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 الممخص

أجريت هذه الدراسة عمى عشرة أصناف من نخيل التمر العراقية )برحي، خياره حمره، سكري، زهدي، خستاوي، خضراوي، 

ثالث  باستخدام Fingerprintsبصمة وراثية محدده لصنف معين  الستنباط تبرزل، ساير)اسطة عمران(، بريم، مكتوم(

لبموغ  PCR-RFLPومن ثم استخدام ثالث انزيمات قاطعة ضمن تقنية  SSRبادئات متخصصة ضمن مؤشرات الـ

 لمموقع  320bpوهي  حيث انتجت جميع االصناف حزمة واحدة وبحجم جزيئي واحد PCRالهدف. وبعد اجراء تفاعل الـ

mpdIRD28  200وbp  لممواقعmpdIRD46  و mpdIRD01االصناف ضمن مؤشرات  التوالي في جميع عمى

 وأظهرت النتائج HinfI, TaqI, EcoRIعمى استخدام ثالثة انزيمات قاطعة  PCR-RFLP. واعتمدت تقنية SSRالـ

 بالنسبة لالليالت الهجينة في نخيل التمر. Restriction siteوجود او عدم وجود مواقع القطع 

  .اليجينة لبصمة الوراثية, االليالتنخيل التمر, ادالة : الكممات ال
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ABSTRACT 

This study was performed on ten varieties of Iraqi dates palm (Barhi, kiara Hamra, sugary, 

Zuhdi, Khstawi, Khadrawi, Tbrzel, Sayer (osta omran), Prem, Maktoum) to devise specific 

DNA finger print for a given class using three specialized primers within the SSR markers 

and then use three restricted enzymes within PCR-RFLP technique to reach the goal. one 

band was result from all varieties with molecular size 320bp for mpdIRD28 and 200bp for 

mpdIRD46 , mpdIRD01 locus respectively after performing the PCR reaction within SSR 

markers. The PCR-RFLP techniqae was used with three restricted enzymes HinfI, TaqI, 

EcoRI The results  reveals the presence or absence of  Restriction sites for hybrid alleles 

(haplotypes) in date palm. 

Key words: Date-palm, Fingerprints, Haplotypes, PCR-RFLPs. 
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 ( (Introductionالمقدمة . 1

(, من الفواكو أحادية 2n=2x=36نبات ثنائي المجموعة الكروموسومية ) .Phoenix dactylifera Lنخيل التمر      

اشجار الذكور منفصمة عن االناث, تنتمي الى العائمة   dioecious, ثنائية الجنس المعمرة  Monocotyledon الفمق

. وتشير االدلة المتوفرة في الوقت الحاضر الى ان السومريين ىم اول من زرعوا شجرة نخيل Arecaceae [3]النخيمية 

تعد نخمة   دجمة والفرات منذ اكثر من اربعة االف سنة قبل الميالد, التمر, واستعمموا ثمارىا كغذاء اساسي وذلك في وادي

الكريم, كما تعد مصدرًا اقتصاديًا كبيرًا وغذائيًا  القرآنيات كثيرة من آالمباركة التي ورد ذكرىا في  الفاكيةالتمر من اشجار 

كما انيا تدخل في العديد من الصناعات  جيدًا, لكون ثمارىا غنية بالسكريات والفيتامينات والعناصر المعدنية والطاقة

نخيل  تنتشر زراعة. [1,2] الغذائية, وتدخل اوراقيا في الصناعات التقميدية واعالفًا لمحيوانات وصناعة الورق وسمادًا لمتربة

مميون  7.5, ويبمغ معدل انتاج العالم من التمور اكثر من ل افريقياالتمر في العراق وبعض مناطق الشرق االوسط وشما

مميون ىكتار, شكمت دول الشرق االوسط  1.3 ما يقاربغطت المساحة المزروعة بنخيل التمر و , 2009 طن في عام 

نتاجة  تواجوالتي  األساسيةان من المشاكل  .[4,5] االكبر منيا األجزاءوشمال افريقيا  التوسع في زراعة النخيل وا 

