي ثم انشىء الشكل.PCR بعض جينات تحمل المموحة وتقدير درجة البعد الوراثي لمتراكيب الوراثية بأستخدام تقانة

 لتبسيط البيانات عن طريق تجميع التراكيب الوراثية في مجاميع لمصفات المدروسةagglomerative ) باألعتماد عمى طريقةcluster( العنقودي
7-4  اختمف عدد الحزم المنتجة من.polymorphic  حزمة كانت جميعيا من نوع27  ادى استخدام البادئات الى تكوين.حسب تشابو نمط األستجابة

 توزعت التراكيب الوراثية المدروسة الى ثالث مجاميع عند. اعمى عدد من الحزمBVU07582-U وBVU07582-m حسب البادئ وانتج البادئان
EL- و22799 EL-AO ) ثالثة تراكيب ىيA(  اذ ضمت المجموعة األولى,تطبيق التحميل العنقودي حسب تشابو واختالف مواقعيا االليمية

EL-AO  وEL-AO 15037 وSWiss وEL-AO 13698 ) اربعة تراكيب وراثية ىيB(  والمجموعة الثانيةEL-AO 15028 وAO22438

 كانت نسبة البعد الوراثي منخفضة. األبعد وراثيا عن جميع التراكيب المدروسةWild  كان التركيب.Wild ) تركيب وراثي واحد ىوC(  والثالثة21483
 واعطت حزما لجميع البادئات وىذا يعكس استجابة ىذه التراكيب بشكل متماثل لجميع البادئات المستخدمة في حينA ومتساوية بين تراكيب المجموعة
EL- وEL-AO 22799  يمكن استخدام التراكيب.F100-p49296-L  بأستثناء حزمة واحدة نتجت من البادئWild لم تتكون اي حزمة لمتركيب

 في برامج التربية لنقل صفة المموحة الى تراكيب اخرى المتالكيا جميع تتابعات البادئات المستخدمة لتشخيص جيناتEL-AO 15028 وAO 22438
.المموحة
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.PCR , جينات تحمل المموحة, البنجر السكري:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
DNA was extracted from eight cultivars of Sugar beet (Beta vulgars), six of them are grown in Michigan state(EL-AO 13698,
EL-AO 21483, EL-AO 22799, EL-AO 22438, EL-AO 15037, EL-AO 15028) one is wild and the last is introduced with five
primers for five loci of salinity tolerance which are imported from Integrated DNA Technology company at the laboratories
of the College of Plant and Soil Science/Michigan State University. The objective was to identify some salinity tolerance genes
and estimate the genetic diversity based on PCR technique for the tested genotypes. Genetic diversity was estimated and
cluster analysis was applied based on agglomerative method which accumulated the tested genotypes into groups according
to resemblance of their responses. Twenty seven polymorphic bands were produced. The rate of bands was 4-7 for each
genotype and maximum bands were produced by primer BVU07582-m and BVU07582-U. The tested genotypes grouped in
three sets according to their alleles, the group A includes the genotypes EL-AO 22799, EL-AO 22438,and EL-AO 15028,
group B includes the genotypes EL-AO 13698, EL-AO 21483, EL-AO 15037, and Swiss, while group C contain the genotype
Wild. The genotype Wild was the most diversity, while the genetic diversity for group A was equal and faint and gave bands
for all used primers. This may explain the responses similarity of genotypes of A group for the used primers, while no bands
were formed for genotype Wild except primer F100-p49296-L. The genotypes EL-AO 22799, EL-AO 22438, and EL-AO
15028 have all the sequences of primers which code for salinity genes.
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الجزيئية وخاصة تمك التي تعتمد عمى تقانة  PCRكفاءة في

المقدمة

تقدير درجة التباعد الوراثي بين المجتمعات النباتية لمبنجر

يسيم البنجر السكري بأكثر من  %25من انتاج السكر

السكري ( .)12كان اليدف من البحث المنجز ىو التحقق من

العالمي ( )4وىو من المحاصيل الصناعية الميمة التي تعد

وجود بعض جينات تحمل المموحة في بعض اصناف البنجر

احد مصادر االيثانول الحيوي ( 9و .)21يبمغ االنتاج في

السكري المنزرعة في اميركا بأستخدام تقانة  PCRوتقدير

وحدة المساحة  24-16طن/ىكتار ( 1و .)11ان التعرف

درجة التباعد الوراثي بينيا.

