
 

   

 في تشخيص بعض االصناف العراقية الدناتقانة التضاعف العشوائي المتعدد االشكال لسلسلة  استخدام

 .Phoenix dactylifera Lمن نخيل التمر  

   شذى عايد يوسف               نجم عبد هللا جمعة الزبيدي       رشيد حسين الزيدي     مهند

 

 

15 Vol: 12 No:1 , January 2016 ISSN: 2222-8373  

 

في تشخيص بعض االصناف العراقية  تقانة التضاعف العشوائي المتعدد االشكال لسلسلة الدنا استخدام

 .Phoenix dactylifera Lمن نخيل التمر 

نجم عبد هللا جمعة الزبيدي*         مهند رشيد حسين الزيدي *           شذى عايد يوسف**         

جامعة ديالى -*كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياة   

 ** دائرة البحوث الزراعية/ وزارة العلوم والتكنولوجيا

 الملخـص

لتسعة اصناف عراقية من نخيل التمر          ودراسة العالقة الوراثيةاجريت هذه الدراسة لتقدير البصمة الوراثية  

Phoenix dactylifera  L.     ، وهي اصابع العروس، الزهدي ، السكري،  سعادة ، االشرسي ، البربن ، الشتوي ، الخستاوي

 Randomا بادئا" للتحري عن مؤشرات الدنا بتقانة التضاعف العشوائي المتعدد االشكال لسلسلة الدن 20ونهير السلي. استخدم 

Amplified Polymorphic DNA (RAPD)  ،  لجميع النماذج المدروسة اظهرت العديد من البادئات المستخدمة حزما" فريدة 

والتي تعد بمثابة بصمة وراثية لتمييز الصنف عن االصناف االخرى، اذ اعطى الصنف اشرسي اعلى عدد من الحزم الفريدة )ستة 

،  OPF – 12و    OPF - 05و   OPC - 04و    OPA - 08حزم مميزة ذات اوزان جزيئية متباينة( وذلك عند استخدام البوادئ 

زوج قاعدي عند استخدام  385الحزم الفريدة والتي بلغت حزمة واحدة ذات وزن جزيئي بينما اعطى الصنف زهدي اقل عدد من 

 . OPB – 05البادئ       

  RAPDتقانة  الوراثي، نخيل التمر ، التماثل الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study was conducted to estimate fingerprint and genetic relationship among 9 Iraqi 

varieties of date palm Phoenix 

dactylifera L. namely Asabee Aroose, Zahdi, Sukari, Saada, Ashrasy, Barben, Shetwi, 

Khistawi and Nhair Al Saly.  20 primers were used to detect DNA markers using Random  

Amplified Polymorphic DNA (RAPD) technique.  Analysis showed that many primers gave 

unique band in all samples made possible fingerprint identification of each cultivar, Ashrasy 

variety gave highest 6 unique polymorphic bands with primers OPA – 08,  OPC – 04,  OPF – 

05 and  OPF – 12, while Zahdy variety gave 1  unique polymorphic band (385 pb) with 

primer OPB – 05 . 

Keywords: genetic similarity, Date Palms, RAPD Technique. 

االول للباحث الماجستير رسالة من مستل )*( البحث  

 المقدمة

صنف من اصناف  1500اذ يتوافر اكثر من  dactylifera [1،] و النوع   Phoenixيتبع نخيل التمر الجنس 

 ،2صنف ويتركز القسم االكبر منها في جنوب العراق ] 600النخيل في العالم، اما في العراق فيصل عددها الى اكثر من 

[. يصعب تمييزها وخاصة االنثوية عن طريق صفاتها المظهرية وبدون وجود الثمار كون صفات النمو الخضري تتأثر 3

  molecular biologyالذي حصل في مجال علم االحياء الجزيئي  ان التطور الهائلبيئية المحيطة. بالظروف ال

وخاصة في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن  genetics engineeringوالنجاحات التي حققتها الهندسة الوراثية 

تمتاز بعدم تأثرها بالبيئة وبنوع والتي  يئي للمادة الوراثيةالمنصرم ادت الى ظهور العديد من التقنيات المناسبة للتحليل الجز

 النسيج والمرحلة العمرية للكائن قيد الدراسة، 

اذ وفرت هذه التقنيات الحديثة طرائق كثيرة في الكشف والتمييز المبكر بين االصناف الزراعية بايجاد نوع من المؤشرات 