ولية, حيث من ا يجعل صعوبة التميز بين االصناف المختمفة في المراحل االاالختالفات الوراثية والبيئية الكبيرة جدًا مم

نخيل التمر قبل مرحمة األثمار, ان سرعة ودقة تحديد صنف معين استحوذ عمى الكثير من الدراسات الصعب تحديد صنف 

وخمصت معظم الدراسات عمى ان الصفات المظيرية  .[6,8] وذلك لتداخل المحتوى الوراثي والمظيري الى حد كبير البحثية

النخيل قد تشابيت الى حد يصعب االعتماد عمييا كمؤشر مظيري, وعميو توجيت الجيود الى المحتوى الوراثي  ألصناف

. ان عالمات النجاح في ىذا المجال [9] ليا والبحث في مكوناتيا من اجل الكشف عن الحدود الفاصمة بين تمك االصناف

دت توافقًا مع التقنيات الحديثة المتطورة عمى الدوام مما افضى الى البحث في المستوى الوراثي وصواًل الى االختالفات تزاي

, وكان لتقنيات البيولوجي الجزيئي االثر الكبير في ىذا المجال  DNAعمى مستوى قطعة معينة من المادة الوراثية الـ

نات التي تكتنف قطعة محدده من الدنا وذلك مثل مؤشرات التضاعف وخصوصًا تمك التي اعتمدت عمى كشف التباي

 في تحميل التنوع الوراثي ألصناف مختمفة من النخيل استخدمت والتي RAPDالعشوائي المتعدد االشكال لسمسمة الدنا  

البصمة الوراثية في رسم الخرائط الوراثية وايجاد  استخدمتالتي  AFLP. ومؤشرات التضاعف لمقطع متباينة الطول [10]

  [.11,7] لبعض اصناف النخيل العراقية
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في التمييز  استخدمتالتي  RFLPتباين اطوال قطع التقييد . ومؤشرات SSR [13,12]ومؤشرات التتابعات القصيرة      

التي حققتيا عمى وعمى الرغم من الفوائد الجمو لكل من المؤشرات اعاله والنتائج  .[14النخيل ] ألشجار واإلناثن الذكور بي

مع اي من الصفات المميزة لكل صنف,  DNAمر العقدين الماضيين اال انيا لم تتمكن من ربط قطعة معينة من الـ

في تحديد  الستثمارىاوتناغمت اساليب تطوير التقنيات الحديثة المعتمدة عمى جينات معينة ومحددة لصفة مظيرية 

وعمى ىذا النحو استند ىذا البحث محاولة لبناء مؤشر وراثي يميز اي صنف ت. األصناف في المراحل المبكرة من نمو النبا

عدد من البادئات المتخصصة لعدد من اصناف النخيل العراقية وتحديد التباين  عن بقية االصناف من خالل استخدام

لتعزيز مظاىر التباينات بين الوراثي في مواقعيا, واستخدام توليفة من االنزيمات القاطعة مع نواتج البادئات المتخصصة 

 تمك االصناف.

 (Materials and Methods)طريقة العمل والمواد . 2

 جمع العينات .1

تم جمع العينات من اشجار النخيل في محافظة صالح الدين مع العمم ان تمك األشجار كانت عبارة عن اشجار مثمرة      

وتم االستعانة بالمزارعين ذوي الخبرة  (1الجدول )تم جمبيا سابقا من مناطق زراعة الصنف في العراق, كما موضح في 

   وعمى الشكل العام لمشجرة. معتمدين في التشخيص عمى شكل الثمار بالدرجة االولى
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 أصناف نخيل التمر الداخمة في الدراسة(: 1جدول )

 DNA Isolationعزل الدنا . 2

CTAB [15 .]باستخدام مادة الـ  Phoenix dactyliferaمن األوراق الطرية لنخيل التمر غم  2 بأخذ DNAتم عزل الـ      

2Xctab=1.4M Nacl, 0.1M tris-Hcl, 20mM EDTA, 2%CTAB, PH=8) ). 

