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Abstract 

     The present study includes identification of (9) cultivars of the species Prunus persica (L.) Batsch. 

Which were Early Grand , Babcock , Giant Babcock , Mammoth , Elberta , Cardinal , Blanko , Novadona 

,and Transvalia cultivated in Ninevah \  Iraq by using random genetic primers in amplification 

polymorphic DNA (RAPD). (9) random primers were used and amplifications were deported within the 

agrose . The results showed that the amount of the nucleic acid ranged between (20-25) µg/ml of the leaves 

extract and reactions of the randomly amplification were carried out with (9) primers, all of them migrated 

within agarose gel, and generated an amplified bands of DNA. The results have admitted to the Computer 

and analyzed using private statistical program PAST. The results have showed that the genetic discrepancy 

value reached   (0.7264  ) in Transvalia cultivar whereas the minimum value of the genetic variant reached 

to (0.108) in the cultivar Cardinal. The dendrogram was also showed that the cultivar Babcock, Giant 

Bacock, Transvalia and Novadona were the most similar to each other, whereas cultivars Cardinal was the 

most variant from the other cultivar studies. 

Keywords: Prunus persica, varieties, RAPD markers. 
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 الخالصة 

، بابكوك   Early Grandوهي الصنف المبكر    Prunus persica (L.)( أصناف من الخوخ  9)تضمن البحث الحالي تشخيص       
Babcock    جيانت بابكوك ،Giant Babcock  ماموث ،Mammoth  البرتا ،Elberta  کاردینال ،Cardinal  ترانسفاليا ،Transvalia  ،

ق ، بأستخدام تقنية التضخيم العشوائية المتعدد للحمض المستزرعة في محافظة نينوى / العرا  Blankoوالبالنكو    Novadonaنوفادونا  
( بادئات عشوائية وتم ترحيل نواتج التضخيم  9( , إذ استخدمت )Random amplification polymorphic DNA)  RAPDالنووي  

.     PASTاألحصائي  ضمن هالم األكاروز وظهرت حزم الحمض النووي المتضخم بشكل متباین . تم تحليل النتائج بأستخدام البرنامج  
( مايكروغرام / مل ، اضافة إلمكانية فصل األصناف  25  -20اوضحت نتائج الدراسة أن تركيز الحمض النووي المستخلص تراوحت بين )

( في صنف الترانسفاليا 0.7264عن بعضها البعض وتحدید درجة التباین الوراثي بينها، حيث أن اعلى قيمة في التباین الوراثي كانت )
أن األصناف )بابكوك ، جيانت بانكوك،    Dendrogram(، فيما أظهر المخطط الشجيري  0.10811ل قيمة في صنف کاردینال كانت )واق

 الترانسفاليا ، نوفادونا( كانت األكثر تشابها مع بعضها البعض، اما الصنف کاردینال كان األكثر تباینا عن باقي األصناف المدروسة.

 ، األصناف ، التضخيم العشوائي.  Prunus persicaالخوخ   الكلمات المفتاحية:

 المقدمة

التابع الى العائلة الوردية   Prunoideaeوالى العويئلة    Prunusالى جنس     Batsch  (L.)Prunus persica   ینتمي الخوخ       
Rosaceae  ويشكل مكانة مميزة بين اشجار الفاكهة ذات الثمار الحجرية ، Stone fruits  إذ تعد ثماره من الثمار اللوزية المهمة والمرغوب

[ وذات اهمية اقتصادية في العالم، إذ أنها تنتج بمعدالت عالية ألجل إستهالك وإستخدام ثمارها الطازجة . وتعد اوربا اکثر مناطق  1فيها ]
يا وهي بهذا تأتي بعد التفاح بالمرتبة الثانية من حيث  % تليها الواليات المتحدة ثم أس49العالم في انتاج الخوخ اذ تقدر نسبة إنتاجها حوالي  

تستخدم كنباتات زينة بسبب وفرة اوراقها وازهارها بجانب ثمارها    Hybrid cultivars[. فضال عن بعض األصناف المهجنة  2االنتاج ] 
 [. 3] واشكالها وروائحها الزكية