 DNA markersوعدّها مؤشرات وراثية تعرف بمؤشرات الدنا   DNAالدنا التي تدرس التنوع الوراثي على مستوى 

 Random Amplify Polymorphic DNA التضاعف العشوائي المتعدد االشكال لسلسلة الدناوتعد مؤشرات 

(RAPD)  والتي تعتمد على تقانةتفاعل البلمرة المتسلسلPolymerase Chain Reaction ( PCR )  االكثر شيوعا

كما ويمكن تطبيقها على مجتمعات وراثية كبيرة الحجم   بسرعتها وبساطتها وعدم تطلبها لكمية كبيرة من الدنابوصفها تتسم 

 فضال عن ذلك فان هذه التقانة تستخدام البادئات العشوائية التي تسمح بتغطية مناطق مختلفة من مجينات االفراد المدروسة.

بادئ للكشف عن  20[ دراسة استخدم فيها 4اجرى ]وع من المؤشرات اذ هنالك العديد من البحوث التي استخدمت هذا الن

 [ مؤشرات5التباينات الوراثية لتسعة اصناف من نخيل التمر وتحديد العالقة الوراثية بين تلك االصناف. كما استخدم ]

 



 

   

 في تشخيص بعض االصناف العراقية الدناتقانة التضاعف العشوائي المتعدد االشكال لسلسلة  استخدام

 .Phoenix dactylifera Lمن نخيل التمر  

   شذى عايد يوسف               نجم عبد هللا جمعة الزبيدي       رشيد حسين الزيدي     مهند

 

 

17 Vol: 12 No:1 , January 2016 ISSN: 2222-8373  

  

RAPD بادئا"  11باستخدام  بهدف ايجاد مؤشرات وراثية مرتبطة بتحديد الجنس لعدد من اشجار نخيل التمر العراقية

بادئ، ودلت النتائج الى ظهور تباينات عديدة وواضحة باالعتماد على االختالفات في عدد الحزم  31انتخبت من اصل 

[ حول مدى الثبات الوراثي لنخيل التمر صنف البرحي 6المتضاعفة وعلى اوزانها الجزيئية. وفي دراسة اجريت من قبل ]

بادئ،اذ لوحظ وجود اختالفات وراثية بين النباتات من خالل مقارنة نتائج  30ية باستخدام والناتجة من الزراعة النسيج

[ لدراسة 7التحليل مع البصمة الوراثية للصنف االصل الذي استحثت منه. كما استخدم هذا النوع من المؤشرات من قبل ]

 5صنف من االناث و  18لمزروعة في سوريا تمثل صنفا" من نخيل التمر ا 23التنوع الوراثي وتحديد البصمة الوراثية  لـ 

بالرغم من كون نخيل التمر يعد من االشجار المهمة في العراق، اال من البادئات العشوائية.  35اصناف من الذكور بوجود 

تماد ان الدراسات تكاد تكون نادرة فيما يخص معرفة اصناف نخيل التمر وايجاد البصمة الوراثية الخاصة لكل صنف باالع

 RAPDعلى التباينات الوراثية، لذا كان الهدف من البحث هو لتمييز تسعة اصناف عراقية من النخيل باالعتماد على  تقانة 

 وتحديد البصمة الوراثية لكل منها فضال عن تحديد العالقة الوراثية بين تلك االصناف.

 المواد وطرائق العمل

القريبة من القمة لتسعة اصناف من اناث نخيل التمر المزروعة في تم جمع عينات النبات من االوراق )السعف ( 

بعقوبة وهي : اصابع العروس، الزهدي،  السكري، سعادة، االشرسي، البربن، الشتوي، الخستاوي ونهير  –محافظة ديالى 

ت تماما )حد السلي، ثم غسلت جيدا" بالماء المقطر ونشفت ووضعت داخل اكياس ورقية مثقبة وتركت العينات حتى جف

قسم الهندسة الوراثية في   -التكسر(، اجريت عمليات استخالص الدنا وتفاعالت البلمرة في مختبر البايولوجيا الجزيئية 

دائرة البحوث الزراعية/وزارة العلوم والتكنولوجيا. اذ تم استخالص الدنا المجيني من اوراق نخيل التمر بالطريقة 