 PCRتفاعالت الـ .3

   وباستعمال  50μlوبحجم نيائي  Promegaالمجيز من شركة  Green Master Mixاجري التفاعل باستعمال عدة      

 mpdIRD01, mpdIRD46, mpdIRD28 (1x, 0.2 mM DNTPs, 0.625البادئات متخصصة ازواج من ثالث 

U Taq polymerase, 2 mM MgCl2, 20 poml Each primer (F, R), 200 ng DNA Template 

 االنتشار الجغرافي منطقة الجمع االسم الشائع 

 جميع مناطق زراعة النخيل في العراق صالح الدين برحي 1

 منطقة شط العرب صالح الدين خياره حمره 2

 من األصناف النادرة االنتشار في العراق صالح الدين سكري 3

 مناطق زراعة النخيل في العراقجميع  صالح الدين زهدي 4

 المنطقة الوسطى من العراق صالح الدين خستاوي 5

منطقة شط العرب بشكل اساسي إضافة  صالح الدين خضراوي 6

 النتشاره في مناطق اخرى من العراق

 منطقة شط العرب صالح الدين تبرزل 7

 منطقة شط العرب صالح الدين ساير)اسطة عمران( 8

منطقة شط العرب بشكل اساسي إضافة  الدينصالح  بريم 9

 النتشاره في مناطق اخرى من العراق

 منطقة شط العرب صالح الدين مكتوم 10
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=Green Master Mix, 2xستخدام جياز المبممر الحراري (. وبأThermocycler ( 4لمدة °م 94ويبرمج الجياز عمى 

دقيقة خالل 6لمدة °م 72دورة و35دقيقة خالل1لمدة °م 72دقيقة و1لمدة °م 60دقيقة و1 لمدة °م 94دقيقة خالل دورة واحدة و

زم الناتجة وعمى ليضم الح HinfI, TaqI, EcoRIدورة واحدة(. وبعد الحصول عمى الحزم المتضاعفة يتم استخدام االنزيمات 

 .%1.5ساعة بعدىا تفصل عمى ىالم االكاروز بتركيز 4 باستخدام الحاضنة ولمدة  °م 37  درجة حرارة

 PCR-RFLPـالـ تقنية4. 

في تحديد  SNPمن التقنيات المعروفة في اجراء التنميط الوراثي وتعتمد ىذه التقنية عمى  PCR-RFLPتعد تقنية       

اليدف ثم بعد ذلك  DNAتضخيم قطع الـ PCR-RFLP[. او الغائو. تشترط تقنية 17الموقع التعريفي ألنزيم التقييد ]

بقمة تكاليفيا وعدم حاجتيا الى اجيزة متطورة  PCR-RFLPمعاممة القطعة المتضخمة بأنزيم تقييد مناسب, وتتميز تقنية 

 interspecificفضاًل عن سيولة تصميم اختبارىا, يمكن ان تستعمل ىذه التقنية ألجراء التنميط الوراثي لألفراد بين االنواع 

[. واستخدمت في التمييز بين 18]intraspecies variation فضاًل عن انيا مناسبة لتحديد التباين ضمن النوع الواحد 

[. وكذلك في دراسة وتشخيص والتمييز بين 14نخيل التمر من خالل االختالف في مواقع التقييد ] ألشجارالذكور واالناث 

 .S. cupressi, Sفي التميز بين ثالث انواع من الفطريات ىي[. وكذلك 19] sp. Candidaانواع الفطريات 

unicorne    Seiridium cardinale,  من اشجار السرو  ألنواعالتي تسبب مرض السرطانCupressus sp.  الذي

 PCR-RFLPالتمييز بينيا مظيريًا, حيث استخدمت لتقنية  نال يمكالتي   cypress cankerيسمى سرطان السرو 

 .[20بينيا ]لمتمييز 
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 (Result and Discussion)النتائج والمناقشة . 3

 .(2)الجدول[ 16] المدروسة فاألصنافي االزواج الثالثة لمبادئات حزمة واحدة في جميع  SSRاظيرت نتائج مؤشرات الـ     

