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المستخمص
Citrullus lanatus  منتخب تعود الى ثالثة اصناف من الرقي21  في التمييز بينISSR  بادئاً تعود لتقانة12 نفذت التجربة بأستعمال

 النذ مرمنزSugar Baby  والصننفW4 وW3 وW2 وW1  والنذ مرمنز لمنتخباتنا بنالرموزCrimson Sweet وهي كل منن الصننف
 الننذ مرمننز لمنتخباتننا بننالرموزCharleston Gray  والصنننفSH7 وSH6 وSH5 وSH4 وSH3 وSH2 وSH1 لمنتخباتننا بننالرموز

 حزمنة كمينة كاننت89  اوضحت النتائج ان البادئات المسنتخدمة اعطنت. G10 وG9 وG8 وG7 وG6 وG5 وG4 وG3 وG2 وG1
 كاننت ذات كفاينة عالينة منن طرينق اعطا هنا864  و840 و810  وجند ان البادئنات. % 100 جميعها ذات تعددينة كنكمية بمنق مقندارها
 بادئنات منن9  تمكننت.  ذات كفاية قميمة من طريق إعطائها اقل عندد منن الحنزم834  و808 اعمى عدد من الحزم في حين كان البادئان
 لمصننفPCA  اظهنرت النتنائج ان تحمينل المكوننات الرئيسنة. اعطا حزم فريندة لنبعض المنتخبنات ممنا تميزهنا عنن بقينة البادئنات اظخنر

 ظ يوجد ارتبناط لهمنا منل المنتخبنين السنابقينW4  وW3  في حين ان المنتخبينW2  وW1  بين ارتباط المنتخبينCrimson Sweet
 فننيSH5  وSH2 وSH7 وSH4  مننل بعضننهما بمعننزل عننن المنتخبنناتSH6 وSH3  وSH1 او مننل بعضننهما وتبننين ارتبنناط المنتخبننات

 ضمت المجموعة اظولى ارتباط،  فقد توزعت المنتخبات العكرة الى مجموعتينCharleston Gray  اما الصنفSugar Baby الصنف
 و وجند. G10  وG9  وG3 وG2 وG1  بمعزل عنن المجموعنة الثانينة التني كنممت المنتخبناتG8 وG4 وG6 وG5 وG7 المنتخبات
 قنند اظهننرت التبنناين بننينISSR  عميننا ان بادئننات. Sugar Baby وCharleston Gray ان اكبننر بعنند وراثنني كننان بننين الصنننفين
.المجتمعات حسب تباين ترتيب القواعد النيوكميوتيدية ويمكن اظستنتاج بأمكانية استعمال التقانات اظحيائية في برامج التربية والتحسين

. Charleston Gray - Sugar Baby - Crimson Sweet -  انخعدديت انشكهيت- AMOVA -PIC – PCA : انكهًبث انًفخبحيت
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ABSTRACT
This experiment conducted Using 12 primers related to ISSR technology in distinguishing among the 21 selective back
to the three variety of watermelon they are each of the selective Crimson Sweet which code to W1 ,W2 ,W3 and W4
and the variety Sugar Baby which coded to SH1 ,SH2 ,SH3 ,SH4 ,SH5,SH6 and SH7 and the variety Charleston Gray
which is coded to G1 ,G2,G3 ,G4 ,G5 ,G6 ,G7 ,G8, G9 and G10 . The results showed that the primers used gave 89 total
bands were all of the polymorphism was 100%. Found that the primers 810, 840 and 864 were high ability of the way
to give it the highest numbers of bands while the primers 808 and 834 of the ability of the few by giving them fewer
bands. 9 primers able to give distinct bands for some selective, which distinguishes them from the rest of the other
primers. The results showed that the principles component analysis ( PCA) for the variety Crimson Sweet correlation
the selective W1 and W2 while W3 not correlation with W4 or with each other, and correlation SH1 , SH3 and SH6
with each other apart from the SH4 , SH7 , SH2 and SH5 in the variety Sugar Baby as to the selective of Charleston
Gray has divided into two groups, the first group included five selective G7 , G5 ,G6, G4 and G8 apart from the second group, which included five selective G1 , G2 , G3 , G9 and G10. . And it found that the high genetic distance between the two varieties Charleston Gray and Sugar Baby. Therefore the primers ISSR showed that the variance between the communities by variance of arrangement of nucleotide. It can be concluded the possibility of the use of biotech n o log y i n b reed i ng p rog ra ms.