خوخ في مجال تشخيصها خصوصا في ظل ظهور التقانات الحيوية  على الصعيد العالمي فقد أجريت عدة بحوث على أصناف ال      
في عدد من الدراسات في مجال توصيف المصادر الوراثية    RAPDاصبحت دراسة التنوع الحيوي اكثر اهمية ودقة فقد استخدمت تقانة الـ   

التشخيص والتنوع الوراثي بين األصناف المتداخلة [ إذ اشارا إلى أن البادئات الوراثية تستخدم بنجاح في  4النباتية، ففي دراسة قام بها ]
وتوضيح التشابهات الوراثية وتعطي أشارات عن عملية التهجين وأن التشخيص الجزيئي ذات أهمية بشكل خاص مع أشجار الفاكهة التي 

 تتميز بمحتوى عال من التغایر او التعدد .

( بادئة حيث بلغ عدد الحزم ذات  12( صنفا من الخوخ خالل استخدام )28ن )كما ساعدت هذه التقانة في تقييم التنوع الوراثي بي     
[. وفي دراسة أخرى استخدمت 3% , ]50- 5( حزمة وتراوحت درجة االختالف الوراثي لألصناف المدروسة بين  81التعددية الشكلية )

( بادئة، وقد أوضحت الدراسة 40ن خالل استخدام )م  Almond( صنفا من اللوز  19( في دراسة العالقات الوراثية بين ) RAPDتقانة الـ )
التشابه بين   كان محدودا وتراوحت درجة  بين األصناف  الوراثي  تحاليل  5%  ]90-70أن معدل االختالف  أنه تم اجراء  [ . وأوضح 
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(  358دد الحزم الناتجة )( بادئة حيث بلغ ع22( اصناف من الكمثرى المستزرعة بأستخدام )9( لدراسة العالقة الوراثية بين ) RAPDالـ)
(  RAPD[ . كما تمت االستفادة من تقانة الـ )6%  ]63( ذات تعددية شكلية في حين بلغت درجة التشابه بين األصناف  327حزمة منها )

دد كبير  [ فضال عن ع10[ والخوخ ]8[ والتوت ] 7في العدید من النباتات والمحاصيل حيث استخدمت في تقييم التنوع الوراثي في التفاح ] 
في انشاء الخرائط الجينية وفي دراسة التنوع الوراثي   Prunus (L.(من المحاصيل األخرى واستخدمت هذه التقانة بشكل خاص في الجنس  

 [ .11ألصول واصناف تابعة لهذا الجنس ]

دة تم زراعتها وفق برنامج خاص  بعد تطور زراعة الخوخ في السنوات األخيرة في العراق، قامت وزارة الزراعة بإدخال اصناف جدی     
بإنتاج شتالت لزراعتها، ومن هذا المنطلق یهدف البحث الحالي الى تشخيص هذه  وتكليف محطات البستنة والغابات في المحافظات 

 .  RAPDاالصناف و تحدید التنوع الوراثي لها بإعتماد تقنية التضخيم العشوائية المتعدد للحمض النووي 

  Materials and methodsمواد وطرائق العمل

   Plant materialالمادة النباتية -1

جمعت العينات الورقية النباتية الحدیثة العمر لالصناف قيد الدراسة والخالية من االصابات المرضية والحشرية المستزرعة في محطة         
وغسلت جيدا بالماء المقطر ثم وضعت داخل اكياس ورقية  البستنة والغابات في مدینة الموصل العراق ومن ثالثة اشجار لكل صنف،  

 مثقبة وتركت العينات حتى جفت تماما لحين االستعمال.