تم قياس تراكيز الدنا وتقدير نقاوته  بوساطة جهاز قياس تركيز كما  بعض التحوير. [ مع اجراء8الموصوفة من قبل ]

DNA Nanodrop )  تم اجراء التفاعل باستخدام عدة خليط تفاعل البلمرة الحراري . )AccuPower® PCR 

PreMix kit   لمرة الحراري ، وضعـت العينات في جهاز الب (1بادئ عشوائي كما مبينة بالجدول ) 20وتم استخدامPCR 

دورة  35ْم للمسخ االولي لشريط الدنا يتبعها  94دقائق على درجة حرارة  4ونفذ البرنامج التالي هو دورة واحدة لمدة 

ْم  لربط 36ْم  لمسخ القالب ودقيقة واحدة على درجة حرارة 94تضاعف، تتضمن كل دورة دقيقة واحدة على درجة حرارة 

دقائق وعلى درجة حرارة  10ْم لالستطالة مع دورة اخيرة ولمدة  72قيقة واحدة على درجة حرارة البادئات بالقالب الدنا ود

)شركة بايونير  Ladder DNA 100 bpْم لالستطالة النهائية. بعدها تم ترحيل نواتج التفاعل مع الدليل الحجمي  72

 1xوبوجود المحلول القياسي نانوغرام من االثيديوم برومايد(  30ومصبغ بـ %1عبر هالم االكاروز )تركيز الكورية( 

TBE buffer  صور الهالم بجهاز تصوير الدنا وبوجود األشعة . ساعة 1.45في جهاز الترحيل الكهربائي االفقي ولمدة

 . فوق البنفسجية

 . Photo captباستخدام البرنامج الحاسوبي  تحديد اوزانها الجزيئية تم حساب اعداد الحزم الناتجة من التفاعل و
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 . البادئات العشوائية مع التتابعات الخاصة بها.  1جدول 

 5              3تسلسل الباديء    اسم الباديء ت

1 OPA-01 CAGGCCCTTC 

2 OPA-05 AGGGGTCTTG 

3 OPA-08 GTGACGTAGG 

4 OPA-10 GTGATCGCAG 

5 OPA-11 CAATCGCCGT 

6 OPA-17 GACCGCTTGT 

7 OPA-20 GTTGCGATCC 

8 OPB-05 GGAGGGTGTT 

9 OPC-04 CCGCATCTAC 

10 OPC-08 TGGACCGGTG 

11 OPC-15 GACGGATCAG 

12 OPE-12 TTATCGCCCC 

13 OPF-02 GAGGATCCCT 

14 OPF-05 CCGAATTCCC 

15 OPF-12 ACGGTACCAG 

16 OPH-07 CTGCATCGTG 

17 OPH-09 TGTAGCTGGG 

18 OPH-16 TCTCAGCTGG 

19 OPQ-17 GAAGCCCTTG 

20 OPR-07 ACTGGCCTGA 

 

 النسبة المئوية للمقدرة التمييزية لكل بادئللبادئ و Polymorphsimتم حساب النسبة المئوية للتعددية الشكلية 

 [. 9والنسبة المئوية لكفاءة كل بادئ من خالل المعادالت االتالية  ]

 100× العدد الكلي لحزم البادئ( /النسبة المئوية للتعددية الشكلية = )عدد الحزم المتباينة في البادئ 

النسبة  x 100كل البادئات( النسبة المئوية للمقدرة التمييزية لكل بادئ =)عدد الحزم المتباينة للبادئ / عدد الحزم المتبايبة ل

 . قدرت نسبة التشابه  x 100المئوية لكفاءة كل بادئ =)العدد الكلي لحزم البادئ / العدد الكلي لحزم كل البادئات( 

Similarity مخطط التحليل التجمعي(الوراثية  القرابة وشجرة ( Dendogram   باستخـدام البرنامج اإلحصائي الجاهز 

SPSS   20االصدار.   
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 النتائج والمناقشة

، وهذا دليل 1.92  -1.66تراوحت نقاوة الدنا المعزول من االوراق الفتية لتسعة اصناف من نخيل التمر ما بين 

   522.5و  100. اما بالنسبة لتراكيز الدنا فتراوحت بين [10البروتين ]و RNAعلى نقاوة جيدة للدنا نتيجة خلوه من الرنا 

نانوغرام/مايكرولتر وهو التركيز االذي  100ف  للحصول على تركيز  اتم تخفيف عينات دنا االصن. نانوغرام/مايكرولتر

  الناتجة الحزم غياب أو وجود على RAPDتفاعالت  نتائج تحليل طريقة اعتمدت استخدم  في تفاعالت البلمرة المتسلسل.