عمى طبيعة الجينوم لمبنجر السكري وتحديد درجة التباعد

المواد والطرائق

الوراثي بين تراكيبو سيسيل عمميات تربيتو ( ,)10اذ ان

التغايرات الوراثية لمصفات المدروسة يعد من اىم متطمبات

طبق ىذ البحث في مختبرات كمية عموم النبات والتربة/

النجاح ألي برنامج تربية ( ,)15لذلك يحاول مربوا النبات

جامعة مشيغن االميركية عام  2011واستخدمت ثمانية

تقدير التغايرات الوراثية ( 6و 13و )20أو ايجادىا عن طريق

تراكيب وراثية من البنجر السكري ( ,)Beta vulgarisستة

التيجين مع التراكيب المتباعدة وراثياً او احداث الطفرات او

ادخال الجينات بأستخدام التقانات الجزيئية .يعد استخدام

منيا تُزرع في والية مشيغن ( EL-AO 13698و EL-AO
 21483و EL-AO 22799و EL-AO 22438وEL-

المعممات الوراثية من السبل الحديثة لدراسة التباعد الوراثي

 AO 15037و )EL-AO 15028وصنف مستورد

بين المحاصيل كونيا تعكس المستوى الحقيقي لمتغاير الوراثي

( )Swissوتركيب بري ( .)Wildتضمن البحث تشخيص

الموجود بين التراكيب الوراثية عمى مستوى  DNAوبالتالي

بعض جينات تحمل المموحة في التراكيب المدروسة.

فأنيا تقدم معمومات اكثر دقة من التعبير المظيري ومن

أاستخدمت خمسة بادئات لخمسة مواقع جينية تتصف بأنيا

الدراسات حول الحاصل والنوعية والخرائط الوراثية لمبنجر

 .Technologyتراوحت اطوال البادئات بين bp 24 -17

السكري باستخدام المعممات الوراثية ( 8و 16و 19و )22ان

والجدول  1يبين تتابعات البادئات المستخدمة في ىذه

مشكمة المموحة تبرز كأكبر التحديات التي تواجو الباحثين في

الدراسة .تم تعقيم  50بذرة لكل تركيب ووضعت في دورق

المظيرية والفسمجية لمنبات مما ينعكس سمباً عمى صفات

 shakerلمدة  10دقائق ثم ُغسمت البذور بالماء المقطر

جينات متحممة لممموحة من شركة Integrated DNA

معمومات األصل الوراثي( 5و .)17اجريت العديد من

وغمرت بمحمول  Bleachبتركيز  %10ووضعت في

القرن الواحد والعشرين ,اذ تؤثر المموحة عمى معظم الصفات

الحاصل االقتصادي .ان المعالجات المطبقة من ناحية ادارة

ووضعت في الماء المقطر لمدة اسبوع حتى االنبات .أخذت

التربة والمحصول تعتبر قاصرة في مواجية ىذه المشكمة

اجزاء من وريقات البادرات ووضعت في مشبك وغسمت بالماء

بحاجة الى المعالجات الوراثية وذلك بأدخال تراكيب متحممة

المقطر ثم ُنقمت الى انابيب  ependorfsووضعت في

تحمل المموحة بأستخدام التقانات الجزيئية ولكن قبل ذلك

مئوية لحين االستعمال .أُستخرجت العينات ألستخالص ال ـ

يجب تحديد طبيعة الجينوم لمتراكيب المحمية ومدى امتالكو

 DNAووضعت في اناء يحتوي كمية من النتروجين السائل

ليذه الجينات من اجل استقدام التراكيب المتباعدة وراثيا او

وطُحنت ثم أُستخمص  DNAباستخدام ال  .kitتم تقدير

يمكن ان تُشخص التراكيب المتحممة لممموحة ودرجة التباعد
الوراثي بينيا عن طريق االداء المظيري والمعممات الوراثية,

 spectrophotometerبوجود األشعة فوق البنفسجية عند
الطول الموجي  n.m. 260وقرأت النتائج بأستخدام برنامج

اال ان االعتماد عمى االداء المظيري يمتاز بعدم دقتو نتيجة

 .ND-800استخدم  50 ngمن  DNAلكل عينة لتفاعل

المعممات الوراثية التي تعتمد عمى تباين تتابع حزم DNA

تمرير نواتج التضاعف عبر ىالم االكاروز بتركيز  %2في

بأنيا مستقمة عن تأثير الظروف البيئية .أظيرت التقانات

جياز الترحيل الكيربائي لمدة ساعة واحدة بوجود

النتروجين السائل لعدة دقائق ثم ُخزنت في درجة  -80درجة

لممموحة ونقل صفاتيا الى التراكيب المحمية او ادخال جينات

كمية ال  )ul/ng( DNAلمعينات المدروسة باستخدام جياز

ادخال الجينات غير الموجودة في جينوم التراكيب المحمية.