Key words: PCA ,PIC ,AMOVA ,Polymorphism, Crimson sweet, Sugar baby ,Charleston gray.
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المقدمة

دراسة التشابو الوراثي بين  4أصناف من الرقي وبأستعمال 38

تُعرف التقانات االحيائية بأنيا مجمل التقانات التي تستعمل
االنظمة الحيوية في الكائنات الحية او مكوناتيا في انتاج او

وكانت النتيجة مقاربة لما توصل اليو عند استخدامو لتقانة AFLP

بادئ من بادئات  ISSRان  31بادئ كانوا ذات تعددية شكمية
في حين كانت غير متقاربة لنتائج تقانة  . RAPDوجد Behera

تحوير او تطوير منتجات او عمميات من اجل استخدامات معينة

واخرون ( )5ان التقانات االحيائية التي تعتمد عمى المؤشرات

تكون ذات قيمة ومردود لالنسان ( ، (16إذ تستعمل بشكل فعال

الجزيئية والمتمثمة بـ  RAPDو  AFLPو  ISSRكانت مجدية

في برامج التحسين الوراثي سواء في وضع برامج التربية والتي

المر Bitter
اليجاد التنوع الوراثي بين  38صنف من القرع ُ
 ( Momordica charantia L.) Gourdإذ استعمل  29بادئ

تشمل اختيار المادة االولية وتقويم نواتج عمميات التربية او في
رفع كفاية برامج التربية من طريق الكشف المبكر عن وجود

