
جمھوریة العراق

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الرازي- تربیةكلیة ال/دیالىجامعة 

علوم الحیاةقسم 

لصفة تحمل الوراثیة وجیةلالفسالتغایراتبعضةدراس

لحنطةاالملوحة في بعض التراكیب الوراثیة المنتخبة من 

(Triticum spp.)

رسالة

دیالىجامعة - الرازيةالتربیكلیة مجلسإلىمقدمھ 

معلوماجستیروھي جزء من متطلبات نیل درجة 

نبات/الحیاة 

ل َبِقن ِم

بالل فاضل زكريا

شرافإب

إبراھیم إسماعیل حسن. د.م.أداودوسام مالك.د.أ

ھـ1432-ذي الحجةم2011-تشرین الثاني
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هذَا خلْق اللَّهِ فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذِين مِن (

)دونِهِ بلِ الظَّالِمون فِي ضَلَالٍ مبٍِني

)11سورة لقمان اآلیة (
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

ينإقـرار المشـرف

دراسة بعض التغايرات الفسلجية والوراثية لـصفة  (الموسومة بـ   شھد بأن إعداد الرسالة    ن

م   ) .Triticum spp لحنطـة تحمل الملوحة في بعض التراكيب الوراثية المنتخبة من ا د ت ق

راف ت إش يناتح رازي ف ة ال ة التربی ة/ كلی الجامع ن دی زء م ي ج ھادة ى ، وھ ل ش ات نی متطلب

.نبات/ في علوم الحیاة/ الماجستیر

:التوقیع:التوقیع

حسن إسماعیلإبراھیم.د: المشرفوسام مالك داود.د: المشرف

مساعدأستاذ:المرتبة العلمیةأستاذ:المرتبة العلمیة

2011:  /   / التاریخ2011:  /   / التاریخ

.ھذه الرسالة للمناقشةأرشحوالمقُوم اللغوي انبناء على التوصیات التي تقدم بھا المشرف

:التوقیع

نجم عبد اهللا جمعة. د:االسم

مساعدأستاذ: المرتبة العلمیة

2011:  /   / التاریخ
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

إقـرار المقـوم اللغـوي

دراسة بعض التغایرات الفسلجیة والوراثیة لصفة (بـ أشھد بأن ھذه الرسالة الموسومة    

ة الم    ب الوراثی ض التراكی ي بع ة ف ة تحمل الملوح ة من الحنط ت ).Triticum sppنتخب تم

ذلك أصبحت            ة وب ة وتعبیری مراجعتھا من الناحیة اللغویة وتصحیح ما ورد فیھا من أخطاء لغوی

.مؤھلة للمناقشة 

:التوقیع

إبراھیمباسم محمد . د: االسم

أستاذ مساعد : المرتبة العلمیة

2011:   /    / التاریخ
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

شھد   ن  ن شة   أنح ة المناق ضاء لجن اع ا  أبأنن الة   عطلعن ذه الرس ى ھ ومة ل ـ الموس ب

ب     ( ض التراكی ي بع ة ف ل الملوح صفة تحم ة ل سلجیة والوراثی ایرات الف ض التغ ة بع دراس

في )بالل فاضل زكریا( ناقشنا الطالب قدو) .Triticum sspالوراثیة المنتخبة من الحنطة

ستیر،            ل درجة الماج دیرة بنی ا ج ا وجدنا أنھ ة بھ اة   محتویاتھا ، وفیما لھ عالق وم الحی ي عل / ف

.)امتیاز( بدرجةنبات

)رئیس اللجنة ( 

:التوقیع

كاظم محمد إبراھیم.د.أ: االسم 

2011:   /    / التاریخ

)عضو اللجنة ( )عضو اللجنة ( 

:التوقیع :التوقیع 

عماد خلف عزیز. د.م.أ:االسم جمعةنجم عبد اهللا.د.م.أ: االسم 

2011:   /    / التاریخ2011:   /    / التاریخ

) المشرفعضو اللجنة()                             عضو اللجنة المشرف(

:التوقیع:                                              التوقیع

إبراھیم إسماعیل حسن.د.م.أ: االسم وسام مالك داود.د.أ: االسم 

2011:   /    / التاریخ2011:   /    / التاریخ

.جامعة دیالى على قرار لجنة المناقشة / صادق مجلس كلیة التربیة الرازي 

:التوقیع 

رازيــربیة ــ الــكلیة التعمید

عباس عبود فرحان. د.أ: االسم 

2011:   /    / التاریخ
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قائمــــــة المحتویــــــــات

الموضوع

أشكر وتقدیر

ث-بالخالصة 

و-اھ-د -جالمحتویات

ح-زاألشكالقائمة 

طقائمة الجداول

يقائمة المالحق

ل-كقائمة المختصرات 

رقم الصفحة التسلسل               

1....................................................................................المقدمة 

استعراض المراجع: الفصل األول

4...................................................................مراجعة المصادر . 1

4.....................................................نمو النباتفيالملوحة تأثیر1.1

7..................................................في النباتصفة تحمل الملوحة2.1

8........................................لتحمل النبات للملوحةالفسلجیةاآللیات3.1

11...................................................وراثة صفة تحمل الملوحة4.1

PCR(...........................................13(تفاعل البلمرة المتسلسلتقنیة 5.1

17.............................................................مرحلة المسخ 1.5.1.1

17...........................................................مرحلة االلتحام 1.5.1.2

18........................................................مرحلة االستطالة 1.5.1.3
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19...................................................................انزیم البلمرة 2.5.1

20...........................................................................دئ البا3.5.1

21......................................................م للتفاعل المحلول المنظ4.5.1

RAPD.....................................................................22تقنیة 6.1

Bulk segregate – analysis.......................................24تقنیة 7.1

ق العملائالمواد وطر: الفصل الثاني 

الصفحة رقمالتسلسل                                                  
26..........................................................................ق العمل ائوطرالمواد . 2

26...................................................................صفة تحمل الملوحة یم قیت1.2

26...........................................................التراكیب الوراثیة المستخدمة 1.1.2

26..............................................................................تنفیذ التجربة 2.1.2

28........................................................................يبیتصمیم التجرال3.1.2

28........................................................................الصفات المدروسة 4.1.2

29..........................................الدراسات الفسیولوجیة لصفة تحمل الملوحة5.1.2

30........................................تجارب الدراسات الوراثیة لصفة تحمل الملوحة 2.2

30.........................................................................تراكیب الوراثیةال1.2.2

31.....................................................................................األجھزة2.2.2

32...............................................................لیل والمواد الكیمیائیة المحا3.2.2

DNA..........................................................................33استخالص4.2.2

1.4.2.2A33................................................................الیل االستخالص مح

2.4.2.2A 33.........................................................................طریقة العمل

34...........................................................المعزول DNAقدیر نوعیة ت5.2.2

1.5.2.2A 34................................................................المحالیل المستخدمة

د
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36...............................................على ھالم االكاروزالترحیل الكھربائي6.2.2

DNA........................................................................36قیاس نقاوة 7.2.2

RAPD-PCR...................................................................37تفاعالت3.2

38.....................................................................................األجھزة1.3.2

39...............................................................................طریقة العمل 2.3.2

PCR........................................41 ط تفاعللخیعملیة الترحیل الكھربائي3.3.2

Bulk segregate.....................................................42تحضیر تفاعالت 4.2

42.........................................................األساسيط التفاعل خلیتحضیر1.4.2

BSA................................................44 لخیط تفاعلربائي الكھالترحیل2.4.2

45................................................................................تحلیل البیانات 5.2

النتائج والمناقشة: الفصل الثالث

الصفحة رقم التسلسل                                       

46................................................................................النتائج والمناقشة .3

46..........................................للملوحةلتحمل یم التراكیب الوراثیة المنتخبة قیت1.3

46.........................................................الملوحة في الوزن الطري تأثیر1.1.3

52.........................................................لوحة في الوزن الجاف المتأثیر2.1.3

57................................ات العناصر في األوراق العلیا من النباتأیونتركیز 3.1.3

DNA............................................................................63عزلجنتائ2.3

64...............................................حزم متباینة أظھرتنتائج البادئات التي 1.2.3

1.2.3. AالبادئOPO-04..........................................................65

1.2.3. B البادئOPI-01...........................................................67

1.2.3.C البادئOPC-08..........................................................69

اھ
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



1.2.3.DالبادئOPN-16........................................................71

1.2.3.E البادئOPA-07..........................................................73

1.2.3.F البادئOPG-B8.........................................................75

1.2.3.G 10البادئOPB-........................................................77

Bulk segregate.................................84تجارب مؤشراتنتائج3.3

3.3.A البادئOPN-16............................................................84

3.3.B البادئOPO-04.............................................................86

3.3.CالبادئOPC-08............................................................88

93............................................................................االستنتاجات 

94..............................................................................التوصیات 

111-95.............................................................................المصادر

115-112...........................................................................المالحق

a–b.... ...........................................................ةالخالصة االنكلیزی
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قائمة األشكال

الصفحة رقمالتسلسل                                                            

PCR…................................16بواسطة DNAعملیة التضاعف لقطع 1.1

Bulk segregate analysis......................43أساس بناء مؤشرات  1.2

47......الخضريطب للمجموعرالوزن الفيمستویات مختلفة من الملوحة تأثیر1.3

1.3.a48..................تراكیب الوراثیةالنموفيمن الملوحةمستویات مختلفةتأثیر

1.3.b50..........................بین التراكیب الوراثیةاالختالف في صفة تحمل الملوحة

47.........الوزن الرطب للمجموع الجذريفيتأثیر مستویات مختلفة من الملوحة 2.3

53........الوزن الجاف للمجموع الخضريفيمستویات مختلفة من الملوحة تأثیر3.3

53..........الوزن الجاف للمجموع الجذريفيمستویات مختلفة من الملوحة تأثیر4.3

4.3.a56.............نمو جذور التراكیب الوراثیةفيمستویات مختلفة من الملوحةتأثیر

Na+....................................60من عنصر الصودیوماألوراق العلیامحتوى5.3

K+..................................60من عنصر البوتاسیوماألوراق العلیامحتوى6.3

62.............تحت ظروف ثالث تراكیز ملحیةاألوراق العلیامن+K+/Naنسبة 7.3

63.راكیز مختلفة من الملوحةتفي Clمن عنصر الكالسیوماألوراق العلیامحتوى8.3

64.....................المدروسة المعزول من الحنطة لكافة النماذجDNAنواتج 9.3

OPO-04..............................66للبادئ RAPD-PCRنواتج تفاعل 10.3

OPI-01...............................68للبادئ RAPD-PCRنواتج تفاعل 11.3

OPC-08..............................70للبادئ RAPD-PCRنواتج تفاعل 12.3

OPN-16..............................72للبادئ RAPD-PCRنواتج تفاعل 13.3

OPA-07..............................74للبادئ RAPD-PCRنواتج تفاعل 14.3

OPG-B8.............................76للبادئ RAPD-PCRنواتج تفاعل 15.3
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10OPB-..............................78للبادئ RAPD-PCRنواتج تفاعل 16.3