 ( DNA Extraction )استخالص الحمض النووي  -2

الـ       ( اوراق من كل صنف على حدة 10  -5من أوراق اصناف الخوخ اليافعة الجافة حيث جمعت )  DNAعزلت المادة الوراثية  
( مايكروغرام 25- 20[ وتم حساب تركيزه التي كانت بحدود )13  ;  12حسب طريقة ]  DNAغسلت عدة مرات بالماء المقطر. وعزل الـو 
والتي تم تحدیدها باالعتماد على قياس الكثافة الضوئية بأستخدام جهاز قياس القطرة المتناهية  ) 1,6-1,8(تراوحت بين    مل , أما نقاوته /

Nano drop  مايكروليتر من الحمض النووي المعزول ضمن هالم االكاروز   5نانوميتر، بعدها تم ترحيل    260-280ول الموجي  عند الط
 (.1) الشكل  % 0.8بتركيز 
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 والمسارات المدروسة  P. persicaو المعزول من أصناف الخوخ  DNA(: الحمض النووي الجينومي 1) الشكل

  .1  Babcock   2. Giant Babcok  3. Novadona  4. Early Grand  5. Blanko   6.  Elberta  7.Transvalia  

8.Mammoth  9.Cardinal . 

    DNA Analysisتحليل عينات الدنا -3

الكورية المنشأ والمثبتة تسلسالتها )قواعدها النتروجينية(    Bioneer( بادئات للتضخيم العشوائي المجهزة من قبل شركة  9ُأستخدمت )      
( وتم تحدید حجوم وتراكيز مكونات مزيج التضخيم وفقا لتعليمات الشركة المجهزة واجريت تفاعالت التضخيم العشوائي حسب ما  1جدول )
المعزولة من أصناف الخوخ المدروسة، ثم اجريت عملية الترحيل على هالم االكاروز   DNAينات الحمض النووي  [ على ع14ذكره ]

( لمدة  االیثدیوم  بروميد  بصبغة  نوع  30  -20وصبغت  من  البنفسجية  فوق  األشعة  لمصدر  الهالمة  عرضت  ثم  دقيقة   )UV   -  
Transiluminator   عتمادا على المسافة التي قطعتها الحزم ضمن الهالم بالمقارنة مع ثم قدرت حجوم حزم الحمض النووي المضخمة ا

 .  DNA Ladderالدليل الحجمي القياسي 

   Statistical analysisالتحليل االحصائي -4

لوجود   (1( والتي ظهرت على هالم االكاروز وذلك بإعطاء الرمز )RAPDتم تحليل البيانات الناتجة عن تفاعل البادئات بإختبارات الـ )   
( لعدم وجودها وتم ترتيبها بشكل جدول متسلسل ثم تحويل جميع البيانات إلى قيم التشابه الوراثي بأستخدام معامل التقارب  0الحزمة والرمز )

وتم تحدید معامل التباعد   Numerical Taxonomy and Multivar Analysis System[ واستخدم البرنامج االحصائي 15والتباعد ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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العنقودي  الوراثي   التحليل  الموزونة    multivariate  Clusterباستخدام  غير  الزوجية  للمجموعات  الحسابي  الوسط  طريقة  وفق 
Unweighted Pair Group Mean Average    (UPGMA  ضمن نفس البرنامج االحصائي )PAST  [15  بعدها حددت شجرة ]

وتم حساب النسبة المئوية لكفاءة البادئ من خالل تحويل وجود او غياب    التباعد الوراثي الذي يجسد العالقة الوراثية بين هذه األصناف
 ( من خالل المعادلة التالية:0, 1الحزم المتباینة ) 

 %  100كفاءة البادئ = العدد الكلي لحزم البادئ /  العدد الكلي لحزم كل البادئات × 

 ية:  أما القدرة التمييزية لكل مؤشر فقد تم تحدیدها وفق المعادلة االت

 . x 100القدرة التمييزية % =عدد الحزم المتباینة للبادئ / عدد الحزم المتباینة لكل البادات 

 Resultsالنتائج 

( عدد  2( والشكل )1في دراسة العالقات الوراثية بين أصناف الخوخ المدروسة حيث یوضح الجدول )  RAPDاستخدمت تفاعالت       
الناتجة عن    البادئات المستخدمة في الدراسة وتسلسل القواعد النتروجينية فيها وعدد الحزم المتباینة والكلية وكفاءة البادئ والقدرة التمييزية له

واعد النيتروجينية للبادئات العشوائية المستخدمة ألصناف الخوخ قيد الدراسة. أظهرت نتائج التضخيم و تبعا لتتابع الق  DNAتضخيم الـ  
, إذ بينت النتائج دور   unique bandsوحزم فريدة )مميزة(    polymorphic bands( حزم متباینة  DNAالعشوائي للحمض النووي )