والتي تعتمد على عدد والمواقع المكملة لتسلسالت البادئات  [11]وعلى االوزان الجزيئية لتلك الحزم  RAPDمن تفاعل 

ان تشخيص االصناف وايجاد البصمة [. 12] القالب لالصناف المدروسة، كما اهملت الحزم الخفيفة جدا" على شريط الدنا

لناتجة واحجامها ( يكون باالعتماد على الحزم اRAPDالوراثية لكل صنف باسـتخدام  تقانةالتضاعف العشوائي لقطع الدنا )

وجود الحزم الفريدة والحزم  الجزيئية والتي تكون مميـزة لذلك الصنف دون بقية االصناف باستخدام بادئ معـين فضال عن

  .الغائبة

 كفاءة البواديء وقدرتها التمييزيةو polymorphismالتعددية الشكلية 

اثبتت الدراسة فعالية جميع البواديء المستخدمة في اعطاء تعددية شكلية بين المواقع المدروسة، اذ نتج عن استخدام هذه    

(، وتباينت البادئات في عدد 2حزمة اعطت تعددية شكلية )الجدول  157حزمة منها  187البوادئ عدد من الحزم بمجموع 

حزمة التي ظهرت في تفاعل  14، اما اعلى عدد للحزم هي OPA-20البادئ حزم في  5الحزم وكان اقل عدد للحزم هي 

(. كما اختلفت البادئات في اعطاء عدد الحزم المتباينة او ذات التعددية الشكلية، اذ كان اقل عدد 1)شكل  OPH-07البادئ 

حزمة   12المتباينة هي ، في حين كان اعلى عدد من الحزم  OPA-20و  OPA-01حزم( في البادئين   5حزم متباينة )

. سجلت خصائص المؤشرات بحساب النسبة المئوية للتعددية الشكلية والكفاءة والقدرة OPH-09و  OPA-08في البادئين 

 OPH-09و  OPF-05و  OPE-12و  OPC – 04و  OPB-05و  OPA-20البوادئ  تالتمييزية لكل بادئ، واعط

بسبب ان عدد حزمها المتباينة مساٍو لعدد حزمها الكلي، اما  %100كلية وبلغت اعلى نسبة مئوية من التباين او التعددية الش

كون عدد حزمه المتباينة تقريبا نصف عدد حزمه  OPA-01في البادئ  %55.6اقل نسبة مئوية للتعددية الشكلية فكانت 

في حين كانت اعلى  %7.5وكانت  OPH-07حزم على التوالي. سجلت اعلى كفاءة في البادئ  9و 5الكلية والتي كانت 

  .OPH-09و  OPA-08 في البادئين  % 7.6قدرة تمييزية 
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للعينات كافة والمرحلة على هالم االكاروز بتركيز   OPH – 07للبادئ   RAPD-PCRيمثل نواتج تفاعل   1الشكل  

 8شتوي،  - 7بربن،  – 6اشرسي،  - 5سعادة،  - 4سكري،  -3زهدي،  -2اصابع العروس،  – 1: الدليل الحجمي،M. اذ يمثل 1%

 نهير السلي. -9خستاوي،  -

 

والتي  RAPDلقد أدت تقانة التفاعل التضاعفي لسلسة الدنا إلى تطوير نظام للفحص الجزيئي والذي يتم فيه استخدام تقانة

شابهة له في شريط الدنا يتضاعف تعتمد على استخدام تسلسل قواعد نتروجينية من بادئ الدنا، فعندما يجد البادئ مناطق م

، وتكون هذه االشكال [13تعددية شكلية ]الناتج وعند تحليل الناتج تظهر حزم مختلفة تدعى أشكاال مظهرية متعددة او 

المختلفة فضال عن انها  االنواعفي تحليل التغايرات الوراثية بين   RAPD. تكمن أهمية تقانة[14]المظهرية ذات توريث 

 ومن الجدير اإلشارة إلى إن البادئات التي تنتج حزماً متباينة عديدة وفقاً لكل األسس تميز بين اصناف النوع الواحد. 