OPN-16.................................85للبادئ BSA-PCRنواتج تفاعل 17.3

OPO-04.................................87للبادئ BSA-PCRنواتج تفاعل 18.3

OPC-08.................................89للبادئ BSA-PCRنواتج تفاعل 19.3
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قائمة الجداول
الصفحةرقمالتسلسل                           

27.......................التجربةالخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة المستخدمة في1.2

30....................................النماذج المدروسة مع مصادر نشوئھا وتجھیزھا2.2

31.......................................................ي البحثاألجھزة المستخدمة ف3.2

32.......................................................المحالیل المستخدمة في البحث4.2

PROMEGA...............................37البادئات العشوائیة المجھزة من شركة5.2

PCR.....................................................38في تفاعل المستخدمةاألجھزة6.2

RAPD-PCR..........................................39خلیط تفاعل مكوناتتراكیز7.2

40...................................للبادئات المستخدمةRAPD-PCRظروف تفاعل8.2

Bulk segregate..................................42التفاعل تراكیز مكونات خلیط 9.2

BSA................44المستخدمة في تقنیة للبادئاتالنیتروجینیةالقواعدتوالي10.2

67........................الجزيئيةأوزانهامع OPO-04للبادئ الحزم المتباينة 1.3

69..........................الجزيئيةأوزانهامعOPI-01للبادئالحزم المتباينة 2.3
71.......................الجزيئية أوزانهامع OPC-08للبادئ الحزم المتباينة 3.3

73........................الجزيئيةأوزانهامع OPN-16للبادئ الحزم المتباينة 4.3
75........................ئيةالجزيأوزانهامع OPA-07للبادئ الحزم المتباينة 5.3

77.......................الجزيئيةأوزانهامع OPG-B8للبادئ الحزم المتباينة 6.3
79........................الجزيئيةأوزانهامع OPB-10للبادئ الحزم المتباينة 7.3

81...................نواتج البادئات من الحزم مع نسبة كفاءتها وقدرتها التمييزية8.3
83...................والخطوط الوراثية المدروسةاألصنافالبادئات التي ميزت 9.3

OPN-16.....................86الجزيئية للبادئ أوزانهامع المعزولةالحزم 10.3
OPO-0488....…..…..….…الجزيئية للبادئ أوزانهامع المعزولةالحزم 11.3

OP- C08.....................90الجزيئية للبادئ أوزانهامع ولة المعزالحزم 12.3
92...........والخطوط الوراثية المدروسةاألصنافالتي ميزتالحزم المعزولة13.3
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قائمة المالحق

رقم الصفحةالتسلسل                                                            

112..........ريخضالوزن الرطب للمجموع الفيمستویات مختلفة من الملوحة أثیرت1

112............الوزن الرطب للمجموع الجذريفيمستویات مختلفة من الملوحة تأثیر2

113...........ريخضللمجموع الجافالوزن الفيمستویات مختلفة من الملوحة تأثیر3

113.............للمجموع الجذريجافالوزن الفيمن الملوحة مستویات مختلفةتأثیر4

114..........................لیاالعاألوراقالصودیوم في أیونالملوحة على تركیز تأثیر5

114..........................یاالبوتاسیوم في االوراق العلأیونالملوحة على تركیز تأثیر6

115.......................العلیااألوراقلبوتاسیوم الى الصودیوم في نسبة عنصر اتأثیر7

115..........................العلیااألوراقالكالسیوم في أیونالملوحة على تركیز تأثیر8
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لحات والمختصراتطقائمة المص

Terminology and Abbreviations

AFLP...Amplified fragment length polymorphism .......المتعددة األشكالقطع الأطوالتضاعف 

bp……..Base pair……………………………...…...……………..….زوج القاعدة

BSA…..Bulk Segergate Analysis…………………………. لمعزولةتحلیل المجامیع ا

CTAB..Cetyltrimethyl Ammonium Bromide….……. مثیل امونیوم برومیدستیل ثالثي

dATP…...Deoxy adenine triphosphate........... ثالثي الفوسفاتمنقوص األوكسجینادنین

dCTP......Deoxy Cytosine triphosphate..... ثالثي الفوسفاتمنقوص األوكسجینسایتوسین

dGTP.…Deoxy Guanine triphosphate…...... ثالثي الفوسفاتمنقوص األوكسجینكوانین

DNA….DeoxyribonucleicAcid…………………. األوكسجینالحامض النووي منقوص 

DNA Fingerprinting……………..……………………………………بصمة الدنا

dTTP….Deoxy Thymine Triphosphate…..…ثایمین منقوص االوكسجین ثالثي الفوسفات

D.W…...Distilled Water………………………………………………..ماء مقطر

RAPD..Random Amplified Polymorphic DNA.. لقطع الدنا المتباینةالتضاعف العشوائي

RFLP..Restriction fragment length polymorphism. المتعددة األشكالمقاطع الدناأطوالتقیید

RCBD..Randomized Complete Blocked Des………تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة

M……. marker …………………………………………….………….مؤشر الدنا

MW…..Molecular Weight………....................................…………الوزن الجزیئي

NPK……Nitrogen Phosphor Potassium…………………نایتروجین،فسفور،بوتاسیوم

O.D……..Optical Density …………………………....…..………. ضوئیةالكثافة ال

Oligonucleotiedes…………………………………………….. متعددةنیوكلیوتیدات

PCR ….…Polymerase Chain Reaction…………..…… الدنامتسلسللابلمرةتفاعل ال

Taq DNA polymerase………………………………………….انزیم بلمرة الدنا

Thermocycler……………………………………………………..المبلمر الحراري
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Tm…...Melting Temperature………………………………….درجة حرارة التفكك

TE…..Tris-EDTA … ethylene diamintetra acetate ....اثیلین داي امین تیترا استیل اسید

U.V…….Ultra violet ray…………………………..…..…….. فوق البنفسجیةاألشعة

SSR……Simple sequence repeats ………………...……. المتكررةالبسیطةالتتابعات

DWT….Dry weight…………………………………….……………الوزن الجاف

ل
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



الخالصة
ذت  ة     رحلتینم على  الدراسة نف ات اإلحیائی ي مركز البحوث والتقنی 2010 / 2011ف

ة مع           تقویملغرض ة من الحنطة بالمقارن ة المنتخب ب الوراثی ي بعض التراكی تحمل الملوحة ف

وراثیین    ةع ازرتضمنت المرحلة األولى،85ودور2تموز ینالصنف ركیبین ال ذور الت و N3ب

2H ص الحساس للملوحة في 2جانب صنف المقارنة تموزإلىملوحة المتحملین لل ضمن  أص

ة من الملوحة ھي          سي سیمنز   15وأ8،   2(ثالث مستویات مختلف ت .)-1م.دی ات وزع العین

صمیم  ق ت اتوف شوائیةالقطاع ة الع ررات ةبثالث)RCBD( الكامل ات  مك وغ النبات دى بل ل

كما تم قیاس ،ف للمجموع الخضري والجذريوالجاتم قیاس الوزن الرطب  مرحلة التفرعات   

سیوم في             ات الصودیوم ، البوتاسیوم ، الكال ا العلاألوراقتراكیز ایون ات للی ا ،نبات ة أم المرحل

بین التراكیب المدروسة باستخدام الوراثي لصفة تحمل الملوحة بدراسة التغایرتعلق تف:ةالثانی

رات  Bulk(BSA)وRandom amplified polymorphic DNA(RAPD)مؤش

segregate analysis المعتمدة على تقنیةPCR.(Polymerase Chain Reaction)

ائج بیًن ةأنت النت ستوى الملوح ادة م ىزی صفات  أدى إل ع ال ي جمی ًا ف ًا معنوی انخفاض

كیبینتباین بین الترالمستوى الملحي الثالث كما أوضحت الدراسة وجود المدروسة السیما في  

ر    التركیبینأنوالصنف المحلي في تحملھا للملوحة ، إذ اتضح          ثیینلوراا ا األكث وراثیین كان ال

ة للملوحة   2تحمًال للملوحة مقارنة بالصنف تموز     ا  . الذي أظھر حساسیة عالی ت كم ائج  بین النت

رً  تحسناً  أنإلى امج            كبی وراثیین لصفة تحمل الملوحة من خالل برن ركیبین ال ي الت صل ف ا ح

.حسنإسماعیلإبراھیمالذي نفذه الباحث الدكتور یة والتحسینالترب

دىو ن ل ري ع اتالتح ة آلی ل للملوح رتالتحم ائج أظھ ةأنالنت ل الملوح فة تحم ص

وراثیین  ركیبین ال ي 2Hو N3للت اض ف ع انخف ة م ت مرتبط زكان صودیومتركی ون ال ای

 )4.952H4.09وN3 م والي  -1غم .ملغ ى الت یوم   و)عل ون البوتاس ز ای ي تركی اع ف ارتف

 )7.292H 8.26وN3 إلىوارتفاع في نسبة عنصر البوتاسیوم )على التوالي -1غم .ملغم

صنف   بالمقارن لیاالعأوراقھمافي ) على التوالي 2.23N3و 1.642H( الصودیوم  ة مع ال

ة    2تموز ساس للملوح ا   . الح رت أكم ائج   ظھ وراثیین      إنالنت ركیبین ال د ھذین الت على  حافظا ً ق

ذه الخصائص في      أیونمستوى متوازن من     ظ ھ م تالح الكالسیوم مع زیادة الملوحة في حین ل

.حساسیة للملوحةأكثرمما یجعلھ2الصنف تموز
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ا 7أنتجتبادئات المستخدمة 8الـ من بینRAPD-PCR تفي تفاعالو ة 82منھ حزم

) %46.3(حزمة 38منھا ، 85ودور2تموزینوالصنفN3 و2Hینالوراثیكیبینضمن التر

Monomorphic.Bands     ة زم المتباین دد الح غ ع ا بل ة Polymorphic44، بینم حزم

2Hو N3وھي النتائج التي اعتمدت في تحلیل التنوع الوراثي للتراكیب الوراثیة ،)53.7%(

وھي OPI-01كبر عدد من الحزم المتباینة كانت في البادئ    او ،85ودور 2تموز ینمع الصنف 

-OPNو التي أنتجت من البادئ ، )2(ر عدد من الحزم المتباینة ھو بینما كان اصغ   ،حزم 10

و البادئ OPI-01للبادئ bp(585-1823)وقد تراوحت حجوم الحزم المتضاعفة بین  . 16

OPN-16)(1716-1500.  ركیب      أنھذه النتائج أظھرتكما ین الت ان ب ي ك د وراث ل بع یناق