 البادئات المستخدمة في الدراسة :(2)جدول 

Size bp Primer sequences 5´-3´ Locus 

320 F:GAAACGGTATCGGGATGATG 

R:TTAACGACGCCGTTTCCT 

mpdIRD28 

200 F:ATGGGTCCATTGGAGGAACT 

R:GACGGAGACCTTGACTGCTC 

mpdIRD46 

200 F:CTCGGAAGGGTATGGACAAA 

R:TTGCCTTCGACGTGGTAGTA 

mpdIRD01 

اربعة حزم بحجم جزيئي  HinfIالقاطعة حيث انتج االنزيم القاطع  باألنزيمات PCRمن خالل معاممة نواتج الـ     

60,80,200,280bp  مع نواتج البادئ  (1الشكل )في جميع اصناف النخيل المدروسة mpdIRD28 وىذا االنزيم يعمل

 لألنزيمعدم وجود مواقع التعريف  ومن خالل ىذا االنزيم يمكن التمييز من وجود او G   ATCعمى القطع تتابعات معينة 

ومن النتيجة يالحظ وجود  haplotypeحيث يعمل عمى تقطيع االليالت اليجينة المفردة  القاطع عمى االليالت اليجينة

ان نخيل التمر التونسية تحتوي نوعين من االليالت اليجينة  [21], وقد وجد mpdIRD28االليل اليجين في ىذا البادئ 

 ال تحتويواليالت غير ىجينة  HinfI لألنزيمالتي تم الكشف عنيا من خالل وجود المواقع التعريفية  haplotypeالمفردة 

  .لألنزيممواقع تعريفية 
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بواسطة انزيم  mpdlRD28لمبادئ  PCR-RFLPيمثل ناتج ترحيل الـ :(1شكل)

Hinf I   1.5لعينات النخيل عمى ىالم االكاروز بتركيز% (M الدليل الحجمي)          

تبرزل           7-خضراوي6-خستاوي 5-زىدي4-سكري3-خياره حمره2-برحي1-

 مكتوم(10-بريم9-ساير)اسطو عمران(8-

عدم وجود طفرة في مواقع القطع  لمكشف عن وجود او T   CGAالذي يعمل عمى قطع التتابع  TaqIواستخدم االنزيم 

ان نخيل التمر التونسية تحتوي نوعين من االليالت اليجينة المفردة  [21]بالنسبة لمبادئات المستخدمة, وقد وجد 

haplotype  لألنزيمالتي تم الكشف عنيا من خالل وجود المواقع التعريفية TaqI  مواقع  يال تحتو واليالت غير ىجينة

 320bp ,280 ,40 جزيئية وبأحجامصناف المدروسة ميع االج, وفي ىذه الدراسة انتج ثالث حزم في لألنزيمتعريفية 

  .haplotypeالذي احتوى اليالت ىجينة  mpdIRD28مع نواتج البادئ ( 2الشكل )
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 I Taqبواسطة انزيم  mpdlRD28لمبادئ  PCR-RFLPيمثل ناتج ترحيل الـ :(2شكل)

خياره 2-  برحي1- ( الدليل الحجمي M)%1.5لعينات النخيل عمى ىالم االكاروز بتركيز 

-)اسطو عمران( ساير8- تبرزل7-خضراوي6-خستاوي 5-زىدي4-سكري3-حمره   

 مكتوم(10-بريم9

مع نواتج البادئ ( 3الشكل ) 40bp ,160 ,200وثالث حزم في جميع االصناف المدروسة وبأحجام جزيئية 

mpdIRD46  200ميع االصناف المدروسة بحجم جزيئي جالذي احتوى اليالت ىجينة, وانتج حزمة واحدة فيbp الجدول 

وبالتالي احتوت جميع ىذه االصناف عمى  لألنزيملم يحتوي عمى موقع تعريفي  الذي mpdIRD01مع نواتج البادئ  (3)

 .متشابيةاليالت 
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 I بواسطة انزيم mpdlRD46لمبادئ  PCR-RFLPيمثل ناتج ترحيل الـ :(3شكل)

Taq  1.5لعينات النخيل عمى ىالم االكاروز بتركيز%(M الدليل الحجمي)            