التضاعف ( )PCRوبمغ حجم التفاعل الكمي  .uL 40تم

لتأثره بالظروف البيئية ومراحل النمو ( 2و ,)3بينما تمتاز
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المحمول  1XTBEواستخدمت صبغة بروميد االثيديوم

 matrixثم يتم تكوين  dendogramباالعتماد عمى طريقة

بتركيز  %1ثم قٌرأت النتائج باألشعة فوق البنفسجية باستخدام
كامي ار رقمية .تم تكوين مصفوفة رقمية (جدول  )2اعتمادا

 )18( UPGMAباستخدام برنامج  SPSSاإلصدار 17
كذلك تم حساب درجة التباعد الوراثي حسب معادلة Nei
و ) 14( Liوكما في ادناه:
I= 1- (2nxy/(nx+ny) ) . 100
حيث ان:

عمى وجود او غياب حزم ال  DNAلمعينات المختمفة ,اذ
أُعطي الرقم  1في حالة وجود الحزمة و  0في حالة غيابيا.

تم

الشكل

انشاء

العنقودي

باألعتماد

عمى

طريقة

 :DIدرجة التباعد الوراثي :nx ,عدد الحزم الكمية لمتركيب

 agglomerativeلتبسيط البيانات عن طريق تجميع

الوراثي  :ny ,xعدد الحزم الكمية لمتركيب الوراثي :Nxy ,y

التراكيب الوراثية في مجاميع لمصفات ( 18و .)23يتكون

عدد الحزم المشتركة بين التركيبين الوراثيين  xو.y

تحميل  clusterمن عدد من الخطوات تبدأ بتكوين مصفوفة
لدرجة التشابو بين التراكيب المدروسة تدعى proximities

جدول  .1التسمسل النيكموتيدي لمبادئات المستخدمة المدروسة حسب تشابو نمط األستجابة
ت

البادىء

1

التسلسل النَكلوتَدً

r

BVU07582-L

¯5¯-TGCGGTTGCTGCTACTCTCATTC-3

f

BVU07582-L

¯5¯-GTTGCTTCGCCTTCATCCCACTA-3

r

F100-p49296-L

¯5¯-TTCAGTCCCCACATCAA-3

2
F100-p49296-L f
r
3

F100-p49296-M

F100-p49296-M f
BVU07582-M r

4

¯5¯-CTCTTCTTCGCGCAACAATACCAC-3
¯5¯-GTGGTATGTTGCGCGAAGAAGA-3
¯5¯-AGGTCGATTTGAAGCAGAGGTAGC-3
¯5¯-GGCTTTCGCTCCCCATACC-3

f

BVU07582-M

¯5¯-GGCCTAGCAATCACCACAGTTC-3

r

BVU07582-U

¯5¯-CTGCCATGGGAAAAGGGGTTACT-3

f

BVU07582

¯5¯-CAACACGAAACCAAACACGAATCA-3

5



¯ٍ 3¯ ← 5شَر الي اتجاه تصنَع  DNAألنزٍم DNA Polymerase

مغايرة ألجل تطوير ىذه الصفة .ان تحميل ثمانية ت اركيب من

النتائج والمناقشة

البنجر السكري باستخدام خمسة بادئات ادى الى تشخيص 27

ان عدم توفر معمومات وراثية او مكتبة جينومية لممحاصيل

حزمة ( )%68كانت جميعيا من نوع .polymorphic

المتكيفة لمظروف المحمية قد يقود الى ضياع ىذه التراكيب

(جدول  2وشكل  )1اختمف عدد الحزم المنتجة من 4-7

نتيجة لعوامل مختمفة كالخمط الوراثي او الميكانيكي وحدوث

حسب البادىء .انتج البادئان  4و 5اعمى عدد من الحزم

الطفرات وغيرىا ,بالتالي فأن التعرف عمى طبيعة الجينوم

بينما اعطت التراكيب  3و 4و 6حزما لجميع البادئات وىذا

برمج التربية .ان توفر
لمتراكيب الوراثية ضروري في ا

يشير الى وجود تتابع القواعد لجميع البادئات المستخدمة في

المعمومات عن الجينات المتحممة لممموحة سيمكن الباحثين

جينوم ىذه التراكيب في حين لم تتكون اي حزمة لمتركيب 8

من ادخال التراكيب الوراثية التي تحمل جينات تحمل مموحة
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باستثناء حزمة واحدة نتجت من البادئ  2وىذا يشير الى ان