لتقانة  RAPDو  15بادئ لتقانة  ISSRو  6بادئات لتقانة

الصفة المرغوبة في المصدر الوراثي الى جانب ذلك التحقق من

 AFLPإذ اعطت تقانة  ( % 36.5 ( RAPDمن التعددية

درجة الخمط او االصالة الوراثية ( ، )4فضالً عن تحديد ىوية

الشكمية من  208حزمة اما  AFLPفقد اعطت ) (% 78.5من

االصناف إذ ان عممية الفصل فيما بين االصناف تعد ذات اىمية

التعددية الشكمية من  519حزمة اما  ISSRفقد اعطت 125

في مجال تجارة البذور وذلك لضمان حماية حقوق المربي وان

حزمة كانت ذات تعددية شكمية مقدارىا ( . )%74.7الحظ `Dje

تحديد ىوية االصناف واختبار نقاوتيا تعد من العمميات الميمة

واخرون ( )8من طريق استخدامو تقانة  ISSRوعند دراستو عمى

في مجال صناعة البذور ( . )20تم تطوير العديد من التقانات

 80صنف من الرقي ان  20بادئ المستعممة قد اعطت 258

التي تعتمد عمى مؤشرات  DNAوالمستخدمة في الكشف عن

حزمة كان منيا  252حزمة وبنسبة  % 97.67ذات تعددية

التباينات الوراثية ودراسة القرابة الوراثية بين االنواع او الطرز

شكمية وكانت قيمة  PICمن  0.13لمبادئ  DHB-(CGA)5الى

الوراثية ورسم خرائط االرتباط الوراثي مما ساعد في تطوير برامج

0.24

التربية ورفع كفايتيا منيا تقانة Inter Simple Sequence

استعممت  Marileneواخرون ( )21تقانتي  RAPDو ISSR

) Repeats (ISSRإذ تعد من التقانات البسيطة والسريعة وذات

وبعدد بادئات مقداره

المصداقية العالية  ،تعتمد عمى تفاعل البممرة المتسمسل ( PCR

مقدارىا  126في حين اعطت تقانة  141 RAPDحزمة كانت

في مجاالت واسعة لتحديد

ذات تعددية شكمية بمغت  . 137أظيرت  Uluturkواخرون

االصناف ورسم الخرائط الوراثية والتنوع الوراثي (  4و 7و 18و

( )29العالقة الوراثية بين  90منتخب من الرقي Citrullus

 26و . ) 28توجد طرائق احصائية عدة تعتمد عمى نتائج

 lanatus (Thunb.) Matsumإذ حسبت نتائج  PCAوفق ما

مؤشرات  ISSRومن ضمنيا تحميل المكونات الرئيسة

اظيرتو تقانة

) Principle Components Analysis (PCAالذي يعد احد

المجموعة االولى  58منتخب في حين ضمت المجموعة الثانية

بتحويل العدد الكبير من المتغيرات المترابطة ولو بشكل جزئي الى
مجموعة

صغيرة

،

وتحميل

 32منتخب وىذا يشير الى كفاية البادئات المستخدمة في كشف

الوراثي

التنوع الوراثي بين المنتخبات .اعطت بادئات تقانة EST-SSR

(  PIC( Polymorphism Information Contentالذي يبين

Expressed Sequence Tags-simple Sequence

قيمة متوسط الموقع ( ) Locusوالتي تساعد في معرفة التمييز

) )Repeatقدرة عالية في اظيار التنوع الوراثي بين  32منتخب

 Informativenessالذي يعطيو الموقع ( ) Locusمن طريق

من الرقي في زمبابوي إذ حسبت نتائج  PCAوفق ما اظيرتو

حساب تكرار اليالت ىذا الموقع في المنتخبات قيد الدراسة (، )6
وتحميل

التباين

)Analysis of Molecular Variance

AMOVA

التقانة وقسمت الـ  38منتخب الى مجموعتين رئيستين (. )22

الجزيئي

وجدت ( )2ان نتائج  PCAالتي حسبت عمى اساس نتائج

وىو

التقانات االحيائية لتحديد االرتباط بين  15ساللة نقية من

تقدير التباين الوراثي بين المنتخبات ضمن الصنف الواحد

)population

(Among

وكذلك

بين

Sequence Related Amplified SRAP

 Polymorphismإذ قسمت الى مجموعتين رئيستين ضمت

التحاليل المستخدمة في تمخيص البيانات واختصارىا إذ يقوم
معامل

في الب ارزيل ،

اعطت تقانة  137 ISSRحزمة كانت ذات تعددية شكمية بمغ

 RAPDفضالً عن انيا اكثر تك اررية منيا بسبب طول البادئ

التنوع

 20و  15بادئ بالتتابع لدراسة التنوع

الوراثي لـ  40ساللة من Cucurbita Spp.

 ) Polymerase Chain Reactionو ليا مميزات تقانة

المستعمل  .وتستعمل ىذه التقانة

لمبادئ BDB-(CAC)5

وبمتوسط قدره .0.18

سالالت قرع الكوسة الى عدم ارتباط الساللتين  Aو  Bمع بقية

االصناف

السالالت االخرى في حين ارتبطت بقية السالالت مع بعضيا

) (within populationلمرقي .وجد  Leviواخرون ( )19عند
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ضمن عنقود رئيس واحد قسم ايضا الى عناقيد ثانوية عدة  ،شمل

انيبس
المنتخبات } SH1المنتج من شركة Modesto

Premium

العنقود االول ارتباط الساللتين  Cو  Dوشمل العنقود الثاني

) )American Vegetable Seedsفي سنة { 2004

و Gو Hو. J

(المنتج من شركة  Royal sluisفي سنة  ) 2003اما المجموعة

السالالت  Oو  Nو  Kوضم العنقود الثالث السالالت  EوF

( SH2المنتج من شركة  Peto Seedفي سنة  )2004و SH7

ذات المنشأ اليولندي فاحتوت المنتخبات ( SH3المنتج من شركة

استخدم  Munisseواخرون ( 24 )23بادئ تعود لتقانة  SSRإذ

 Bakker Brothersفي سنة  ) 2003و ( SH4المنتج من

اعطت البادئات  110حزمة (اليل) كانت قيمة  PICمن  0.0في

شركة  Monarch Seedsفي سنة  )2007و ( SH5المنتج

البادئ  MCPI-44الى  0.74في البادئ  MCPI-13وبمعدل
 0.37واظيرت نتيجة تحميل التباين الجزيئي AMOVA

من شركة  Monarch Seedsفي سنة  )2007ايضاً و SH6

الى

(المنتج من شركة  Popvriend Seedsفي سنة ، )2004

وجود اختالف بنسبة  % 8بين المحافظات التي جمعت

وضم الصنف  4 Crimson Sweetمنتخبات ُرمز ليا W1
(المنتج من شركة  Argetoالتركية في سنة  )2011و )

منياالبذور بينما كانت نسبة االختالف بين المناطق  % 13اما

االختالف عمى مستوى القرى فكانت بحدود  % 27إذ جمعت

W2المنتج من شركة  United genticsاالمريكية في سنة

البذور من  12قرية تعود الى شمال موزنبيق و  12قرية من

 )2009و( W3المنتج من شركة  Modesto seedsاالمريكية

جنوب موزنبيق و  8قرى من وسط موزنبيق  .ونظ ارً لما تتمتع بو

في سنة  )2004و(  W4المنتج من شركة Popvriend

التقانات االحيائية من مميزات عدة ولما تزخر بو االسواق المحمية

 Seedsاليولندية في سنة . )2008

من منتخبات الصناف عدة من الرقي فقد استخدمت تقانة ISSR

تم عزل  DNAىذه المنتخبات بعد ظيور اوراقيا الحقيقية ووفق

لمتميز بين منتخبات ثالثة اصناف من الرقي .