تبرزل          7-خضراوي6-خستاوي 5-زىدي4-سكري3-خياره حمره   2-برحي  1-

 مكتوم(10-بريم9-ساير )اسطو عمران(8-

عدم وجود طفرة  في مواقع القطع بالنسبة لمبادئات المستخدمة  مرة لمكشف عن وجود او ألول EcoRIواستخدم االنزيم 

فوجد ان ىذا االنزيم لم يتعرف عمى اي موقع تعريفي لمقطع بالنسبة لمبادئات المستخدمة  G  AATTCوالذي يقطع التتابع 

مع نواتج البادئ ( 3الجدول ) 320bpعممًا انو قد يوجد ىذا الموقع في اصناف اخرى وانتج حزمة واحدة بحجم جزيئي 

mpdIRD28 200, وحزمة واحدة بحجم جزيئيbp ( 3الجدول ) مع نواتج البادئmpdIRD46  و البادئmpdIRD01. 
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 خصائص عممية ىضم البادئات باستخدام انزيمات التقييد :(3جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

المدروسة ىو ان الصفات التي تعبر عنيا ىذه الجينات  لألصنافولتفسير التشابو في نمط التقطيع بالنسبة      

المستخدمة في الدراسة محكومة بعدد كبير من االليالت وان عدد معين منيا ىو الذي يتحكم في ظيور الصفة لذلك ظيرت 

عمى االليالت االساسية التي تتحكم في الصفة في جميع االصناف المدروسة والذي ادى الى التشابو في نمط التقطيع 

الرغم من اختالف االليالت الثانوية ضمن العينة الواحدة لنفس الصفة, كما ان االليالت المتجاورة والتي عادة ما تورث 

وان احتمال توريث االليالت متقاربان سوية يحدد عبر قياس توازن  haplotypeسوية والتي تسمى بالنمط اليجين المفرد 

ظيورىما معًا في الكروموسوم وبين عدد المرات المتوقع تكرار كل منيما, ىذا  االرتباط الذي ىو الفرق بين عدد مرات

صفة, والذي ال جانب االمر ميم عندما يكون احد االليالت من بين المجموعة نافعًا جدًا, اذ ان االنتخاب الطبيعي يكون في

. [22] شائعة في المجتمع haplotypeد فتصبح االليالت من النوع المنفر ,  selective sweepقد يسبب مسحًا انتقائيًا 

التي تسمح بتفريق االليالت الموجودة عمى نفس شريط  Recombinationاو انو خالل عممية تكوين االتحادات الجديدة 

بما ان معدل ىذه االتحادات الجديدة منخفض )تقريبًا تحدث مرتين في كل كروموسوم في كل جيل( فأن الجينات و الدنا, 

كمما تقل المسافة بينيا يرتفع احتمال  حيث في مواقع متقاربو عمى الكروموسوم ينخفض احتمال تفرقتيا, التي تتموضع

لكل  عدد الحزم االنزيم× البادئ 

 عينة

 bpحجم الحزم 

Hinf I × mpdIRD28 4 60,80,200,280 

Taq I × mpdIRD28 3 40,280,320 

EcoR I × mpdIRD28 1 320 

Taq I × mpdIRD46 3 40,160,200 

EcoR I × mpdIRD46 1 200 

Taq I × mpdIRD01 1 200 

EcoR I × mpdIRD01 1 200 
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.  وكذلك نتيجة الظروف البيئية السائدة في linkage genetic [23]الجيني  باالرتباطتوريثيا سويًا, وىذه الظاىرة تعرف 

بسبب قيام المزارعين بانتخاب  يحدث بسبب التدخل البيئي اومنطقة الزراعة والتي تؤثر في االنتخاب الطبيعي الذي 

اصناف معينة عمى اساس نوع الثمرة واالىمية االقتصادية يؤثر عمى التنوع الوراثي حيث ان االنتخاب الطبيعي يعزز 

 . [24] التكيف لمظروف المحمية مؤدي الى خمق تباينات جديدة التي تغير التكرارات االليمية
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