وراثي          N3و 2Hینالوراثی ب ال ین التركی ان ب صنف  و2Hواكبر بعد وراثي ك في  85دورال

.األخرىمقارنة مع البادئات OPI-01البادئ 

ة لل صمة الوراثی د الب م تحدی ةت ب الوراثی ة تراكی صنف دوركو، المدروس ر 85ان  ال اكث

ز الل اً  ، وتمی ن خ ك م دة  ذل زم الفری ور الح ادئ   Unique Bandsظھ ي الب OPG-Bف

 )1440bp ( و )590bp (  ادئ ادئ  ) OPB-10 )446bp، والب OPC-08، والب

 )603bp (ا وزأم صنف تم ز2ال د تمی ادئ فق ي الب و ) OPO-04 )2042bpف

 )1774bp ( ،زم كم إذ ذه الح ار ھ ن اعتب ة یمك ة خاص رات وراثی نافؤش باألص

(Cultivar specific marker )

ل   ري تحلی ات   BSAاج الث بادئ ساعدة ث ). OPO-04وOPC-08وOPN-16( بم

ة         ب الوراثی بینت النتائج أن البادئات المستخدمة كانت كفوءة في التمییز بین مجموعتي التراكی

ة  ساسة(المدروس ة والح ةلالمتحمل ان ). لملوح تج البادئ ن OPC-08و OPN-16أن ان م اثنت

ة   ا الجزیئي   ) 2HوN3(القطع المضاعفة الفریدة في التراكیب المتحمل غ وزنھم و 402bpبل

386bp أما البادئ.  وبنفس التتابعOPO-04 األصناففقد أنتج اثنتان من القطع الفریدة في

ر   وزن الجزیئي    الغی د ال ك القطع كبصمة      893bpو 1710bpمتحمل عن ار تل ، ویمكن اعتب

.أصبع للتراكیب الوراثیة التي ظھرت فیھا
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شكر وتقدیر

د             اء سیدنا محم ر األنبی ى خی بعد الحمد هللا الذي تتم بنعمتھ الصالحات والصالة والسالم عل

دین         ا تقف الكلمات عاجزة     . وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین ومن اتبعھم إلى یوم ال ربم

ذل جھ       نسان من خوالج عن التعبیر عما یدور في صدر اإل      ان لكل من ب ل واالمتن رد الجمی دا ل

من كل كلمات الشكر زاده اهللا أجدىلھ فالدعاء لھ أدعوأنإالتسھیل مھمتي وال یسعني ألجل

ى العفو والعافیة وجزاه اهللا عني الجزاء   أفضالعلیھ من    وأسبغتمكینا   وم    األوف ھ ی ھ بنعم ومتع

. الجزاء العظیم

ن      ل م كر ك روري أن أش ي س ن دواع تاذ فم ك  األس ام مال دكتور وس تاذ  ، داودال واألس

ساعدتھ    حسن إسماعیلإبراھیم  الدكتور  المساعد   د اهللا جمعة       المشھداني لم م عب دكتور نج م وال

راھیم  د اب اظم محم دكتور ك ز وال ف عزی اد خل دكتور عم دم ،وال اء أن أتق ف والوف ن اللط وم

ل سلیمان       الل كام دكتور ب ى ال شكر إل د اهللا     بال ار واألستاذ ستار عب اح نجاح جب دكتور رب وال

ات البحث   ومنتسبي شالھي واألستاذ غیث لطفي عارف       مختبر زراعة األنسجة النجاز متطلب

وب   جامعة النھرین / اإلحیائیةمركز التقانة  /  دكتور أی د وال د عبی ة  محم ة الزراع جامعة  /كلی

.الفحوصات الوراثیةمن تسھیالت ومساعدة في إتمامقدموهلما االنبار 

ر عن أروع             وأسمى آیات االحترام وأطیب المشاعر ألسرتي ، إذ تعجز الكلمات في التعبی

واب  أنل اهللا العلي القدیر   أأس ، مواقف التضحیة والحنان   یجزیھم عني خیر الجزاء وحسن الث

.في الدنیا واآلخرة

اتن         اً     ذكر يوفي النھایة أود أن أشكر كل من مد ید العون و ف وداً  أو نكران ه سھواً  ال جح

ع    وجل من ال یسھو، راجیاً  المولى تعالى أن یوفقني إلى كل ما یحبھ ویرضاه وأن یوفق الجمی

. نعم المولى ونعم النصیرأنھللخیر و خدمة العلم 
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1املقدمة  

المقدمة
Introduction

ي    ر ف ا نظی رف لھ م یع سارعة ل رة مت ر وتی صرنا الحاض ي ع ة ف ورة العلمی شھد الث ت

شریة أت ة  ،ریخ الب شكالت المختلف ن الم ر م ل الكثی دة لح ًا عدی ت أبواب د فتح ك ،وق ا تل وأولھ

دواء     ة وال ة باألغذی ذي   . المتعلق ي الوقت ال كا  یف ھ أعداد س د فی زداد   تزای رة األرضیة وت ن الك

ة  حاجاتھم للغذاء والدواء والكساء وغیره   ة   ، إن الموارد الطبیعی ة والحیوانی سر النباتی اً  تنح یوم

،واللوزيالحداد (ذه المواردلھنتیجة للتدھور والتلوث الناجم عن االستغالل المفرط آخربعد 

اطق    ة التي تحدملوحة التربة  من المشاكل الرئیس وتعد   ،)2003 ي المن د اإلنتاج الزراعي ف

تؤدي إذ ) .Rusitzka ،1982وCaesar(العالم منوشبھ الجافة منھاالمختلفة الجافة

ائي  ( االزموزيالتأثیرو النبات عن طریق منفي انخفاض إلىالتربة  ملوحة   دم  ) الشد الم وع

وازن  ونيالت أثیراألی ة والت ات الملحی سمي لالیون .)Marschner ،1987و Lessani(ال

اد                تفقوا ى عوامل اإلجھ ات یرجع إل ت للنب ضار أو الممی أثیر ال Stressالعلماء على أن الت
لك لذ. )Abdul Qados ،2011(العناصروتأثیرھا المباشر وغیر المباشر على سلسلة نقل 

فة تحمل الملوحة    ) 1980(و آخرون Epsteinأوضح   ات  إن تحسین ص ي النبات ءكف ف

ي ح ة ف شكلة الملوح وحظ إذ ل م ضال واع  ًأی ة أن األن وث الجاری ات والبح الل الدراس ن خ م

وع         لملوحةلھاتحملدرجة في ختلفتالنباتیة این موجود ضمن أصناف الن ذا التب د یكون ھ وق

روط  ،معلوم في برامج التربیة والتحسین    وكما ھو    ، الواحد اك ش ب  ًاوان ھن ا یج من  توافرھ

-:وھي برنامجالمثل ھذا اجل نجاح

.اختالفات في صفة تحمل الملوحة في المادة الوراثیة المستخدمة وجود- 1

.الملوحة ةتحملالمالنباتاتوانتخابالطریقة الفعالة في تشخیصاختیار - 2

) .1984، وآخرونRalph(حساسیة للملوحة األكثرتحدید مرحلة النمو - 3
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2املقدمة  

ا أن صفة تحمل الملوحة مسیطر علیھا و   إذ   المشھداني ( لراثیا وقابلة لالنتقال عبر األجی

. )2003،وآخرون

.)1984، وآخرونNobele(كانت عالیةصفة في نبات الجتالھذهان توریثو

ي مختلف      ھذه  تحدید   انو واع المورثات ف ة    المحاصیل ب أن ا الحیوی استخدام أدوات التكنولوجی

دة ا والجدی دة  المنھ ات المعتم ى الح عالم ووياعل ذه   و) .DNA(مض الن ن ھ دة م ي واح ھ

ا     مھمة یمكن   اةوأدً فعالة جدا الالتقنیات   وق بھ وراثي في     الوث وع ال اس التن المحاصیل التي   لقی

شكل الظاھري      تصفال خالفًا،  یولوجياالب التطورفيً كانت ھدفا رئیسا   ة (ال ) المورفولوجی

ة االب( والكیمیائیة الحیاتیة  ا التي   ،)یوكیمیائی ة و      ربم أثر بالعوامل البیئی ات تت ي النمو  عملی الت

ات الح  ن أل، اجًدً تستغرق وقتا طویال   ووي تكون تصوًر   اعالم سل  عن  اسریعً امض الن تسل

الي تمك     ا من   نالجینوم ، وبالت ات    ن شف عن االختالف ة الك راد   تالتي  الوراثی ا األف ة مختلالحملھ ف

)Rabbani رون ة . )2008، وآخ ات الوراثی زت الدراس ى ترك ة عل فھابالحنط نوص م

یل  تراتیجیالمحاص ادر(ةاإلس د الق ي  ) . 2003،عب ستمر ف سریع والم ور ال ل التط ي ظ وف

شف على   األخیرةفي السنوات    DNAاستخدام مؤشر    واع ساعد في الك دة من    أن ة وعدی حدیث

ارزة الت                ى واحد من االنجازات الب د عل ي تعتم ة    تلك المؤشرات الت ل نھای ت قب ة ي تحقق األلفی

تفاعل البلمرة المتسلسل(ـبلتي تعرفاوDNAابتكار تقانة تضاعف سلسلة ھيوالأالثانیة 

PCR ("polymerase chain reaction "من قبلMullis )1986،وآخرون(

ا باستحداث طر   اإلحیائیةھائلة في التقانة  ثورةأحدثتالتي   ؤ قائم رى أق ائ وجعلت التنب في  خ

In vitroخارج الجسم الحي DNAءزالتقانة على مضاعفة جهھذتستند إذ،ھذا المجال 
Mohan) ،1991( .  ة صفات الكمی ة لل ر الموروث ة وغی ات الموروث ة المكون وان معرف

أي PCR-RAPDتقنیةتطلب تال ،امج مناسب لالرتقاء بتلك الصفات نضروري ألتباع بر  

وم    جینوم الكائن الحيلتسلسمسبقة عن معلومات ائن ألخذ البصمات من جین واستخدمت  الك

وبین األنواع العائلة على مستوى الجزیئیةالوراثةعلى نطاق واسع لتقدیر تغیرات  ھذه التقنیة   

صلة   ة ال شخیص وثیق ي الت رونRabbani( ف وShaptadvipa;2008، وآخ

Sarma ،2009. (
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3املقدمة  

د مالBulk segregate analysisاستخدام تقنیةفضال عن ة   ةعتم ى تقنی PCRعل

ة    سابقًا تم تطویرھا   التي  وراثیةالتراكیب  التحلیل التباین الوراثي بین     ولعزل ة الطاق ي منظم ف

ة       لالذریة العراقیة   ات التعریض والغربل تتحمل مستویات محدودة من الملوحة من خالل عملی