المعتمدة في إظهار التباين الوراثي تحظى بفرص اكبر في إيجاد حزم فريدة للعينات مع إن الفرص تبقى قائمة بالنسبة 

ان الحزم المتضاعفة التي تظهر على هالم االكاروز  [16] [. كما اكد15نتج أعداد قليلة من الحزم المتباينة ]للبادئات التي ت

تباينت نتائج  والتي تختلف باوزانها الجزيئية تعتمد على نوع البادئ المستخدم، اذ انها تؤثر على حجم الحزم المتضاعفة.

حزمة مضاعفة عبر النماذج التسعة المختلفة من  187توسط عدد الحزم  وكان م تبعا" للبادئ المستخدم،  RAPDتفاعالت 

زوج قاعدي، اما الحزم المتباينة والتي تعد اساسية في  1432 - 100دنا االصناف والتي تراوحت اوزانها الجزيئية ما بين 

  OPH - 09و  OPA-08(، اذ اعطى البادئين 2حزمة )جدول 157تقدير القرب الوراثي بين االصناف فقد بلغ عددها 

اقل عدد من الحزم   OPA - 20و   OPA - 01حزمة، بينما اعطى البادئين  12اعلى عدد من الحزم المتباينة والتي بلغت 

 ان اختالف عدد الحزم الناتجةحزم تضاعف.  5المتباينة والتي بلغت 
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 .(: نواتج البادئات من الحزم مع نسب كفائتها وقدرتها التمييزية 2جدول )

 

 

 

 رمز البادئ
عدد الحزم 

 الكلي

عدد الحزم ذات 

 التعددية الشكلية

للتعددية  %

 الشكلية للباديء

لكفاءة  %

 البادئ

للمقدرة  %

التمييزية 

 للباديء

OPA-01 9 5 55.6 4.8 3.2 

OPA-05 8 7 87.5 4.3 4.5 

OPA-08 13 12 92.3 7.0 7.6 

OPA-10 9 7 77.8 4.8 4.5 

OPA-11 9 8 88.9 4.8 5.1 

OPA-17 10 6 60.0 5.3 3.8 

OPA-20 5 5 100.0 2.7 3.2 

OPB-05 8 8 100.0 4.3 5.1 

OPC - 04 10 10 100.0 5.3 6.4 

OPC- 08 9 8 88.9 4.8 5.1 

OPC-15 10 9 90.0 5.3 5.7 

OPE-12 8 8 100.0 4.3 5.1 

OPF-02 8 7 87.5 4.3 4.5 

OPF-05 8 8 100.0 4.3 5.1 

OPF-12 10 7 70.0 5.3 4.5 

OPH-07 14 10 71.4 7.5 6.4 

OPH-09 12 12 100.0 6.4 7.6 

OPH-16 9 6 66.7 4.8 3.8 

OPQ-17 9 7 77.8 4.8 4.5 

OPR-07 9 7 77.8 4.8 4.5 

  157 187 المجموع
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اذ ان التفاوت في اعداد الحزم الناتجة يعود الى باختالف االصناف يبدو منطقياً بسبب التغير في تسلسل الدنا بين االصناف، 

تنسجم مع دراسات عديدة في هذا اختالف ترتيب القواعد النتروجينية في االنماط الوراثية لالصناف المدروسة وهذه النتيجة 

 OPR-07و  OPC- 08و  OPA-20و  OPA-11  و  OPA-10.  وبالرغم من ان البوادئ  [19، 18، 17المجال]

وبالتالي لم تفلح في اظهار عدد من الحزم في االصناف المدروسة جميعها اال انها فشلت في اظهار حزم فريدة نجحت في 

، اذ ]  20 [لباحـث ااظهار اي تباين وراثي بين النماذج المدروسة. تتفـق هذه النتائج مـع نتائج اخرى توصـل اليـها 

بوادئ فقط نجحت في اعطاء حزم متباينة في  9واشاروا الى ان اصناف من النخيل،  6بادئا"  في تمييز  42استخدموا 

عند تفاعله مع دنا الصنف  OPC – 4كما لم تظهر بعض البوادئ  حزم تضاعف مثل  البادئ اصناف النخيل المختبرة، 