حزم متباینة لألصناف    OPH-13اثي لألصناف المدروسة. حيث أظهر البادئ  واضح لبعض البادئات في تحدید التباعد أو التباین الور 
Babcock  ,Novadona  ,Blanko  ,Elberta  ,Mammoth    و Transvalia    625,  753,  1214,  1605عند الحجوم الجزيئية    ,

ميد االثيدیوم األحمر لألصناف زوج قاعدي على التوالي , في حين لم تظهر أي نواتج للتضخيم ضمن هالم األكاروز المصطبغ ببرو   510
Cardinal, Early Grand, Giant Babcok    حزم وبلغت نسبة التباین   4وبلغ العدد الكلي للحزم المضاعفة الناتجة من هذا البادئ

م المتباینة التي % . أما القدرة التمييزية لهذا البادئ فتم تحدیدها اعتمادا على عدد الحزم التي أظهرها بالنسبة للمجموع الكلي للحز 100
اما البادئ   ،% بناءا على عدد الحزم الكلية التي أظهرها  11.8% أما كفاءتها النسبية فقد بلغت  12.9أظهرتها البادئات األخرى كانت  

14  –  OPH    لألصنافوجد فيه مواقع خاصة الرتباطه ضمن الحمض النوويBabcock    Giant Babcok ,  , Novadona   
Elberta  , Transvalia   و Mammoth   973, 1025,  1300, 1715, 2000حيث ظهرت حزم متباینة عند الحجوم الجزيئية  ,

  Early Grand زوج قاعدي على التوالي , في حين أنه لم یرتبط عند أي موقع للحمض النووي لألصناف    352و    528,    88,    845
, Blanko, Cardinal  حزم , واعتمادا على العدد الكلي للحزم المتباینة فقد بلغت نسبة    8ا البادئ  , وبلغ العدد الكلي للحزم الناتجة من هذ

% , تميز هذا البادئ بأنه أظهر أكبر عدد من  16.6في حين بلغت الكفاءة النسبية لهذا البادئ    18.2% وقدرته التمييزية  100التباین  
بعدم   , Early Grand , Blanko  Cardinalتمييز األصناف    الحزم المتضخمة من بين البادئات المستخدمة في هذه الدراسة واستطاع

فتميز بقلة المواقع التي إرتبط بها   OPH  –17إمتالكه مواقع متممة أو مكملة له ضمن الحمض النووي لألصناف الثالثة . أما البادئ   
ضمن الحمض النووي لألصناف المدروسة إذ أظهر هالم األكاروز المصطبغ ببروميد اإلثيدیوم األحمر عند تعريضه لمصدر األشعة فوق  

 ,  Babcock  Giant Babcokزوج قاعدي لألصناف    982وجود حزمة متباینة عند الحجم الجزيئي    Ultraviolet lightالبنفسجية  
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Novadona  , Early Grand  , Blanko   ,  Elberta  ,Transvalia    دون الصنفينMammoth ,Cardinl    وأيضا حزمة متباینة
مقارنة ببقية االصناف قيد   Transvalia و     , Babcock   Novadona , Blankoزوج قاعدي لألصناف  397عند الحجم الجزيئي  

%  9.1% وكفاءته  10% أما قدرته التمييزية فقد بلغت  100خمة حزمتين فقط وبلغت نسبة التباین  الدراسة وبلغ العدد الكلي للحزم المتض
و     Mammothحزمة واستطاع هذا البادئ تمييز الصنفين  2, تميز هذا البادئ بأنه أظهر أقل عدد من الحزم المتضخمة إذ بلغ عددها  

Cardinal هذین الصنفين . بعدم إمتالكه مواقع مكملة له في الحمض النووي ل 

 

 ( عدد الحزم المتباينة والكلية ونسبة تباين وكفاءة البادئات العشوائية والقدرة التمييزية 1جدول )

 

 البادئات

تسلسل القواعد النتروجينية في 

 البادئ

عدد الحزم  

 المتباينة 

عدد 

الحزم 

 الكلية

نسبة 

 التباين  

% 

 