خطوات العزل المرفقة ضمن محاليل عزل (Genomic DNA

المواد والطرائق

) DNA Mini kit(plant)Protocolمع اجراء بعض التعديالت
عمييا وحسب الطريقة المتبعة من قبل شركة  Geneaidفضالً

نفذت الدراسة الجزيئية بأستعمال تقانة التك اررات الترادفية البسيطة

عن عزل  DNAبعض المنتخبات ( SH2و  SH4وSH5

البينية  ISSRفي وحدة البحث والتطوير  -قسم المختبرات

و SH7و  W3و ) W4من البذور مباشرة بعد إزالة القشرة

والبحوث المركزي – دائرة البيطرة – و ازرة الزراعة لممدة من

( 2014/12/1الى  ) 2015/3/25بعد

و

الخارجية لتأخر انباتيا وعدم ظيور االوراق الحقيقية منيا  .تم

زراعة  21منتخب

قياس تركيز  DNAونقاوتو بأستخدام جياز  Scan dropلمتأكد

تعود الى ثالثة اصناف من الرقي منتجة من شركات تجارية

من ان  DNAذو نوعية جيدة إذ تعد من الخطوات الجوىرية

مختمفة ذات مناشئ عالمية مختمفة وفي سنين انتاج مختمفة

ضمن تطبيق خطوات استخالص  DNAمن النبات (. ) 27

لمبذور ،إذ اختبرت  10منتخبات من الصنف Charleston

استعمل في الدراسة  12بادئ خاصة بتقانة  ISSRتم الحصول

ُ Grayرمز ليا بالرموز  G1المنتج من شركة ( Peto Seed
في سنة  ) 2005و( G2المنتج من شركة  Agree Seedفي

عمييا من شركة  Bioneerويوضح الجدول  1التسمسل
النيوكميوتيدي ودرجة ح اررة االلتحام لمبادئات المستعممة في الدراسة

سنة  ) 2013و ( G3المنتج من شركة  Sun Shineفي سنة

مع تغيير درجات ح اررة االلتحام لبعض البادئات لمحصول عمى

 ) 2009و ( G4المنتج من شركة  Modestoفي سنة -2010

النتيجة االفضل .

 )2011و( G9المنتج من شركة  Niagaraفي سنة )2011و

( G10المنتج من شركة  Emerald seedsفي سنة -2005

 ) 2006وكميا كانت ذات منشأ امريكي اما المنتخبات التي كانت
من منشأ ىولندي فشممت ( G5المنتج من شركة Monarch

 Seedفي سنة  )2013و ( G6المنتج من شركة Popvriend

 Seedsفي سنة  )2009و } G7المنتج من شركة Syngenta

الشركة ) )OHISENS ENKEفي سنة  { 2008والمنتخب ذات

المنشأ اليوناني ( G8المنتج من شركة  Asperoفي سنة) ،وتكون
الصنف  Sugar Babyمن  7منتخبات قُسمت حسب منشأىا
الى مجموعتين إذ احتوت المجموعة ذات المنشأ االمريكي عمى
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شركة  .)27( ، Cleaver.U.K.ثم فحص اليالم من طريق

جدول  . 1التسمسل النيوكميوتيد لمبادئات ودرجة حرارة التحام

تعريضو لالشعة فوق البنفسجية لرؤية حزم  DNAوصورت

كل بادئ
البادئ

5التسمسل النيوكميوتيد ﹶ  3ﹶ

808
809

اليالمة

درجة حرارة اظلتحام

(AG)8C

بأستعمال

تصوير

جياز

خاص

. Gel documentation system

59

GAGG(GA)5GG

انيبس

59

حممت نواتج مؤشرات  ISSRبعد قراءة كل ىالمة من ىالمات الـ

818

(CA)8G

54

826

(AC)8C

60-62

وجود حزم  DNAاو غيابيا في العينات قيد الدراسة وذلك بوضع

840

(GA)8YT

(CT)8RG

54

852

(TC)8AGA

54

864

(ATG)6

54

880

GGAGAGGAGAGGAGA

54

810

(GA)8T

(AG)8YT

834
845

889

53

 ISSRيدوياً بتحويل نتائجيا الى جداول توصيف اعتماداً عمى
 1عند وجود الحزمة و  0عند غيابيا وحسبت نواتج بادئات

59

مؤشرات  ISSRالمستخدمة كاالتي :

54

AGTCGTAGT(AC)7

 .1عدد الحزم الكمية الناتجة من كل بادئ .