كاٍف  وهذا يعود الى احتمال عدم وجود تطابقعند تفاعله مع دنا اصابع العروس وخستاوي    OPH - 09شتوي والبادئ 

 ، او ان التتابع الجينومي للصنف او قالب الدنا يمكن ان يكون مختلفا عن التتابع في البادئ] 21 [بين البادئ وقالب الدنا 

اظهرت العديد من البادئات المستخدمة في الدراسة حزما" فريدة للنماذج المدروسة  مما سبب عدم ظهور الحزم. ، [22]

وراثية لتمييز الصنف عن االصناف االخرى، اذ اعطى الصنف اشرسي اعلى عدد من جميعها والتي تعد بمثابة بصمة 

اذ اعطت هذه ،  OPF – 12 و   OPF - 05و   OPC - 04  و  OPA - 08وهي الحزم الفريدة عند استخدام البوادئ 

(، بينما اعطى الصنف زهدي اقل عدد من الحزم الفريدة  3البوادئ ست حزم مميزة ذات اوزان جزيئية متباينة )جدول 

والتي ُعدّت بمثابة مؤشر  OPB - 05زوج قاعدي عند استخدام البادئ  385والتي بلغت حزمة واحدة ذات وزن جزيئي 

امكن  OPA – 11و  OPA – 05وبالبرغم من ان  البادئين وسة الباقية. وراثي يميز الصنف زهدي عن االصناف المدر

 OPA – 05اشرسي واصابع العروس بالنسبة للباديء و بهما ايجاد بصمة وراثية لثالثة اصناف وهي نهير  السلي

ى وبالتالي ، اال ان القدرة التميزية لهما لم تكن االعلOPA – 11وخستاوي واصابع العروس بالنسبة للباديء  اشرسيو

التوجد عالقة طردية بين البادئ الذي يستطيع ايجاد بصمة وراثية مميزة  في اكبر عدد من االصناف والقدرة التميزية له، 

، اذ OPH-09و  OPA-08 باعلى عدد حزم ذات تعددية شكلية والتي تمثلت في البادئينفي حين ارتبطت القدرة التمييزية 

 .%7.6وقدرتهما التمييزية بنسبة على التوالي  %100و  92.3الشكلية هي  كانت النسبة المئوية للتعددية
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 : البادئات التي ميزت االصناف المدروسة والوزن الجزيئي لكل حزمة مميزة. 3جدول  

 رمز البادئ االصناف ت
 الوزن الجزيئي للحزم المميزة ) زوج قاعدي (

 الغائبة الظاهرة

 اصابع العروس 1

OPA - 05  605 

OPA - 11  757 

OPA - 17 610  

OPC - 15 578  ،880  ،1041  

OPE - 12 300  

  OPB - 05 385 زهدي 2

 سكري 3

OPB - 05  310 

OPC - 08  260 

OPH - 09 770  

OPH - 16  490 

 سعادة 4
OPF - 05  350 ،400 ،440 

OPH - 07 700  

 اشرسي 5

OPA - 05  200 ،400 

OPA - 08 910  ،1053  

OPC - 04 1385  

OPF - 05 763  

OPF – 12 668  ،1145  

 بربن 6

OPA - 01  452 

OPA - 20  275 

OPH - 16 545  

OPR - 07  382  ،595 

 شتوي 7
OPC - 04  148 ،295 ،340 ،490 

OPQ - 17 915  

 خستاوي 8
OPA - 01 831  

OPA - 11  510 

 نهير  السلي 9

OPA - 05 695  

OPF - 02 610 ،790  

OPH - 07 670  
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 تقدير القرب الوراثي بين االصناف المدروسة

بين اي فردين او بين اي مجموعتين  genetic similarity  يمثل القرب الوراثي المقياس لدرجة التشابه او التماثل الوراثي

( ان قيم نسبة التشابه قد تراوحت ما بين  4يالحظ من الجدول )  نفسه . بين االنواع العائدة للجنس من االفراد او حتى

من وراثيا  االقرب يكون هذين الصنفين هما قد لذلكوكانت اكبر نسبة تشابه بين الصنفين سعادة وشتوي  0.511و   0.291

صنفين خستاوي ونهير  السلي وهذا يعني انهما ابعد ضمن االصناف المدروسة، في حين كانت اقل نسبة تشابه بين ال