كفاءة 

 البادئ 

% 

القدرة 

التمييزية  

 للبادئ%

 القطع حجم 

 )زوج قاعدي(

OPH – 17 CAC TCT CCTC 17 17 100 9.1 10 397-982 

OPH – 14 ACC AGG TTGG 31 31 100 16.6 18.2 352-2000 ~ 

OPH – 13 GAA TGG GCCA 22 22 100 11.8 12.9 510-1605 

OPA – 1 CAG GCCC TC 13 14 92.8 7.4 7.6 905-984 

OPA – 2 TGC CGA CCTG 19 23 82.6 12.3 11.2 183-1705 

OPA – 4 AAT CGG GCTG 22 32 68.8 17.1 12.9 70-1620 

OPA -13 GAA TGG GCCA 14 15 93.3 8 8.3 308-793 

OPW – 13 CAC AGC GACA 16 16 100 8.6 9.4 263-689 

OPW-11 CTG ATG CGTC 16 17 94.1 9.1 9.4 310-970 

 - %100 %100 - 187 170  المجموع 

 

  984 , 617عند الحجوم الجزيئية    Transvaliaو    Novadona    ,Blankoحزمة متباینة لألصناف    OPA  -  1واظهر البادئ        
زوج قاعدي , في   242عند الحجم الجزيئي    Mammothو    Novadona    ,Blanko    ,Transvaliaزوج قاعدي واألصناف    325,  

فريد للصنف   أنه إرتبط بموقع  الحجم    Cardinalحين  تمييز الصنف   905الجزيئي  عند  البادئ من  قاعدي وبذلك استطاع هذا  زوج 
Cardinal    من خالل هذا اإلرتباط , كما إستطاع تمييز األصنافBabcock    ,Giant Babcok    ,Early Grand    وElberta    لعدم

حزم وبلغت نسبة التباین    4لناتجة  إمتالكه مواقع مكملة له ضمن الحمض النووي لهذه األصناف وكان العدد الكلي للحزم المضاعفة ا
 (. 2% الجدول ) 7.4% وبكفاءة 7.6% أما قدرته التمييزية بلغت  92.8
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 (OPH-13, OPH-14, OPH-17, OPA-13, OPA-1للبادئات ) ( الحزم المتضخمة مع أحجامها الجزيئية 2جدول )

زوج   األصناف البادئ  ( الجزيئي  الحجم 

 قاعدي (

 نوع الحزمة 

 

 

 

OPH-13 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

 

 متعدد األحجام

0 1 1 1 1 0 1 0 1 1605 

0 1 1 1 1 0 0 0 1 1214 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 753 

0 1 1 1 1 0 0 0 1 625 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 510 

 

 

 

 

 

OPH-14 

0 0 1 1 0 0 1 1 1 More than 2000  

 

 

 

 

 متعدد األحجام

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1715 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1300 

0 0 1 1 0 0 0 1 1 1025 

0 0 1 1 0 0 1 1 1 973 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 845 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 688 

0 1 1 0 0 0 0 1 1 528 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 352 

OPH-17 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 982 

 397 1 0 1 0 1 0 1 0 0 متعدد األحجام

 

OPW-13 

 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 689  

 361 0 0 1 1 1 1 1 1 0 متعدد األحجام

1 1 1 1 1 1 1 0 0 263 

 

 

OPA-1 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 984  

 متعدد األحجام
0 0 1 0 1 0 1 0 0 617 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 325 

0 1 1 0 1 0 1 0 0 242 

 )مميزة( فريدة  905 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 وجودها .  1تمثل غياب الحزمة ,  0

مقاربة لنتائج البادئ السابق من حيث ضئآلة مواقع اإلرتباط ضمن الحمض النووي ألصناف الخوخ    OPW  -  13جاءت نتائج البادئ        
  Transvaliaو    Novadona    ,Early Grand    ,Blankoزوج قاعدي لألصناف    689قيد الدراسة حيث أظهر حزمة عند الحجم الجزيئي  