 .2النسبة المئوية لمتعدد الشكمي Polymorphism
لمبادئات

النسبة المئوية لمتعدد الشكمي لمبادئ =

 .3النسبة

60-62

)Polymorphism of Loci(%P

ثم أجري تفاعل البممرة المتسمسل  PCRوفقاً لما ذكره ( )30مع

النسبة المئوية لمتعدد الشكمي =

اجراء بعض التعديالت عمييا فكان حجم التفاعل النيائي ( 25

العدد الكلي للحزم المتباينة في الصنف

مايكرولتر) بأستخدام  2X Master mixتم الحصول عميو من

العدد الكلي لحزم الصنف

 .4عدد الحزم لمبادئات  12في الصنف الواحد No.

شركة ( TOP TAG MASTER MIX KIT, GERMANY

Bands

)QIAGENواجري التفاعل في جياز التدوير الحراري وفقاً

 .5عدد الحزم المتميزة لمبادئات  12في الصنف الواحد

لمظروف االتية :

عدد اندوراث

انىقج

انخفبعم

1

 3دقبئق

Denaturatio
n
Anneling

1
1

30
ثبنيت
 1دقيقت

Extension

1

 1دقيقت

فصم شريطي
اندنب
(DNA
Denaturatio
)n
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No. Private Bands

العالقة الوراثية بين االصناف الثالثة إذ تم تحويل

بيانات التوصيف الى قيم االختالف المقدرة استناداً

الى معادلة  Neiو )24( Leiبأستعمال جياز

الحاسوب االلي وفق البرنامج االحصائي ()13

االصدار 6وكما موضح في المعادلة االتية :

)Genetic Distance = 1-(2 n x y / n x + n y

 94و
حسب
درجت
حرارة
انخحبو كم
ببدئ
وكًب
يىضح
في
انجدول 1
 72و

إذ إ َّن

 = Genetic Distanceالبعد الوراثي

 =n x yتمثل عدد الحزم المشتركة بين االنموذجين  xو  yالتي

تمثل أياً من االصناف قيد الدراسة .

nx

ny

= عدد الحزم الكمية في االنموذج . x

= عدد الحزم الكمية في االنموذج . y

 .7كفاية البادئ = (العدد الكمي لحزم البادئ \ العدد الكمي

اكخًم انخفبعم عند درجت حرارة  72و نًدة  10دقبئق ثى انهي
انخفبعم عهى حرارة ( 4و ) وخزنج انعينبث بعد ذنك بحرارة
( 4و ) في انثالجت

لحزم كل البادئات ) * 100

 .8الوزن التقريبي لمحزم المتميزة

ثم فصمت نواتج تفاعل  PCRلـ  ISSRكيربائياً بأستعمال جياز

 .9اجري تحميل المكونات الرئيسة  PCAلممنتخبات ضمن

الترحيل الكيربائي االفقي عمى ىالمة االكاروز بتركيز % 1.5

المذاب في المحمول المنظم

المئوية

لمتعدد

الشكمي

لالصناف

الصنف الواحد وكذلك لجميع المنتخبات التي تضمنتيا

) (TAE Buffer 1Xمن انتاج
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االصناف الثالثة من نتائج مؤشرات  ISSRبأستعمال

وبكفاية قدرت  5.03و  3.21عمى التتابع وبمعامل تنوع وراثي

وبحسب المعادلة االتية (: )15

المئوية العالية لمتعددية الشكمية والتباين في عدد الحزم الناتجة

 PICقدره ( 0.3698و  )0.3538عمى التتابع  ،ان النسبة

جياز الحاسوب االلي وفق البرنامج االحصائي PAST

وكفاية البادئات المستعممة تعزى الى وجود اختالفات بالتسمسل

النيوكميوتيدي في جينوم النبات مما يؤثر في مواقع ارتباط البادئات

Cn = an1X1 + an2X2 + …+ ankXn

وقد تعود ىذه االختالفات عن استبدال زوج من النيوكميوتيدات

 Substitutionsاو االدخال  Insertionsاوالحذف Deletions

 ،إذ تمثل :

او لحدوث طفرات معينة و تشير القيمة العالية لمـ  PICان البادئ

 = Cnقيمة المكون الرئيس

المستخدم قد اظير كفاية عالية في ايجاد التنوع الوراثي الناتج من

 = ankمعامل االنحدار لـ حزم [ DNAمؤشرات .]ISSR

تخالف الزيجة او ما يعرف بمحتوى معمومات التعدد الشكمي إذ

 21 = Xnمنتخب من  3اصناف من الرقي

يساعد في معرفة عدد االليالت في الموقع الواحد مع تكرار نسبي

ُ .10حسب معامل التنوع الوراثي PIC( Polymorphism
)  Information Contentبأستعمال برنامج

في المجتمع المدروس وجاءت النتائج مماثمة لماوجده باحثون

اخرون ( 14و. )22

 Power Marker 3.7وحسب معادلة ()3

)PIC = 1-(F2) + (E2

جدول .2عدد الحزم والتعددية الككمية وكفاية وقيمة معامل
التنوع الوراثي  PICلمبادئات المستخدمة