االصناف المدروسة وراثيا. تتفق هذه النتائج مع نتائج العديد من الباحثين والتي اظهرت اختالفات في نسب التشابه بين 

كلما كثر . إن الذي يحدد القرب الوراثي بين االصناف هو عدد الحزم المشتركة ف[24، 23،  19]اصناف النخيل العراقية 

عدد تلك الحزم قل البعد الوراثي، لذا تدل الحزم المشتركة على تشابه في المادة الوراثية في تلك المنطقة من المجين 

لألصناف المدروسة والذي قد يمثل تشابها" في الصفات المظهرية وخصوصا الثمار او في صفات اخرى تتعلق باإلنتاجية 

اثي للمتطلبات البيئية المالئمة للنمو واالنتاج او قد يكون التشابه في منطقة من مناطق والتكاثر والمقاومة او التكيف الور

 [. 19]والتي ليس لها تعبير جيني  non_coding DNAالدنا غير المشفرة 

 : نسبة التشابه بين اصناف نخيل التمر المدروسة. 4جدول  

 االصناف نهير  السلي خستاوي شتوي بربن اشرسي سعادة سكري زهدي

 اصابع العروس 3170. 4200. 3510. 3020. 3650. 4020. 3470. 4330.

 زهدي 4470. 3470. 4340. 3270. 4730. 4520. 3530. 

 سكري 2980. 4020. 4040. 4010. 3300. 3850.  

 سعادة 3850. 3270. 5110. 4530. 4000.   

 اشرسي 4490. 2980. 4060. 3330.    

 بربن 3180. 4530. 3870.     

 شتوي 4120. 3360.      

 خستاوي 2910.       

 

 Cluster analysisالتحليل العنقودي 

او الوراثية  القرابة بالشجرة  تدعى شجرة شبيه ينتج عنه شكل  الوراثية التشابه قيم على وباالعتماد ترتيب االصناف ان

 وجود فان الرئيسية وبالتالي فيه المجاميع  ترتبط الذي الوراثي المدى على ويعتمد  Dendogram مخطط التحليل التجمعي

، 25، 20، 18، 17المجموعة ] تلك الوراثي المتشابه الصناف  الكم مدى يدل على معينة مجموعة في من االصناف  قسم

 3اصناف النخيل المدروسة الى مجموعتين رئيستين ضمت المجموعة االولى  انفصال  (2يالحظ من الشكل ) 0[26

مجموعات فرعية، وشملت المجموعة الفرعية االولى على الصنفين شتوي وسعادة اما المجموعة الفرعية الثانية فضمت 

بما يعود االصناف زهدي واشرسي ونهير  السلي، ان تواجد صنفي الزهدي واالشرسي ضمن مجموعة فرعية واحدة ر

 لكون ثمارهما تعد من الثمار النصف جافة. تمثلت المجموعة الفرعية الثالثة بالصنف اصابع العروس وربما يعود انفصال 
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هذا الصنف في مجموعة فرعية مقارنة ببقية االصناف إلنَّ ثمارها تعد من الثمار الطويلة والتي يتراوح طولها عادة بين  

الجدير بالذكر فان اصناف المجموعة الرئيسية االولى يمتاز حجم جذع النخلة فيها بكونه متوسط ومن [، 27]سم   4.49 -4

[. انقسمت المجموعة الرئيسة الثانية الى مجموعتين فرعية، ضمت المجموعة االولى الصنفين بربن 28، 27ضخم ] –

م االصناف بربن وخستاوي وسكري وخستاوي في حين ضمت المجموعة الفرعية الثانية الصنف سكري، ان سبب انضما

من االصناف متوسطة النضج فضالً عن تقاربها في  الى مجموعة رئيسة واحدة قد يعود الى تقارب هذه االصناف بوصفها

بعض الصفات المظهرية للثمار، اذ تمتاز ثمارها بشكل عام  بكونها من الثمار الطرية، كما انها تعد من االوزان المتوسطة، 

 [. 29، 28، 27غم ] 15-10اوزان ثمارها بين  اذ يتراوح 

 

 

  Genetic Relationshipلتوضيح العالقة الوراثية  Dendogram(  يمثل مخطط التحليل التجمعي 2الشكل )

 فيما بين اصناف نخيل التمر المدروسة .
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