ة للملوحة      تم عزل عدد   وواالنتخاب طیلة فترة البرامج      ة المتحمل ب الوراثی وكان  من التراكی

-:اآلتیةاألھدافوتحقیق البرامجالدراسة الحالیة استكمال تلك الھدف من

ملوحة التربة مقارنة مع الصنف المحلي لقید الدراسةالتراكیب الوراثیةتحملمعرفة مدى -1

.المعتمد 

.للملوحة التراكیب الوراثیة ھذهل تحملفسیولوجیة الالدراساتتحدید -2

.RAPD – PCRطریقةباستخدام المدروسةللنماذجالوراثیةاألنماطإیجاد-3

ة للملوحة    العالقة الوراثیة بین والتقارب الوراثي تحدید-4 ة المتحمل ب الوراثی ة ن قارمالتراكی

.مع الصنفین الحساسین للملوحة 
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4مراجعة المصادر

األولالفصل 
مراجعاستعراض ال. 1

LITERATURE REVIEW

تأثير الملوحة في نمو النبات1.1

ات العوامل الرئیسة المعرقلة ل   منالملوحة   تعد الم وذلك      نمو النب ف أنحاء الع ي مختل ف

س       ة أو الف صائص المورفولوجی ض الخ ى بع سلبیة عل أثیرات ال اتیولوجیةللت ذه  للنب وھ

ز  ) Ion toxicity( وتشمل السمیة األیونیة التأثیرات أما تكون مباشرة  فعند زیادة تركی

ي یمتصھا       نباتیةفي الخالیا ال  +Naو -Clایوني   ذیات الت ي المغ وازن ف ینجم عنھا عدم الت

ات   اقي ا        ، النب ذا ب ات وھك ى النب وعي أو سمي عل أثیر ن ذا الت ة  ألوھ ات الملحی أثیر یون والت

ح  ) Osmotic effect( األزموزي  ادة المل ة أنإذ،نتیجة زی رة ؤثرت الملوح في  مباش

ة ىقابلی ات عل ة  النب ن الترب اء م صاص الم ذلك . امت دموك وازن ع ونياالت Ion( ألی
imbalance) (Salman رون ر . )2003، وآخ ي إذ ذك أن) 2002(الربیع

ى أدتالملوحة   صو      إل سبة ال ادة ن اض اودیوم  زی شعیر       نخف ات ال ي نب وى البوتاسیوم ف محت

وازن    ي الت وني ابسبب اإلخالل ف ر عن     .)Ion imbalance( ألی ر مباش شكل غی أو ب

ة وا     تأثیرھاطریق   ة والكیمیائی ة على الخصائص الفیزیائی ر     لحیوی ا غی ث تجعلھ ة بحی للترب

ذلك     ات وك و النب الحة لنم ا ص ي تأثیرھ ذور ف ون ممی الج ن أن تك ة  ویمك اتلت لنبات

)HasnainوBerge ،2006( .ادةأنإذ اتالازی ةیون ھ الملحی تج عن ة ین ي الترب ف

أثر الترب            ذلك تت ات وك ة والنب ین الترب وني ب ادل أالی ة التب ي عملی ل ف الل   خل سھا من خ ة نف

صودیوم  أن أمالإذ) نیونات األأوالكاتیونات ( أو احد مكوناتھا    بتھاالتأثیر على خصو   ح ال

ل    ة التفاع ع درج ة كرف ة للترب ة والكیمیائی صفات الفیزیائی ى ال ؤثر عل ادل ت ) pH( المتب

ة   ات        باتجاه القلوی ة للنب ب العناصر الغذائی ة اغل دم جاھزی الي ع اھزة   . وبالت ي تكون ج الت

ة        ، عادًة في الوسط الحامضي     اء وصالدة الترب ؤثر     ووضعف البن ا ی شتت مم تفخ أو تت تن

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



5مراجعة المصادر

أثیرات  اذیة وحركة الماء فیھا   نف على ة    ستنعكس  وھذه الت فات الترب ى ص الي الوبعل على  ت

لبي نمو   شكل س ات ب رون( Pearsonالنب ا) 2003، وآخ ادةأنكم ةزی سبة ملوح ن

ة ن أن الترب ى یمك أثر عل لت ضویة تحل واد الع ة الم ي الترب و Walpola(ف

Arunakumara ،2010(.

انخفاض  كبیر في إلى-1لتر.ملیمول230، 320یینملوحة عند المستوالأدت

تأثیرھا على العدید من العملیات نتیجةالحنطة منألصنافالجاف والوزن الرطب

كما أن ، تصنیع البروتینات ، ومینیةالحیویة التي یقوم بھا النبات مثل تراكم الحوامض األ

یضیة بدرجات مختلفة اعتمادااألمن سرعة التفاعالت قللیتراكم األمالح داخل النبات 

ن م) 2008(السعدي أوضحفقد ) . 2008، وآخرونTammam(على جزء النبات ً

في وحدة المزارع المائیة ) الفتح والنور(الحنطةصنفيخالل الدراسة التي قام بھا على 

، 75، 50، 25( ملح كلورید الصودیوم وھيوالتي تحتوي على تراكیز متزایدة من

والنسبيالمطلقالنموتوسطمانخفاض تدریجي في) -1لتر.ملیمول150، 100

معدل االنقسام الخلوي انخفاض عزي ھذا إلى أفیھا والبروتینونسبةوقطرھاللجذور

یونات الصودیوم والكالسیوم المرتبطة بالغشاء أبین نافسلخالیا الجذور وحصول ت

من خالل زراعة ) 2005(وآخرونAl-Hendawyوذكر . البالزمي وزیادة نفاذیتھ

دیسي 15ثالثالمستوى الملحي الأننبات الحنطة في مستویات مختلفة من الملوحة 

الوزن الرطب ووالتفرعاتاألوراقعدد انخفاض معنوي فيإلىأدى-1م. سیمنز

إلىأدتالملوحةأنإلىویعزى السبب . والجاف للمجموعین الخضري والجذري 

معدل النمو مع إلى خفضدرة النباتات على امتصاص المیاه ، وھذا یؤدي قمانخفاض 

تسببكذلك. مجموعة من التغییرات األیضیة مماثلة لتلك الناجمة من اإلجھاد المائي 

إلى مستویات اوارتفاع نسبتھاالیونات الملحیة دخول وتراكم كمیات كبیرة من األمالح

سبب الشیخوخة المبكرة ، وخفض التمثیل الضوئي سامة في العصیر الخلوي لألوراق ، وت

االمالح في االوراق واختالف ھذه من خالل تراكم لملوحةاتؤثركذلك ، ألوراقافي 

-ALتوصل و.)Munns ) ،2002المائي اإلجھادإلىالضغط التناضحي مما یؤدي 
Uqailiمختلفة ھي لتأثیر ماء البزل بمستویات ملحیة معند دراستھ) 2002 (آخرونو
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6مراجعة المصادر

في نمو نبات الحنطة صنف المكسیباك إلى أن -1م.سیمنز دیسي10 و8و6و4و3و2

. عدد التفرعات قد انخفض معنویا نتیجة زیادة ملوحة ماء الري مقارنة بماء النھر

عدة ألصناف إلى نتائج مماثلة في دراستھم) 1986(آخرونوFrancoisوتوصل 

.دیسي سیمنز 20.5إلى10.8التركیز الملحي لماء الري منمختلفة من الحنطة بزیادة 

.-1م

الملوحة سببت اختزاًال معنویًا في عدد التفرعات أن) 2003(كما وجد الحالق 

وارتفاع النباتات كما سببت حالة من االضطراب التغذوي من خالل الزیادة الواضحة في 

یتم تثبیط نمو النبات ویأتي ھذا إذ،في البعض اآلخرنقصتراكیز بعض العناصر و

خذ العناصر الغذائیة الضروریة من أعند ATPالنبات للطاقة استھالكنتیجة نخفاضاال

الن ھذه الطاقة كانت ستصرف على العملیات الحیویة ، وسط النمو المتأثر بالملوحة 

.)2011،وآخرونCuin(للنبات 

راسة أجریت على  تركیبین وراثیین في د) 2001،وآخرونعطیة ( وقد وجد 

أدتجانب صنف المكسیباك للمقارنةإلى) 4Hو3H( ھما منتخبین من الحنطة

. لوزن الجاف للجزء الخضري والجذريخفض اإلىالملوحة

، Na2SO4 ،CaCl2 ،MgCl2ضافةأن ا) 2005(وآخرونAliووجد 

NaCl دیسي سیمنز2،5،10،15،20،25وبتركیز 10 : 5 , 1 : 4بنسبة.
الوزن الجاف للسیقان وقد ُعزي ذلك إلى خفضفي وسط نمو نبات الحنطة أدى إلى -1م

المواد تراكم وتصنیعمما ینعكس علىPhotosynthesisتأثر عملیة البناء الضوئي 

تھم التيفي دراسوافقد وجد) 2001(آخرونوAhmadأما، الكاربوھیدراتیة

150أو50،100مستویات ملحیة ةضمنت سبعة تراكیب وراثیة من الحنطة وثالثت
Hydroponicعة المائیةامن كلورید الصودیوم تحت ظروف الزر-1لتر. مولملی

Cultureكما، من النمو الخضري للمحاصیل أكثر من النمو الجذري تأن الملوحة قلل

.نبات في إكمال دورة حیاتھالإسراعوجدوا أن زیادة الملوحة أدت إلى 
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7مراجعة المصادر

انخفاضا في الوزن الحظوا) 2002(وآخرونPervaizوفي دراسة قام بھا 

أصناف من الحنطة عند زیادة التركیز الملحي ةالجاف للمجموع الخضري والجذري لثالث

صودیوم والكلورید ملي مولر كلورید الصودیوم وھذا سببھ ُسمیة ایونات ال0-200من 

1985(وآخرونGorhamوكذلك بینت نتائج الدراسات التي قام بھا .یا الساقفي خال
ھذه المحاصیل كانت أكثر حساسیة للملوحة خالل المراحل نإوالشعیر على الحنطة ) 

Maasأشارإذ،المبكرة من النمو الخضري واقل حساسیة للملوحة خالل مراحل التزھیر
ھداني والحدیثي المشأكدهوھذا ما .لمراحل النموأن تحمل الملوحة یتغیر تبعا) 1986(

.راكیب الوراثیة المتحملة للملوحةمن خالل دراسة بعض الت) 2006( 

وھاأجرالتيمن خالل الدراسة)2011(وآخرونMahmoodabadالحظكما 

أجزاءالوزن الرطب والجاف في جمیع خفضإلىأدتزیادة الملوحة أنعلى نبات القمح 

.النبات

في النباتصفة تحمل الملوحة2.1
أثبتت الدراسات والبحوث وجود اختالف واضح بین النباتات في درجة تحملھا للملوحة         

ین      ات ب واع وھذه االختالف وع الواحد     األن ین أصناف الن ى ب ة و. وحت ات ان قابلی على  النب

-:آلتیةاالملوحة مرتبطة بالعملیات تحمل

.لیاالعاألوراقت الملحیة داخل فجوات خالیا یوناتجمیع األ-1

.)2004، لFlowers(امتصاص العناصر المھمة في العملیات الحیویةإعادة-2

ضغط األ  -3 یم ال ة لتنظ ضویة الالزم ات الع ة المركب وزي حرك ا زم ل خالی األوراقداخ

)Munnsو Tester ،2008(.