 = PICمعامل التنوع الوراثي

 = Fعدد الحزم الموجودة التي اعطيت الرقم 1

انببدئ

 = Eعدد الحزم المفقودة التي اعطيت الرقم 0

عدد سطىر
انحزو/ببدئ

 .11اجري تحميل التباين الجزيئي AMOVA (Analysis

 of Molecular Varianceبأستعمال البرنامج
االحصائي  GenAlEx 6وحسب ما ذكره Excoffier

(. )9

النتائج والمناقكة
عدد الحزم الكمية الناتجة من كل بادئ و النسبة المئوية لمتعدد

الككمي Polymorphism

و كفاية البادئ و معامل التنوع

الوراثي ) : PIC( Polymorphism Information Content

اوضحت نتائج جدول  2ان  12بادئاً من بادئات تقانة ISSR

عدد
انحزو
انكهي

808
809
810
818
826
834
840
845
852
864
880
889

4
9
11
6
9
4
11
6
7
10
6
6

47
95
114
67
77
30
149
76
62
90
62
64

انًجًىع

89

933

انًخىسط

7.42

اننسبت
انًئىيت
نهخعدديت
انشكهيت
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

كفبيت
انببدئ
5.03
10.18
12.2
7.18
8.25
3.21
15.96
8.14
6.64
9.64
6.64
6.85

PIC

0.3698
0.3750
0.3750
0.3740
0.3663
0.3538
0.3531
0.3641
0.3688
0.3698
0.3749
0.3747
0.3683

الحجم التقريبي لمحزم المتميزة

والتي استعممت عمى  21منتخب تعود لـ  3أصناف من الرقي

يبين الجدول  3الحزم المميزة لمبادئات المستعممة إذ تمكنت 9

اعطت  89حزمة كمية  7.42بمتوسط حزمة  .بادئ 1-كما

بادئات من اعطاء حزم فريدة لبعض المنتخبات مما تميزىا عن

اظيرت البادئات جميعيا تعددية شكمية بمغ مقدارىا % 100

بقية المنتخبات االخرى إذ نجد ان البادئ  809اعطى حزم مميزة

واعطت البادئات  810و  840و  864اعمى عدد من الحزم بمغ

لممنتخبين  SH6و  G10عند الموقع  Kbp 900بين  SH6و

مقدارىا  11و  11و 10حزمة عمى التتابع وبكفاية قدرىا 12.2

 S1عند الموقع  Kbp 450واعطى البادئان  810و  818حزم

و  15.9و  9.64عمى التتابع وبمعامل تنوع وراثي عالٍ PIC

مميزة عند الموقع  Kbp 400بين المنتخبات  SH6و  SH3و

قدره  0.3750و  0.3531و  0.3698عمى التتابع في حين

 SH1عمى التتابع وبين  SH6و  G5عمى التتابع اما البادئ

اعطت البادئتان  808و  834اقل عدد من الحزم بمغت  4حزم

 826فاعطى  3مواقع متميزة وىي  800و  500وKbp 400
 Kbp 700عمى التتابع لممنتخبات  W1و  SH6عمى التتابع

عمى التتابع بين المنتخبات  G3و  G2و G7و W4عمى

واظير البادئ  880حزمة ذات وزن جزيئي عالي Kbp 1000

التتابع واعطى البادئ  834حزم مميزة عند الموقعين  900و
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في المنتخب  G10في حين اعطى البادئ  845حزم ذات وزن

انيبس
المتميزة في جينوم المنتخب والتي تميزىا عن المنتخبات االخرى

جزيئي منخفض  Kbp 300لممنتخبين  W3و G3عمى التتابع

من حيث بعدىا الوراثي وامكانية استخدام تقانة  ISSRفي

عمى التتابع اشتركت بيا المنتخبات  SH6و  W1و G7واخي ار

تؤديو التقانات االحيائية في تربية النبات وتحديد االصناف

عمميات التصنيف النباتي لممنتخبات وىذا ىو الدور اليام الذي

اما البادئ  852فقد اظير موقعين متميزين  1700و Kbp 800
اعطى البادئ  864حجمين جزيئيين متميزين  700وKbp 200

وجاءت النتائج مقاربة لما وجدتو (. )17

 bpعمى التتابع لممنتخبين  G9و  SH7عمى التتابع  ،ان ىذا
يشير الى وجود تقارب بين

المنتخبات المشتركة مع بعضيا

بالحزم المتميزة فضالً عن كفاية البادئات في اظيار المواقع
جدول .3الحجم الجزيئي التقريبي لمحزم المميزة لمبادئات المستخدمة
الحجم الجزيئي التقريبي