كانت نسة البعد الوراثي  %100مع التراكيب  V1و V2و

ىذا التركيب قد يكون ذو اصل وراثي مختمف عن بقية

V3و , V5في حين لم تنخفض نسبة البعد الوراثي مع بقية

التراكيب الوراثية المدروسة .بينما لم يفمح البادئان  pr4و

التراكيب عن  .%50أن سبب البعد الوراثي ليذا التركيب انو

 pr5في التمييز بين التراكيب المتحممة لممموحة وىذا ناتج

من التراكيب المدخمة .كانت نسبة البعد الوراثي منخفضة

عن االستجابة المتماثمة لياذين البادئين ,حيث ظيرت حزم

ومتساوية بين تراكيب المجموعة  Aوبمغت  0وىذا يعكس

التركيب  V8الذي لم يحتوي عمى ىذا التتابع .توزعت

المستخدمة وبالتالي لم تفمح ىذه البادئات في تمييز

التراكيب الوراثية المدروسة الى ثالث مجاميع عند تطبيق

االختالفات بينيم .اما المجموعة الثانية فقد امتمك التركيب

التحميل العنقودي ( )cluster analysisحسب تشابو

 V1اقل نسبة بعد وراثي بين تراكيب مجموعتو ,اذ بمغت اقل

ثالثة تراكيب ىي  V3و  V4و  V6والمجموعة الثانية ()B

وكذلك بين  V1و V5وبين  V1و .V7ان التيجين بين

اربعة تراكيب وراثية ىي  V1و V7و V5و V2والثالثة ()C

التراكيب المختمفة المتحممة لممموحة والتي اثبتت تباعدا وراثيا

تركيب وراثي واحد ىو ( V8شكل  .)2اعتمد تقدير نسبة

نتيجة امتالكيا تسمسل قواعد متباين لمبادئات المختمفة قيد

البعد الوراثي بين كل تركيبين وراثيين عمى وجود الحزم

الدراسة يمكن ان يؤدي الى تجميع جينات تحمل المموحة في

الى وجود اختالفات وراثية متباينة بين التراكيب المدروسة من

التيجين .عمى ىذا االساس فمن المعقول التضريب بين

البنجر السكري اعتمادا عمى تشابو واختالف المواقع األليمية

تراكيب المجموعة  Aمع  Bوتجنب التضريب بين تراكيب

بينيما .كان التركيب  V8األبعد وراثيا عن جميع التراكيب

المجموعة الواحدة المتالكيا جينات متماثمة لتحمل المموحة

استجابة ىذه التراكيب بشكل متماثل لجميع البادئات

 DNAلياذين البادئين في جميع التراكيب الوراثية باستثناء

قيمة لمبعد الوراثي %20وكانت بين التراكيب  V1وV2

واختالف مواقعيا االليمية ,اذ ضمت المجموعة األولى ()A

تركيب واحد وىذا سيزيد من الجيد الجيني لمتركيب الناتج من

المشتركة بينيما ( .) 14تشير نتائج جدول  3لمبعد الوراثي

المدروسة وىذا يتضح من قيمة البعد الوراثي ليذا التركيب ,اذ
جدول  .2المصفوفة

البادئات

الرقمية لوجود( )1او غياب ( )0الحزم
التراكَب الوراثَة
V7
V6
V5
V4
V3
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V8
0
1
0
0
0

جدول  .3التباعد الوراثي ( )IDلمتراكيب المدروسة حسب Nei
التركَب الوراثٌ
V7
V6
V5
V4
V3
V2
V1

V8

0.2

0.43

0.43

0.2

0.43

0.2

1.0

0

0.25
0

0.25
0
0

0.34
0.25
0.25
0

0.25
0
0
0.25
0

0 34
0.25
0.25
0.34
0.25
0

1.0
1.0
0.66
1.0
0.67
0.5
0

Pr1
Pr2
Pr3
Pr4
Pr5

V1

التركَب
الوراثٌ

(.)7

V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

V1
0
0
0
1
1

0

V2
0
0
1
1
1
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) من البنجر السكري لخمسةV1-V8 (  لمتراكيب المدروسةPCR  المتضاعفة بتقانةDNA  الترحيل الكيربائي لحزم.1 شكل
)Pr1-Pr5( بادئات
اسم التركيب

0
5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+

4
6
3
1
7
5
2
8

-+
-+-----------------------------+
-+
|
-------------+-------+
+-----------------+
-------------+
+-+
|
|
---------------------+ +-------+
|
-----------------------+
|
-------------------------------------------------+

DNA  اعتماداً عمى تغاير حزمeuclidean  التحميل العنقودي لتراكيب البنجر السكري (المحور العمودي) ومسافات.2 شكل

المتضاعفة او المرحمة كيربائيا
2- Chaudhary, L., A. Sindhu, M. Kumar, and
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