   Mammothو    Novadona    ,Early Grand    ,Blanko    ,Elberta    ,Transvaliaزوج قاعدي لألصناف    361وعند الحجم الجزيئي  
عند الحجم    Cardinalو    Novadona    ,Early Grand    ,Blanko    ,Elberta    ,Transvalia    ,Mammothباإلضافة الى األصناف  

  8.6% وكفاءته % 9.4% وقدرته التمييزية 100وبلغت نسبة التباین   3للحزم المتضخمة ( زوج قاعدي وبلغ العدد الكلي 263)الجزيئي 
فقد أظهر هالم    Early Grandو    Novadonaوجد فيه العدید من مواقع االرتباط عدا الصنفين    OPA  -  2. في حين أن البادئ  

ال الحجوم  الدراسة عند  قيد  الباقية  السبعة  متباینة لألصناف  زوج   110,415,445,670,978,  1208,  1705جزيئية  األكاروز حزمة 
,   183,    1314عند الحجوم الجزيئية    Blankoقاعدي على التوالي  من ناحية أخرى اظهر هذا البادئ حزمة فريدة )مميزة( للصنف  

  Novadona  زوج قاعدي , واستطاع هذا البادئ تمييز الصنفين  314عند الحجم الجزيئي    Babcockزوج قاعدي كذلك للصنف    913
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و   Babcockفي عدم إمتالكه مواقع مكملة له ضمن الحمض النووي لهذین الصنفين , كما إستطاع تمييز الصنفين    Early Grand و
Blanko    حزم إذ    5من خالل الحزم الفريدة )المميزة( التي أظهرها هذا البادئ وبلغ العدد الكلي للحزم المتضخمة الناتجة عن إستخدامه

أظهر مواقع إرتباط ضئيلة    OPA-13. أما البادئ    12.3% وكفاءته %  11.2% وبلغت والقدرة التمييزية  82.6لتباین  كانت نسبة ا
وحزم    Elbertaزوج قاعدي للصنف    793ضمن الحمض النووي لألصناف قيد الدراسة ليعطي حزمة فريدة )مميزة( عند الحجم الجزيئي  

زوج قاعدي    308و   428هذا الصنف إذ أظهر هذا البادئ حزما عند الحجمين الجزيئيين   متباینة في جميع األصناف المدروسة باستثناء
لعدم إمتالكه مواقع متممة له ضمن الحمض النووي له وبلغ العدد الكلي للحزم    Cardinalعلى التوالي وبذا ميز هذا البادئ الصنف  

حزمة   OPW-11% كما اظهر البادئ 8% وكفاءته 8.3رة التمييزية والقد 93.3, أما نسبة التباین فكانت %   3الناتجة من هذا البادئ 
 Giantزوج قاعدي وحزمة فريدة )مميزة( للصنف    385,520,    970عند الحجوم الجزيئية    Babcockو    Transvaliaمتباینة لألصناف  

Babcock    ة كما ميز هذا البادئ الصنفينزوجة قاعدية وبذلك كان مميزة لهذا الصنف من خالل هذه الحزم  310عند الحجم الجزيئي 
Mammoth  وCardinal     في عدم امتالكه مواقع متممة له ضمن الحمض النووي لهذین الصنفين . أما نسبة التباین لهذا البادئ كانت

 ( .3% الجدول )9.1% وبكفاءة  9.4% وقدرته التمييزية 94.1

 

 (  OPW-11 , OPA-13 , OPA-2(: الحزم المتضخمة مع أحجامها الجزيئية للبادئات ) 3جدول )

زوج   األصناف البادئ  ( الجزيئي  الحجم 

 قاعدي (

 نوع الحزمة 

 

 

 

 

 

 

 

OPA-2 

 

 

 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

 

 

 متعدد األحجام

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1705 

1 0 0 0 0 1 0 1 0 1208 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 978 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 670 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 445 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 415 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 110 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1314  

 913 0 0 0 0 1 0 0 0 0 فريدة )مميزة( 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 314 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 183 

 

OPA-13 

 متعدد األحجام 428 1 1 1 1 1 1 0 1 0

0 0 1 1 1 1 1 1 1 308 

 فريدة )مميزة(  793 0 0 0 0 0 1 0 0 0

 