البادئ

المنتخب

Kbp
999

 SH6وG10

459

 SH6وS1

499

 SH6وG5

599

G7

499
899

 SH6و SH3وSH1

 G3و G2

499

W4

799

SH6

999
1000

399

899

W1

819
818

826

834

G10

889

 W3وG3

845

1799

 SH6و W1وG7

852

799

G9

899
299

 SH6و W1وG7

864

SH7

اختالف المنتخبين عن بعضيما او مع المنتخبات االخرى

تحميل المكونات الرئيسة PCA

من حيث اختالف طريقة التربية المتبعة من قبل مربي

 .1الصنف Crimson Sweet

يظير الشكل  1تحميل المكونات الرئيسة  PCAالمعتمد

النبات فضالً عن اختالف الشركة المنتجة وسنة االنتاج .

بعضيما ذات المنشأ والشركة وسنة االنتاج المختمفة وربما

الوراثي العالي بين المنتخبات عمى الرغم من تباين منشأ

يتبين من ذلك ان بادئات مؤشرات  ISSRقد اظيرت التنوع

عمى نتائج مؤشرات  ISSRارتباط المنتخبين W1و W2مع

المنتخبات وىذا يساعد مربي النبات في االختيار االنسب

يعود ذلك الى اشتراك كال الشركتين بأنتاج بذور تعود الى

لالباء المالئمة لمتيجين وجاءت النتائج مماثمة لما وجد

مصدر واحد في حين نجد عدم ارتباط المنتخبين  W3و

باحثون اخرون ( 1و . )2

 W4مع المنتخبين السابقين او مع بعضيما ويعود ذلك الى
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الككل  .1مخطط تحميل المكونات الرئيسة  PCAلمصنف Crimson Sweet
 SH4و SH5مع بعضيما عمى الرغم من اشتراكيم بالشركة

 .2الصنف Sugar Baby

يظير الشكل  2تحميل المكونات الرئيسة  PCAالمعتمد

المنتجة والمنشأ وسنة االنتاج  ،ربما يعود االرتباط بين

صغر قيمة جيب تمام
مع بعضيما ارتباط ايجابي بسبب ُ
الزاوية  Cos(0) = +1عمى الرغم من اختالف الشركة

انحدار المنتخبين من مصدر وراثي واحد وان عدم ارتباط

المنتخبات التي تعود الى منشأ واحد وسنة انتاج واحدة الى

في حين نجد عدم ارتباطيم مع بقية المنتخبات االخرى

ادى الى ىذا التباين وجاءت النتائج مقاربة لما وجدتو (.)2

المنتخبات المختمفة من حيث السنة وشركة االنتاج الى

عمى نتائج مؤشرات  ISSRارتباط المنتخبين  SH1وSH3

ان الشركات انتجت ىذه المنتخبات في بيئات مختمفة مما

المنتجة وسنة االنتاج ومن ثم ارتباطيم مع المنتخب SH6

 SH4و SH7و SH2و  SH5وىذا واضح لكبر قيمة جيب

تمام الزاوية  Cos(90) = 0ونجد عدم ارتباط المنتخبين

الككل .2مخطط تحميل المكونات الرئيسة  PCAلمصنف Sugar Baby
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المنتخبات  G1و G2و  G3و  G10و  ، G9عمى الرغم

 .3الصنف Charleston gray

من اختالف منشأ منتخبات المجموعة االولى اال انيا

يظير الشكل  3تحميل المكونات الرئيسة  PCAالمعتمد

تجمعت في مجموعة واحدة ربما يعود ذلك الى اشتراكيم

عمى نتائج مؤشرات  ISSRبين المنتخبات العشرة قد توزعت

باالب او المصدر الوراثي الذي انتجت منو وعمى الرغم من

الى مجموعتين بحسب قياس قيمة جيب تمام الزاوية

تشابو واختالف المناشئ اال ان تقانة  ISSRادت دو ارً

(قيمة  ) Cosإذ شممت المجموعة االولى التي تعود الى

ىاماً في تمييز تمك المنتخبات عن بعضيا وجاءت النتائج

مناشئ مختمفة المنتخبات  G7و  G5و  G6و  G4وG8

مقاربة لما وجدتو . )29( Uluturk

في حين شممت المجموعة الثانية ذات المنشأ االمريكي

الككل .3مخطط تحميل المكونات الرئيسة  PCAلمصنف Charleston gray
.4

 G6و  G4و  G5و W2

تحميل  PCAلممنتخبات  21العائدة الى  3اصناف

اما المجموعة الثانية فضمت

المنتخبات  SH1و  G1و  SH3و  G3و  G9و G10و SH6

من الرقي .