في بقولیةك اختالفات بین أنواع العائلة الأن ھنا) Lauchli)1984فقد أوضح 

.مصحوقد تبین أن الجت والبرسیم أكثر تحمال من ال،درجة تحمل الملوحة

المشھدانيذكر فقد ،الحنطة في درجات تحمل الملوحةأصنافبالنسبة لالختالف بینأما

راكیب بعض التإن ھناك اختالفات في درجة تحمل الملوحة بین )2006( الحدیثيو
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8مراجعة المصادر

وفي،وان ھذه االختالفات موجودة في كل مراحل نمو النباتمن الحنطةةالوراثی

ھناك اختالفات أنمن الحنطة تبین أنواععلى ) 2007(ةالعودالدراسات التي قام بھا 

من القمح أكسادفقد كانت ساللةالملوحةإلىفي درجة االستجابة األصنافواضحة بین 

وجود تباین بین التراكیب ) 2003 (كما أشارت الحالق،ملوحةتحمال للأكثرالطري 

، وصنف النخوة كانا L2الوراثیة في تحملھا للملوحة ، إذ اتضح أن التركیب الوراثي 

.األكثر تحمًال للملوحة مقارنة بالتركیب الوراثي العز الذي أظھر حساسیة عالیة للملوحة

لملوحة لالنباتلتحملالفسلجیةاآللیات3.1
تشیر الكثیر من الدراسات الى ان بعض النباتات تمتلك قابلیة لتحمل الملوحة من خالل 

تحتوي على غدد Halophytesالقیام بفعالیات حیویة مختلفة ، فبعض النباتات الملحیة

Atripleملحیة في أوراقھا تجعلھا تتأقلم مع التراكیز الملحیة العالیة مثل نبات 
hastataن آلیة التحمل تكمن خالل امتصاصھا كمیات كبیرة من ایونات األمالح وا

كما أن النباتات الملحیة تمیل إلى زیادة حجم الفجوات في خالیا ، وخزنھا في تلك الغدد 

من حجم األوراق الناضجة وتعمل على تنظیم الضغط % 95أوراقھا التي تشغل 

ذه الفجوات للحفاظ على التوازن من خالل تجمع االیونات وتراكمھا في ھزموزي األ

.)2009، و الخلیفةالخلیفة(في سایتوبالزم الخلیةألیونيا

التي تنتمي إلیھا اغلب المحاصیل )Glycophytes (أما النباتات غیر الملحیة

أو استخدام میكانیكیة تحمل الملوحةحملآلیة التحمل تتم عن طریق تفإنالزراعیة 

لنبات خالل وجود الشد الملحي في وسط النمو إلى إجراء بعض یعمل اإذ، خاصة

التحورات والتكیفات للتقلیل من حدة الشد مثل تأخیر اإلنبات وتقصیر دورة الحیاة 

.)Moshe ،1984(فر الظروف المناسبة اواإلسراع في أكمال دورة حیاتھ عند تو

قدومعرفتھاالتحملآلیةدراسةلكن،بعدإنتاجیةلھا فوائدلیسأنھوھناك نباتات یبدو

البحوث العلمیة لما لھا من فائدة یمكن استغاللھا بطرق إلجراءاحثین البمنالعدیدجذب

اتتعد اآللیلذا . )Colmer ،2006(تتحمل الملوحةنباتاتعلىللحصولوراثیة 
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9مراجعة المصادر

وكیمیائیا كي الفسلجیة لتحمل الملوحة من قبل النبات جزءا مكمال لرد فعل النبات وراثیا 

-:بفعالیاتھ الحیویة ومن ھذه اآللیات یستطیع القیام

الفجوات إلىبالزم األمالح من السایتوبطرد یقوم النبات إذ-:Exclusionاالستبعاد  -أ

لتقلیل تركیزھا ، أو استبعاد ایون الصودیوم عن طریق حجزه في عبر غشاء الفجوة 

.)1981آخرون ، وPitman(المنطقة السفلیة من النبات 

لإلجھادھنا تتمیز النباتات المتحملة - :Osmotic toleranceزموزیة  تحمل األ-ب

من خالل جینات معینةعلى تنظیم النفاذیة للحفاظ على نمو النباتالملحي بالقدرة 

)Munnsو Tester    ،2008(. ھذه من خالل األمالحیقوم النبات بموازنة لذلك

عن طریق النتحواألوراقاألنسجةبعض منالصودیومیداستبعاد كلورومیزة متالاآللیة

.)2006، وآخرونMunns (للملوحةًتحمالأكثرلجعل النباتات 

ة ساطأن النباتات تستجیب إلى الملوحة بو) Greenway)1973أشار الباحثإذ

ة على طرد االیونات الملحیة استبعاد االیونات وان أوراق ھذه النباتات لھا القابلیالیة

.من النباتألسفلاإلى الجزء یدالزائدة ومنھا الصودیوم والكلور

التخلص بقدرتھ علىمرتبطلملوحة لالنباتأن تحمل) Lauchli) 1984 أوضح و

-:عدة ومنھا طرق بمن التراكیز العالیة لألمالح المتراكمة وھذا یتم 

. ریع مع زیادة محتوى الماء للخلیةالسالتخفیف بواسطة النمو: ًأوال

إلى  أسفل یاالتنظیم األزموزي من خالل  استبعاد ایون الصودیوم من األوراق العل- :ًثانیا

أو حجزه في المنطقة السفلیة الجذریة ، النبات ثم طرحھ إلى الخارج عن طریق الجذور

تة الخبز استطاعمن حنطأصنافنإ)2011، وآخرون( Cuinوجدفقد .للنبات 

فجوات الیون الصودیوم من العصیر الخلوي الى أتحمل الملوحة عن طریق استبعاد 

بھاوفي دراسة قام.الموجودة في خالیا الجذور كوسیلة فسلجیة لتحمل الملوحة 

Schachو Munns) 1992 (اتالحظا وجود آلیتین لتحمل الملوحة في نبات

الذي یعد أحیانا الجذورفي قلیل من ایونات الصودیوم تراكم معدل : األولى ، الحنطة 

مما ، یونات في األوراق القدیمة ھي حجز األ:واآللیة الثانیة، النمو منظم لبعض عملیات

كما . لصودیوم في النبات الیونات ایؤدي إلى زیادة القدرة على تحمل التراكیز العالیة 
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10مراجعة المصادر

تم فیھا الحنطة للملوحة وبحث حول تحمل) Roy ،2009 وTester(أجرى

ھا للماء فوجد توزیادة نفاذیاألنسجةیون الصودیوم من استبعاد النبات ألآلیةعلى التركیز

.التحمل بین الخطوط والتراكیب الوراثیة المستخدمةآلیةھناك تباین في أن

خالل ومن آلیات تحمل الملوحة في النباتات الحساسة للملوحة تحمل األزموزیة ویتم من

یحافظ ھذا التنظیم على إذ،)Osmo regulation( إعادة تنظیم الضغط األزموزي 

حجم الخلیة من خالل زیادة تركیز العصیر الخلوي داخلھا بدرجة تكفي لمقاومة الشد 

إلى درجة تسمح لھ بمعادلة الجھد المائي لوسط النموٍالخارجي أي إبقاء الجھد المائي عال

مقدرةإلى) Tester ،2008 وMunns(ذكرإذ،ستمرار العیشألالتفوق علیھأو

تنظیم الضغط التناضحي واستبعاد ایون آلیةالحنطة تحمل الملوحة من خالل اتنبات

الن زیادة الضغط ،مسؤولة عن ھذه الصفةجیناتالنبات وھناك أنسجةالصودیوم من 

التبادل رحلة الشیخوخة عن طریقالفتیة ، وإبطاء ماألوراقنمو إلىالتناضحي تؤدي 

.األیوني

كان أكثر ) أبو غریب ( أن صنف الحنطة ) 1984(أظھرت دراسة الربیعي و

ٍزموزي عالأوھذا یرجع إلى وجود جھد )مكسیباك( تحمال للملوحة من الصنف 

قد ف) 1998(أما الكیار . المدروسةفي كل مستویات الملوحة) أبو غریب ( للصنف

4Hو 3H تركیبین وراثیین من الحنطة لوجد في دراسة للتحري عن آلیة تحمل الملوحة 
مقارنة بصنف المكسیباك أن صفة تحمل الملوحة تزامنت مع انخفاض تركیز ایون 

الصودیوم في ایون البوتاسیوم إلى ایونالصودیوم وزیادة تركیز البوتاسیوم مسببا زیادة 

الذي اظھر زیادة في تركیز ایون الصودیوم )المكسیباك( صنف بالرنة أوراقھا العلیا مقا

ایون البوتاسیوم إلى ایونوانخفاضا في تركیز ایون البوتاسیوم مما أدى إلى انخفاض نسبة 

. الصودیوم في أوراقھ العلیا

كما أشارت النتائج إلى أن ھذین التركیبین الوراثیین حافظا على مستوى متوازن من ایون 

زموزي لخالیا األوراق العلیا بزیادة الملوحة في وم والمنغنیسیوم وزیادة الضغط األالكالسی

. حین كانت النتائج معكوسة في صنف المكسیباك
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11مراجعة المصادر

تراكیب وراثیة أخرى لمماثلةإلى نتائج) 2001(آخرونوتوصل المشھداني وقد 

كانت 6Hو1Hن إذ وجدوا أن صفة تحمل الملوحة للتركیبین الوراثیی، من الحنطة 

وارتفاع تركیز ایون البوتاسیوم وارتفاع نسبة ناجمة عن انخفاض تركیز ایون الصودیوم

عنصر البوتاسیوم إلى عنصر الصودیوم في أوراقھما العلیا مع زیادة الملوحة في حین لم 

.تالحظ ھذه الخصائص في صنف النداء مما یجعلھ اقل تحمال للملوحة

جوانب عدةان ھناكالفسیولوجیة على تحمل النبات للملوحة كذلك أظھرت األبحاث

، والتكیف ، واالستجابات لإلنباتosmolyte، إنتاج ، بما في ذلكیقوم بھا النبات

، إفراز الملح األنزیمیة، واالستجابات النقل وانتقائیة امتصاص االیونات، ولتناضحيا

انخفاض تركیزات الصودیوم في والتحكم الجیني في قدرة خالیا النباتات للحفاظ على

كیز عالیة من االعصیر الخلوي وھي عملیة أساسیة ترتبط بقدرة النباتات على النمو في تر