OPW-11 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 970 
 520 0 0 0 1 1 1 1 0 0 متعدد األحجام

0 0 1 1 1 0 1 0 1 385 

 فريدة )مميزة(  310 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 وجودها .  1تمثل غياب الحزمة ,  0
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  70و    230,    386,479,581,  890,    1320العدید من الحزم ضمن هالم األكاروز منها ما كان متباین    OPA  -4اظهر البادئ       
على    Cardinalو    Giant Babcok    ,Early Grand    ,Blanko    ,Elberta    ,Transvalia    ,Mammothزوج قاعدي لألصناف  

و    410,    505,    605,    640,    770,    830,    900,    1215,  1493,    1620جزيئية  التوالي واالخر فريدة )مميزة( عند الحجوم ال
زوج قاعدي على التوالي أيضا وتميز بارتباطه بالحمض النووي لجميع أصناف الخوخ المدروسة دون استثناء , وبلغ العدد الكلي    312

 (.4% الجدول )17.1% وبكفاءة 12.9ه التمييزية % وبلغت قدرت 68.8حزم وكانت نسبة التباین  5للحزم المتضاعفة الناتجة منه  

 

 ( OPA-4) للبادئ( يمثل الحزم المتضخمة مع أحجامها الجزيئية 4جدول )

)زوج  األصناف الجزيئي  الحجم 

 قاعدي(
 نوع الحزمة 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1620 

 فريدة )مميزة( 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1215 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 900 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 830 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 770 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 640 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 605 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 505 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 410 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 312 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1493 

 متعدد األحجام

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1320 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 890 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 581 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 479 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 386 

0 0 0 1 0 0 1 1 0 230 

0 0 0 1 0 0 1 1 0 70 

 يمثل وجودها  1غياب الحزمة  0حيث                
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     OPH-13                                                      OPH-14                                                                OPH-17 

 

    OPW-13                                                                  OPA-1                                                       OPA-2 

 

      OPA-4                                              OPA-13                                                         OPW-11 

 Babcock  2 . Giant. 1المستعملة في أصناف الخوخ المدروسة )  للبادئاتاتج التضخيم العشوائي ( هالم األكاروز نو2شكل )

Babcok 3. Novadona   4 .Early Grand  5. Blanko  6 . Elberta  7 .Transvalia  8  .Mammoth  9 .

Cardinal  والمسار )M ( 100يمثل الدليل الحجمي . )زوج قاعدي 
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  UPGMAلفقدان الحزمة ضمن برنامج    0لوجود الحزمة و    1من خالل إدراج مخرجات النتائج الرقمية التي تم تمثيلها بالرمز        
, إذ بلغت   PASTصائي  ( درجة التباین الوراثي بين أصناف الخوخ المدروسة باستخدام معامل التحليل االح5اإلحصائي يشير الجدول )

وتراوحت قيم باقي   Cradinalضمن الصنف  0.108, في حين أن أقل قيمة كانت  Transvaliaضمن الصنف  0.72641أعلى قيمة 
 ,Cardinal األصناف بينهما , وهذا جاء متوافقة مع نتائج الدراسة الحالية عند المستوى الجزيئي التي أظهرت تباعد وراثي واضح للصنفين  

Mammoth  [ أن بادئات الـ  2ومتفقة لما أشار إليه ]RAPD    تعد أدوات مهمة جدا في معرفة وتحدید التشابه الوراثي بين أشجار الفاكهة
لتعريف    RAPD[ التي أكدت على إستخدام بادئات الـ  3] وتستخدم هذه البادئات بكثرة مع أشجار الخوخ والمشمش , فضال عن دراسة 

 صنفا من الخوخ. 28وتحدید التنوع الوراثي والعالقات الوراثية بين  

 

 PASTالمدروسة باالستناد الى معامالت التشابه وفق  P.persica( مصفوفة التشابه بين أصناف الخوخ 5جدول )