في حين شممت المجموعة الثالثة المنتخبات  W3و  SH4و

يظير الشكل  4ان المنتخبات  21قد توزعت الى ثالثة مجاميع

 SH7و  W4و  SH2و . SH5

رئيسة شممت المجموعة االولى المنتخبات  W1و  G8و  G7و

الككل .4مخطط تحميل المكونات الرئيسة  PCAلممؤكرات الجزيئية لن  21منتخب العائدة الى  3أصناف من الرقي

1242

انيبس

يجهت انعهىو انزراعيت انعراقيت – 2016/ 1245 -1235 :)5(47
نستنتج ان البادئات المستخدمة كانت ذو كفاية عالية في اظيار

كما تميز مجتمع الصنف  Charleston grayبأعطائو اعمى

لم تنفصل حسب طبيعة نموىا ومنطقتيا الجغرافية وانما توزعت

مواقع متميزة وبنسبة تعددية شكمية قدرىا  % 60.67اما مجتمع

عدد من الحزم بمغت  81حزمة (جدول  )6كان منيا  5حزم ذات

التنوع الوراثي بين  3أصناف من الرقي الن منتخبات االصناف
حسب تشابو واختالف مورثاتيا ويتبين من ذلك ان ىذا التنوع

الصنف  Sugar babyومجتمع الصنف  Crimson sweetفقد

النبات فضالُ عن تسييل برامج التربية لدى مربي النبات و ان

عمى التتابع وبنسبة تعددية شكمية قدرىا  80.90و  77.53عمى

اشتركوا بأعطائيم  73حزمة كان منيا  5حزم و  2حزمة متميزة

الوراثي العالي بين المنتخبات يساىم في نمو وتطور عمم تربية

تحميل المكونات الرئيسة يفيد في الحصول عمى صورة شاممة

التتابع .

ومحيطة عمى مستوى التنوع الوراثي لمحصول عمى ىوية وراثية

جدول .6عدد الحزم والمواقل المتميزة والتعددية الككمية لن 3

دقيقة عمى كافة مستويات النبات والسيما الجزيئية منيا وكانت

أصناف من الرقي

النتائج مماثمة لما وجده ( 10و  11و .)12
 .5النسبة المئوية لمتباين الجزيئي AMOVA
ُحسبت النسبة المئوية لمتباين الجزيئي  AMOVAلـ  21منتخب
تعود الى  3أصناف من الرقي وىي Sugar baby
و Charleston grayو  Crimson sweetإذ يظير جدول 4

ان نسبة التباين في مجتمع اصناف الرقي كانت كبيرة( )%73اما

W

SH

G

73

73

81

2

5

5

ضمن الصنف الواحد فكانت قميمة إذ اعطت نسبة تباين وقدرىا

(. )%27
60.67% 80.90% 77.53%

جدول .4تحميل التباين الجزيئي  AMOVAبين  3أصناف من
الرقي
%

MS

SS

73%

47.802

95.605

Population
)االصناف(
No.Bands
) عددالحزم(
No.Private
عدد الحزم (Bands
) المتميزة
Percentage of
Polymorphic
النسبة ( )Loci (%P
للتعدية
المئوية
)الشكلية لالصناف

نستنتج ان استعمال تحميل  AMOVAسيل في اظيار التباين
بين المجتمعات وىذا تأكيد الى ان مجتمعات الرقي اتت من

Source
df
Among
Pops
2
Within
Pops
18
Total
20
 Charlestonكان االبعد

من مناطق جغرافية متباعدة وقد جاءت النتائج مماثمة لما ذك ار

الصنف  Sugar babyاالكثر قرابة وراثية مع الصنف

عمى التباعد الجفرافي فقط بل يعتمد عمى تباعد تربية المادة

250.014
13.890 27%
345.619
61.692
ويظير الجدول  5ان الصنف gray

مناطق جغرافية مختمفة فضالً عن وجود مورثات متماثمة مع ان

مواقع جمعيا كانت متباعدة جغرافياً ومن جانب اخر نجد ان

منتخبات الرقي المأخوذة من موقع واحد قد توزعت في مجموعات

مختمفة ونجد ان بعض المنتخبات التي اظيرت تشابياً كبي ارً كانت

وراثياً عن الصنف  Sugar babyبمقدار  0.349في حين كان

( 22و  )23وان التباعد الوراثي بين التراكيب الوراثية ال يعتمد

 Crimson sweetوقدرىا . 0.149

الوراثية والتي كشفتيا نتائج تحميل .AMOVA
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