) 2007، وآخرون( Sannazzaroأشاركذلك . )2006،وآخرون( Kantالملح 

جھاداإلالذي یسببھ زموزي األلفك الضغط األلبومینتنظیم نسبة أوقیام الجذر بزیادة على

.تحمل النبات للملوحةآلیاتالتي تعد من الملحي

صفة تحمل الملوحةوراثة 4.1
لصفة)Genetic base(القاعدة الوراثیة عن فرةابسبب قلة المعلومات المتو

األبحاثالمزید من وإجراءالمعلومات المزید منجمعمن الضروري لذا تحمل الملوحة 

ومن سبقھ من العاملین ) Jones، 1992وGorham(أكد ذإ. ھا حولات دراسالو

في ھذا المجال بان صفة تحمل الملوحة لیس بظاھرة بسیطة ألنھا تعني ارتباط مجموعة 

.من جینأكثربواسعة من الصفات الفسیولوجیة والوراثیة المختلفة وھذه یمكن أن تحدد 
التي حنطةالسالالتبینلوحةالملتحملمعنويوراثيتباینوجودكما یالحظ

ةالعود( ) 3و شام 6شام ( المحلیة   األنواععلى جمیع )أكساد( تفوقت فیھا سالالت 

من خالل فحص المورثات )2011، وآخرون( Ghalooأكدهوھذا ما .)2007،

وجد اختالف بین إذمن الحنطة تحت مستویات مختلفة من كلورید الصودیوم أصناففي 
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12مراجعة المصادر

تحمال األكثرmoomalوكان التركیب الوراثي استجابتھا للملوحةالجینیة فينماطاأل

.للملوحة

أن صفة تحمل الملوحة مورثة ومسیطر )Ream،1969 وFurr ( وأوضح

صفاتمتعددة ال(وھي. ینات قابلة لالنتقال عبر األجیالعلیھا وراثیا من قبل عدد من الج

المشھدانيأكدهوھذا ما ). Multi traitl – Multi gene()متعددة الجینات–

بالمعنى الواسع والضیق لجمیع صفات توریث ھذه الصفة أنفي)2003(وآخرون

كثیرا تتأثرالحاصل ومكوناتھ والنمو انخفض مع زیادة الملوحة ولھذا فان ھذه الصفة 

ونكما استنتج الباحث. من جینرأكثصفة كمیة یحكمھا أنھااالعتقاد إلىبالبیئة مما یدعو 

األجیالصفة تحمل الملوحة ھي صفة وراثیة قابلة لالنتقال عبر أنممن خالل دراستھ

للتأثیروذلك نتخابااللھذه الصفة متوقع من خالل دورات ًوراثیاًتحسناأوًوان تقدما

. وحة العاليملفي توریث ھذه الصفة وخاصة في مستوى الاإلضافيالمعنوي لفعل الجین 

عالیة من الملحاكیزقدرة النباتات على النمو في ترببط تأساسیة تراتعملیولھذه الجینات

Ruisheng )2004، وآخرون(.

من الجذر إلى المنطقة ) -Cl(یدأن انتقال ایون الكلور) Abel، 1969( استنتج فقد 

)-Cl(یدة وان استبعاد ایون الكلورألصناف فول الصویا یقع تحت السیطرة الوراثییاالعل

Dominant(یقع تحت سیطرة زوج من الجینات الفردیة السائدة Leeفي صنف 
Single Gene Pair ( ، في أوراق صنف یوناألتراكمبینماJackson ینظم

إلى أن اكتشاف السیطرة للجین Moshe، (1984(وأشار. زوج من الجیناتبوساطة

ذات أھمیة كبرى في دراسة الطاقة الالزمة ATPـمركب الالرئیس على نشاط 

.لتحمل الملوحةاالیوناتالمتصاص العناصر و

تحدیدات تمكن من وعلم الجین،التقدم في تطبیق التحلیل الوراثي الجزیئيأنما ك

Xiongالجینات الوراثیة المسوؤلة عن تحمل الملوحة إذ.)Jian ،2002و ( 

التنوع الوراثي الجزیئي وتحدید المورثات المسؤولة تقییم) UL-Hak )2009استطاع 

ومن جانب .RAPD-PCRالبامیة من خالل استخدام تقنیة اتصفة في نباتالھذهعن
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13مراجعة المصادر

اوالتعبیر الجیني الذي یلعب دوًر. عض العناصر األساسیة لنمو النباتآخر درست عالقة ب

.تحت ظروف النمو الطبیعياإلجھاد في تنظیم واستجابة تحملًھاما

لملوحة  في مرحلة اإلنبات لالشعیرأن صفة تحمل) Maddur،1976(ذكرو

أما انتقال تلك الصفة في مرحلة البادرات فتتم ، ةجزئیسیادةجینات ذات بوساطةتنتقل 

إلىالوصول لمحاولةوظھرت رؤى جدیدة .جینات ذات تغلب جزئي وتامعن طریق

النبات تحملفي ًحاسماًورادتحدید الجینات التي تلعب یمكن لتي من خاللھا اآللیات ا

.)Roy ،2009 وTester(وحةللمل

لتسلیط الضوء على األدواتالدراسات الجزیئیة ولدت مجموعة كبیرة من نإلذا ف

Xiong المستجیبات لتحمل الملوحة Munnsاستطاعإذ.)Jian ،2002و ( 
إجراءلوحة من خالل مصفة تحمل المن الحنطة تمتلكأصنافالكشف عن ) 2002( 

.علیھادراسة جزیئیة وفسلجیة

على أصناف من الحنطة ذات ) Sghar)1995وFarooqانوقد حصل الباحث

عالي للملوحة نتیجة لنقل الجینات المسؤولة عن التحمل من األنواع البریة تحمل

لصفة تحمل اآللیاتد تباین في ووكذلك وج.عةلمنزرفي التھجین إلى الحنطة االمستخدمة

، وآخرون( Kant ھذا التحملالمسؤولة عن اتالجینتعبیرالملوحة بسبب التغایر في 

إلى وجود تباین في تحمل األنواع النباتیة )Flowers ،2004 (ر ذكفقد . ) 2006

وان ھذا التحمل یرجع سببھ إلى امتالك ھذه األنواع وأصناف النوع الواحد من المحاصیل 

.تعدیالت وراثیة مختلفةلأو األصناف 

ة 5.1 سل  تقنی رة المتسل ل البلم Polymerase Chain"تفاع

Reaction" )PCR(
سریع مع وجود والخلیة بشكل تلقائي فيمض النووي ابمضاعفة كمیة الحالخلیةتقوم

سخ والمضاعفة   ،نظام تصحیح لألخطاء خالل النسخ   ة   و تبلغ سرعة الن ة الحی ل الخلی داخ

في  ھذا التضاعفحدثوی،)داخل النظام الحیوي   ( قاعدة نیتروجینیة بالثانیة     1000إلى  

. یة في وقت التكاثر واالنقسام فقطالخل
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14مراجعة المصادر

ل مع        الحاصل في مجال التكنولوجیا ال    التطور ستدعىا ى التعام وم عل ذي یق حیویة وال

ى أن یبحث  DNAمض النووي   االح اء بشكل أساسي عل وم     العلم ة تق ة أو تقنی ن طریق ع

ة الح  ضاعفة كمی ى م ووي اعل رDNAمض الن شكل كبی ي ب سم الح ارج الج خ

 ) McPhersonوMolle ،2001.(
ا  خلیةعدة لتنشیط ال  محاوالت فكان ھناك  ادة قابلیتھ سام المستمر بإضافة     لزی ى االنق عل

و  ل النم ل growth factorsعوام ى أن توص امfaloonaوMullisإل ي ع ف

ى)1987( شافاإل ةكت ورات  PCRتقنی ن التط ر م ة لكثی ة بواب ذه التقنی ت ھ فكان

ال الت ي مج سارعة ف ة المت ةقنی اعدت ،الحیوی ي س باب الت م األس ن أھ ى وم ة عل ذه التقنی ھ

وي       ة (االنتشار عدم اعتمادھا على النظام الحی ة   ) أي الخلی تحكم بكمی وسرعة  DNAوال

.في اإلنتاج

سخ الح     ار ن ووي  اوھي تقنیة مخبریھ تقوم بإكث وي    DNAمض الن خارج النظام الحی

ة      سخ الح   أي أنھا طریق ساخ           الن ة الستن ة حیوی ذلك فھي تقنی ر و ل ي المختب ووي ف مض الن

ات     ارب والفحوص ام بالتج ا للقی ضاعفة إنتاجھ ووي و م ض الن ن الحم ددة م ة مح قطع

.)James ،2000 وPeter ( المختلفة

اختبارات استقصائیة بوصفھا تستخدم في تسعینیات القرن الماضي   PCRتقنیة  كانت  

ل محل        متممة، ة تح ذه التقنی دأت ھ رن العشرین ب ة الق ا ولكن في نھای رى   تقنی رة أخ ت كثی

ا أثبتت   ازة   ألنھ ة ممت رة ودق ة كبی ام      . فعالی د إتم رن الواحد والعشرین وبع ع الق ي مطل وف

سلة  ات    سل رن الجینومی ھ ق رن بأن ذا الق ل ھ ى كام ر إل بح ینظ شري أص وم الب الجین

Genomics ،انإذ ةك ورة   PCRلتقنی ذه الث ي ھ یًا ف رى  دورًا أساس ة الكب العلمی

)Zewail ،2002(.

ا  و رًا م ضىكثی ن   یقت ین م زء مع ة ج ر دراس ة  (DNAاألم ادة الوراثی ن ) الم ولك

ذا الح         ات ھ ستلزم     اصعوبة التعامل مع عدد محدود من جزیئ ذا ی ك ، ل ول دون ذل مض تح

األمر مضاعفة ھذا الجزء المطلوب دراستھ مرات عدة خارج الجسم حتى یسھل استخدامھ 

ك  د ذل يبع ةف ة المطلوب سمالدراس ذه الى ، وت م ھ ة باس ضاعف( عملی ووي مضاحالت الن

ة  ) DNA amplificationاألوكسجینالمنقوص  زم فك   اعفتض الوإلجراء عملی یل
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15مراجعة المصادر

دیم باستخدام       جزئي الشریط عن بعضھما البعض ، ثم تكوین شریط جدید أمام كل شریط ق

ذلك ی          إذpolymeraseأنزیم البلمرة    دیم وب شریط الق صبح یرتبط كل شریط جدید مع ال

واحد وبتكرار ھذا اإلجراء عدة مرات یتكون لدینا ءمن جزًمض بدالامن الحیئانلدینا جز

ا   ابمتوالیة ھندسیة عدد كبیر من جزیئات الح      شبھ كلھ زء مض ت ذي األصلي الج ھ  ال دأنا ب ب

)Mourad2010، وآخرون(.