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0.00000         

2 0.61738 0.00000        

3 0.52174 0.52907 0.00000       

4 0.22857 0.34483 0.51429 0.00000      

5 0.37037 0.29167 0.66667 0.51163 0.00000     

6 0.54167 0.52381 0.58333 0.46649 0.60714 0.00000    

7 0.56601 0.36364 0.72641 0.41026 0.62069 0.65385 0.00000   

8 0.28571 0.16667 0.23811 0.19355 0.32067 0.45455 0.43478 0.00000  

9 0.12121 0.11869 0.17290 0.19067 0.19756 0.11429 0.10811 0.13793 0.00000 

 

لتحدید طبيعة العالقة الوراثية أظهرت شجرة التباین الوراثي االصناف الخوخ    Cluster Multivariateمن خالل التحليل العنقودي      
  Babcock    ,Giant Babcok    ,Novadona    ,Grand  Early     ,Blanko    ,Elbertaالمدروسة مجموعة رئيسية شملت األصناف  

 Transvaliaو    Novadonaنفين  على التوالي فضال عن الص  Babcock  Giantو    Babcockوكان كل من الصنفين     Transvaliaو  
على التوالي األكثر قرابة مع بعضها , وهذا دليل الى وجود درجة تشابه أعلى ضمن المادة الوراثية من األصناف األخرى والتي تستند  

 ( . 3الشكل ) RAPDبدورها على عدد الحزم المشتركة الناتجة من البادئات المستخدمة في تفاعالت تقانة الـ 
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وفق  RAPDقيد الدراسة ناتجة عن تحليل بيانات الـ  P.persicaألصناف الخوخ  dendogram( شجرة التباين الوراثي 3شكل )

PAST. 

 (1 . Babcock  2  .   Giant Babcok 3.  Novadona  4 . Early Grand   5.  Blanko  6 .  Elberta  7 . Transvalia  8  .

Mammoth  9 . Cardinal ) .  

  Discussionالمناقشة 

إن اإلختالف في أنواع وأعداد وحجوم حزم التضخيم ألصناف الخوخ قيد الدراسة قد يعود سببه الى قدرة البادئ على تحدید وإيجاد         
راثي مواقع إرتباط له یتناسب مع حجم معين من المادة الوراثية ضمن الحمض النووي للنباتات المدروسة وهذا یدل بدوره على وجود تباین و 

بين األصناف إعتمادا على تسلسل القواعد النيتروجينية للحمض النووي , أو قد يفسر على أساس حدوث طفرة ضمن الحمض النووي  
 [ . 17لألصناف المدروسة إما بالحذف أو اإلستبدال أو اإلضافة ألحد النيوكليوتيدات وهذا ما أكده ]

خالل فترة النمو الخضري   إن التغایرات الظاهرة فيما بين األصناف ربما یرجع الى تراكم الطفرات الجسمية بفعل العوامل الداخلية الوراثية    
تتصف بحساسيتها ألي تغيير في مكونات تفاعالتها لذلك يصعب إعادتها والحصول على نفس النتيجة    RAPDللنبات كما إن تفاعالت الـ  

ائجها تتأثر بتغير تراكيز مكونات التفاعل والظروف المحيطة وإن بعض البادئات المستخدمة أعطت حزمة فريدة لعدد من األصناف  ألن نت
من أهم الصفات التشخيصية المعتمدة في تمييز األنواع واألصناف , إذ أن ظهور    band  Uniqueويعد ظهور الحزمة الفريدة أو )المميزة(  

عين یدل على وجود ذلك التسلسل ضمن الحمض النووي المجيني لذلك الصنف دون األصناف األخرى قيد الدراسة  تلك الحزمة في نوع م 
( Absentلصنف معين دون غيره من األصناف المدروسة بالحزمة الغائبة )  Main band[. ويدعى غياب الحزمة العامة )الرئيسية(  14]

ويالحظ من نتائج هذه الدراسة أنها قد ساعدت في تشخيص وتحدید درجة القرابة  [ .18نف ]ذلك الصلوهذا الغياب يعد بمثابة دليل التمييز  
الوراثية بين اصناف الخوخ المدروسة ويمكن التوسع مستقبال في دراسة هذه االصناف وأصناف أخرى وتكوين خرائط وراثية لكل منها  

 Amplified fragment length polymorphism و     Site Specific Recombines (SSR)باستخدام تقانات احدث مثل تقانة  

(AFLP) . 
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