ة  ن إلذا ف را   ھذه التقنی د كثی رة    تعتم زیم بلم ى أن راء  في  Taq polymeraseعل إج

ضاعفة  ات الم يعملی ة ف ركة .in vitroamplificationأنبوب ت ش د تعاون وق

Cetus ركة ع ش از يفPerkin- Elmerم اج جھ ا إلنت يأمریك وم ذات شغیل یق الت

ات ح   ضاعفة جزیئ م     DNAمضابم از اس ى الجھ ق عل Automatedویطل

thermal cycler ذا   ختبراتمفيعلى نطاق واسع اآلنوھو یستخدم ى ھ البحوث وف

نخفض   یإلتمام عملیة فك الشریطالجھاز ترتفع درجة الحرارة ألیًا     م ت ا ن ث ة   ًألی ام عملی إلتم

دد    ءجز ةبمائ بناء الشریط الجدید مرتبطا مع الشریط القدیم ، وھكذا فإذا بدأنا        إن ع ثال ف م

م  800ثم   400ثم   200الجزیئات یرتفع إلى     م  1600ث م  3200ث د  وھك 6400ث ذا وق

ھ  در أن يق دى ف دار  30م ضاعف بمق تم الت سرعة   مدورة ی ة ب ذه الطریق ز ھ ون وتتمی لی

.)2007، الصالح()1-1( شكلاإلنجاز 
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16مراجعة المصادر

.PCRبواسطة DNAعملیة التضاعف لقطع ) 1-1( الشكل 

) art online uese primerdna.www://http(

-:ثالث مراحل متتابعة ومكررة ضمن برنامج الجھاز وھي إلىلبلمرة وتقسم عملیة ا
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17مراجعة المصادر

Denaturationمرحلة المسخ 1.5.1.1

الطور التمھیدي من االنقسام الخلوي وذلك أثناءتحدث ھذه المرحلة في الخالیا الحیة 

أوقطع -1معینة تلتصق باللولب الحلزوني وتسیطر على دوراتھ من خالل إنزیماتبفعل  

وم    -2شریط اللولب باستمرار  لحم رى إنزیمات وتق اد أخ ب عن بعضھا      بإبع ریط اللول ش

.ین السلسلتین إلبقائھما منفصلتینبروتینات معینة بوإدخال-3لمسافة قصیرة

ا ل أم ي تفاع سلتي PCRف ّسـخ سل ضّخمةDNAتم دف الم ة الھ للعین

)ْDenaturation at 94C .(       رارة د درجة ح ة عن تم ھذه المرحل ، لتمسخ  0م94ت

دف  DNAالشریط المضاعف      ع اإلنزیمات في             . الھ ل جمی ة عم ذه المرحل ي ھ یتعطل ف

ط  سخ     والوس زیم الن ل إن ال عم بیل المث ى س ف عل وار(  یتوق ذه دفتع. )2007، كبھ ھ

تم  إذ، لعملیات الالحقةالقالب لDNAر في تحضیواألساسیةالمراحل  أولىالمرحلة من    ی

داد سلة DNAإع زدوج السل ب الم تح  Double Strandالقال ق ف ن طری ل ع للتفاع

الھیدروجینیة التي تربط بین السلسلتین وذلك بتعریضھ    األواصربتكسیر  الشریط المزدوج 

دقائق للحصول على دنا 2-5بوقت یتراوح بین 0م94-97درجة حرارة تتراوح بین  إلى

.لبناء القطعة المكملة لھاًاقالببوصفھ سلة لتعمل كل سلسلة منھ مفرد السل

ة ومصدر               دد من العوامل كنوعی ى ع ب  DNAوتعتمد عملیة المسخ عل زیم  القال وأن

).Fincham ،1983؛ Thilly ،1993 وCha(تفاعلالالبلمرة وظروف

Primer annealingمرحلة التحام البادئ1.5.1.2

ذه الی ي ھ سل  تم ف د التسل ل تحدی ي تفاع دف ف سة الھ ادئ بالسل اط الب ة ارتب مرحل

. وكلیوتیدي وبالتالي یجري تضخیم نسخ لكال السلسلتین معًایالن

المقابلة لھا من حیث القواعد النیتروجینیةDNAمحدد من سلسلة بتتابع البادئ یرتبط 

ادئ  ة للب ر روا المالئم اط عب ك االرتب تم ذل ین ن ، وی ا ب سفور م ط الف دات الیب ادئوكلیوتی ب

. وكلیوتیدات السلسلة الھدفیون
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18مراجعة المصادر

رارة     ة ح د درج ة عن ذه المرحل ري ھ وار(  0م50تج ة  . )2007، كبھ د درج تعتم

المرحلة على العدید من العوامل التي تحدد من الحرارة وطول الفترة الزمنیة الالزمة لھذه     

ة   G+Cونسبة احتوائھ من قواعد كفاءتھا ومنھا تركیز وطول البادئ   ساب درج ، ویتم احت

الل   ن خ ام م ة لاللتح رارة الالزم دىالح ادئ  إح ول الب ة لط سابیة  المالئم ادالت الح المع

ك     ة لتفك ة الحقیقی ة الحراری تخراج الدرج ھ 50%الس Temperature(Tm)من
Meltingوالتي یمكن حسابھا حسب المعادلة التالیة:

د  عددT+A(2 x+)عدد القواعد ( ة مالئمة    أنإال،G+C(4 xالقواع ذه المعادل ھ

د على      . نیوكلیوتیدة  20للبادئات ذات التتابعات القصیرة دون       رات تعتم ر من المختب وكثی

رارة  إلىًوصوالPCRحراریة من الناتج لبدایة تفاعالتدرجات 3-5طرح   درجة الح

.)1991، وآخرون(Wuالمثلى

Extensionستطالة لة األمرح1.5.1.3

زیم مناسبة لعمل   وُتجرى عند درجة حرارة      ا  إن ا تكون   البلمرة وغالب د  °م72م وتع

في المرحلة Primerارتباط البادئ بعد polymeraseھذه الدرجة مثالیُة لعمل إنزیم    

سابقة دات   ال اط النوكلیوتی ة ارتب ذه المرحل ي ھ تم ف ى ) ddNTP'sأو dNTP's(، ی إل

رف  ' 3من الطرف ً ابتداءالھدف وتركیب السلسة المكملة      لةالسلس ، بإضافة  '5باتجاه الط

ة     یكال النوعین من الن    سلة المكمل ب السل وار (  وكلیوتیدات خالل تركی إن) .2007، كبھ

تم  ة ی ذه المرحل دادھاھ ذیتھا إع ة وتغ ىبدق ازإل ون PCRجھ ب لتك دد دورات مناس وبع

درو  دف الم ة للھ ز    إذس ، مالئم ل تركی شروط مث ن ال ر م ى كثی دورات عل دد ال د ع یعتم

DNA         ن ر م د الكثی ل دورة ویؤك ستغرقھ ك ذي ت زمن ال ادئ وال ول الب ستھدف وط الم

دورات    أنالباحثین   ر زیادة عدد ال ؤدي  40من  أكث ى دورة ی رة  أخطاء إل ا كثی ة  أھمھ كمی

ر   ادات غی صةالاالتح ل    متخص اتج التفاع من ن دات ض الطبع ف للنیوكلیوتی دد  إ، وب ن الع

وب ، كون           اتج المطل ة من الن ات قلیل ل دوره   إنالمنخفض من الدورات یعطي كمی اتج ك ن

یزداد عدد النسخ الناتجة األساسالالحقة وعلى ھذا للدورةمن التضاعف یصبح كدنا قالب 
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19مراجعة المصادر

دورة 30من ملیون قطعة بعد أكثرإلىمع عدد الدورات المنتخبة لتصل  متضاعفبشكل  

.)Gelfand ،1990وInnis؛ 1988،وآخرونSaiki( فقط

PCR Enzymeالبلمرة أنزيم2.5.1

ستلزم  كت ة ف زدوج DNAشریطي  عملی ضھما double strandالم ن بع ع

ستخدم Klenow fragmentإنزیم البلمرةوكان، °م90درجة حرارة تصل إلى  الم

وم  علىًعبئان ذلك كان یشكل أعف وال شكیتعرض للتلف مع كل دورة تضا     سابقا   من یق

) ساكى(عندما قام ثمانیة من العلماء بقیادة 1988عام فيوكان حل ھذه المشكلة     . بالعمل  

Saikiنباط نوع جدید ھو ، باستTaq polymerase ا الثابت زول ًحراری من  والمع

Thermosتعرف باسم محبة للحرارةبكتیریا aquaticus ي تعیش ابیع ال ف حارة الین

صالح ، (  ا) . 2007ال د   أم الي فق ت الح ي الوق ركة   ف ن ش ل م ت ك وRocheتمكن

Promegaبإنتاج أنزیم بلمرة متسلسل وھوTaq Polymeraseزیم ھذالأنإذ اإلن

ك الحین أمكن ل    فيعمل  الالقدرة على    ذ ذل احثین درجة حرارة عالیة ومن ار ح  لب مض اإكث

DNAسم الحي     أنابیبفي م تعرضھ إلى           د خارج الج التلف رغ زیم ب صاب اإلن ون أن ی

صل إلى    ر درجة حرارة ت ي º 90من  أكث ضاعف  ف رون Mourad( كل دورة ت ، وآخ

2010(.

ألف  زیم ةجزیئ وتت ردة من     Taq Polymeraseاإلن سلة مف د من سل الببتای

ھ  الواحداإلنزیمیةكیلو دالتون ، وتعرف الوحدة 95المتعدد وذي وزن جزیئي یقارب      ة من

ة    ا كمی ى انھ زیمعل اء  اإلن الزم لبن دات   10ال ي للنیوكلیوتی ز الكل ن التركی انوغرام م ن

ا    deoxyribo nucleoside triphosphateالمفسفرة  یط التفاعل وتحویلھ في خل

ى امض إل الل   DNAح یب خ ل للترس ة  30القاب ة وبدرج روف  °م75دقیق ت ظ وتح

ل  از  ،التفاع ضاPolymeraseTaqویمت ھًأی إنزیمبفعالیت ارجك شاطيخ الن

exonuclease activityقدرتھ على ربط القواعد النیتروجینیة فضال عنdNTPs

ل   الم ول التفاع من محل ودة ض ورة الموج رون ، Innis(ح ، Roche;1988وآخ
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20مراجعة المصادر

صحیح  بة ربلمالیقوم أنزیم  و) 1999 ساخ أخطاء ت م  إذااألستن دة سلیمة   یكلونیإضافة ت وتی

ط النی       أخدودیم من خالل    یقوم األنز  ة من رب حنة موجب دم    ویحمل ش سلیمة ویتق دات ال كلوتی

ام    إلى ا األم ة ف   إذاأم دة خاطئ ت النیوكلوتی ن   إكان ا ل دة      نھ ع النیوكلوتی تمكن من االتحاد م ت

ة  يالمقابل سلة ف ب(السل ة ف) القال زیم  إوعلی دم األن ق تق وف تعی ا س ىنھ ع إل ام فیتراج األم

ف   ى الخل زیم إل ىإاألن ة ل يالمنطق دة الت ع النیوكلوتی ھ لقط أت تؤھل ى ت ة حت يالخاطئ

دة سلیمةالنیوكلوتی سیر  ال دأ ال يویب صحیح  ف اء ال ذلك يوھ(البن شبھب زء  ت ة الج الكماش

.)2009، عبد الفتاح ()لقطعلمصففمنھا لاللتحام والجزء الخلفي منھا یعمل كياألمام

The Primerالبادئ 3.5.1

ارة عن    ووھ سل من   عب ة  تسل دات قلیل ون من   Oligonucleotidesنیوكلوتی مك

ة  د النیتروجینی ع   الالقواع اط م ى االرتب ادرة عل ة ق د النیتروجینی ةالقواع مض اللحالمكمل

ا  أساسیتم تصمیم البادئات الكفوءة على  .النووي المراد تضخیمھ   عدم تكامل تتابعاتھا فیم

ادئ     ابع ب ع تت ا او م ربینھ ضاعف   وذآخ دوث الت ادي ح ك لتف صص  ل specificالمتخ
amplificationدوث أو كالح ن إش ذلك primer-dimmerم ى ك أن، ویراع

سایتوسین         وانین وال ب من القاعدتین الك وى مناس ات ذات محت ون البادئ G+C ratioتك
ین    ادة ب راوح ع ي تت اط و   60-70%والت اطق االرتب ات لمن وة والثب نح الق ر یلتم عتب

primers  ن ع م یس DNA قط ط ول نفق ة   RNAم ست طبیعی صنعة ولی م

 )Mouradات العشوائیة   واحدةویتكون من قطعة.)2010،  وآخرون في حال البادئ

Randomlyة  و واع یعمل على كاف ي حال   ، DNAUniversal Primersأن وف

ص ات المتخص ات ةالبادئ ن الجین ین م وع مع ون لن ن شیك ریط م ل ش DNAریطي لك
سمى  ، المنفصلین قطعة    داھما ت forward إح primer   امي ادئ أم رى ، ب واألخ

reverse primer 2007، صالحال(عكسيبادئ.(

ة ل     أھمی سب ب دة فح سالسل الجدی اء ال اطق بن دھا لمن الل تحدی ن خ یس م ات ل البادئ

ة    رارة الالزم درجات الح دھا ل ة التحا  للتحدی الل مرحل ا خ ن   تثبیتھ ا م ا لمحتواھ ا وفق مھ
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21مراجعة المصادر

رون (Rafalskiالقواعد كما مرة ذكره ،  ذا  ول.)Roche , 1999 ;1994، وآخ ھ

ھ    د النیتروجینی ابع القواع رف تت ا أن نع يفعلین وب  ف زء المطل اورة للج ة المج المنطق

ھ       ادئ (مضاعفتھ حتى نختار ل رى        ) الب ة األخ رف أو النھای إن الط ذلك ف زء  المناسب ك للج

ادئ    المراد مضا   ى ب اج إل ضاعف   خر آعفتھ تحت ذلك یتركز الت ي وب ة من جز  ف يالمنطق ئ

DNA ومن ھنا فإن تفاعل ) . ئینالباد(الواقعة بینPCR یضاعف جزء ًاسابقكما ذكرنا

ار لكل               DNAمن   ى نخت ة حت د النیتروجینی ابع القواع ا تت روف فیھم ین مع ین منطقت یقع ب

جدید یتم بالنسبة DNAر أن نمو تكوین شریط  ومن الجدیر بالذك  ) البادئ المناسب (منھما  

دیم    ) 5'(إلى االتجاه ) 3'(لھ من االتجاه     شریط الق ذي وھو عكس اتجاه ال ھ    ال ًا ل یتكون وفق

وفر   ا ن رض أنن ن المفت يوم ة ف ياألنبوب ن   الت ل م ضاعف ك ة الت ا عملی رى فیھ تج

:يستبنى منھا األشرطة الجدیدة وھالتينیوكلیوتیدات األربعة ال

Deoxy            thymidine       triphosphate )          ( dTTP ) (

 Deoxy                cytidine       triphosphate )          ( dCTP ) (

Deoxy             adenosine       triphosphate )          ( dATP ) (

( Deoxy             guanosine       triphosphate )        ( dGTP )

.)2007،كبھوار(

-: PCR bufferالمحلول المنظم للتفاعل 4.5.1
ة تنظیم عمل تفاعل               أثیر وذلك  PCRوھو محلول مركب یقوم بعملی زیم على  هبت إن

وع     أصبحالبلمرة والمحافظة على نشاطھ ، لذا     ا لن ا وفق د منھ زیم ھناك العدی ستخدم  اإلن الم

ي التفاع  ا      . لف ز مكوناتھ ث تركی ن حی ة م ل المنظم ذه المحالی ف ھ د إذ تختل زیمیعتم إن

ووي    ز القیاسي    Taq polymeraseالحامض الن ى تركی ل عل نظم   واألمث ول الم للمحل

PCR buffer وتركیز الملح وكذلك ،pH .ن المكونات القیاسیة للمحلول المنظم إلذا ف

ول  50بتركیز 2MgClاو KClتتكون من  ي م ي مولر   10ر مل pHوTris-Hclمل

ة    یوفر المحلول المنظم األ. ، في درجة حرارة الغرفة 8.3=  اء عملی یونات الالزمة  أثن
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22مراجعة المصادر

ح        . التفاعل ز المل ظ أن تركی م أن نالح ة التحام    من المھ ى قابلی ؤثر عل ادئ ی primerالب
؛Janes ،2002 وDNA)Chenالقالب ، وكذلك درجة حرارة تفكك DNAب

Roux ،2009( .   دورة ول ال ستخدمة ، وط ة الم دورات الحراری دد ال وع

)Samboork وRussell ،2001( .

RAPD( Random(األشكال تقنیة التضاعف العشوائي متعدد 6.1

Amplified Polymorphic DNA

تسمح بمسح كاملبدأ العمل بھا مطلع التسعینات من القرن المنصرمبحثیةھي تقنیة 

ستعمل في ُی. تھ الوراثیة مادوراثیة في التغیرات البعضلكائن عشوائیًا للكشف عن اجینوم

مؤلف من عشرة ) ولیس مزدوج(singleمفرد ) ولیس طبیعي(ھذه التقنیة بادئ مصنع 

ال و)على األقل% 50بنسبة GCذات تتابعات عشوائیة لكن غالبًا ما تحتوي على (قواعد 

من البوادئ مئاتعدة لتقنیة على بادئ واحد معین إنما ُیستعمل فیھا یقتصر استخدام ھذه ا

، ومجال ھذا یة الستة والعشرین وعن یمینھ رقمیرمز لكل منھا بأحد األحرف اإلنكلیز

ولدى تطبیق تقنیة  .)James ،2000 وPeter()20←10(الرقم ھو من 

)RAPD ( وسط التفاعل إلىیتم إضافة أحد البوادئ)واحد فقطبادئ( .

رات بالسرعة یمكن استخدام ھذه البادئات لكافة الكائنات الحیة وتمتاز ھذه المؤش

DNAنقاوة عالیة من أوكبیرة كمیةإلىوعدم حاجتھا PCRالعتمادھا على تقانة
، Nucleotide Sequencesالنیوكلیوتیدیةتبالتتابعامعرفة مسبقة إلىالھدف وال 

في كافة مراحل السھولةًأیضاتائجھا وكلفتھا المناسبة ، ومن ممیزاتھا دقة نإلىباإلضافة

PCRیتم ذلك مباشرة بترحیل ناتجإذالكشف عن نواتجھا عندًوخصوصاإعدادھا
استخدام إلىأي دون اللجوء ،كھربائیا على ھالم االكاروز وتصبیغھا باالیثیدیوم بروماید

لبادئاتھا المستخدمة في ) Labelled( المختلفةاستخدام مواد التعلیم أووصمة سوذرن 

، وآخرونReiter؛ 1990، وآخرونDNA)Williamsتأثیربعض طرق 

1992(.
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23مراجعة المصادر

Genetic diversityالوراثي نوعالتطبقت ھذه التقانة في اغلب بحوث تحلیل
. فیلیةالطواألمراضالوراثیة األمراضفي تشخیص منھاةالمجھریعلى الكائنات الحیة 

في نباتات المحاصیل فقد تم تقییم التنوع الوراثي في مجموعة محوریة من الشعیر أما

(RAPD) المتباینة DNAالسوري باستخدام مؤشرات التضاعف العشوائیة لقطع
عشرین مدخًال تمثل مناطق زراعة الشعیر الرئیسة في ووأجریت الدراسة على ثالثة 

إجراءبعد عشوائیةمدخل باستخدام ست بادئاتن كلتم تحلیل عشر نباتات موسوریا

سمحت DNA على ثالث وعشرین حزمة مختلفة من تم الحصول عملیة التضاعف ، 

%100نسبةبـمركزیةالتباینات الوراثیة في المجموعة القدرتو،فیما بینھابالتمییز 

)Choumane 2001، وآخرون(.

باستخدام تقنیة  تركیب وراثي من الحنطة لثالثینالوراثياالختالفالكشف عن تم 

RAPD ختالف الافي تحدیداألخرىق ائدقة وترتیب من الطرأكثروكانت النتائج

) .2008، وآخرونRashed( ھذه التراكیب الوراثیةبینوراثي ال

مھمة في تحدید كذلك ھذه التقنیة إن) 2005( وآخرونMuhammadوجد 

فترة بأقلذات جودة عالیة أنواعالتي تساعد مربي نبات الحنطة في استنباط المورثات 

) 2004( وآخرونNaghaviاستطاع إذ. في البالد اإلنتاجزمنیة تساعد في تحسین 

RAPD-PCRالبیئیة باستخدام تقنیةللظروفًتحمالاألكثرمن الحنطة أنواعمن تمییز 
خالل دراسة أجریت على بعض التراكیب من) 2010، وآخرونAwaad( وتمكن . 

التشابھ واالختالف الوراثي فیما بینھا إیجادالوراثیة من الحنطة المتحملة للملوحة من 

صفة حولًبحثا)Shaddad ،2010 وHamdia (أجرىكما . باستخدام عشر بادئات 

التنوع الوراثي تحمل الملوحة في بعض التراكیب الوراثیة للحنطة التي تم من خاللھا تقییم

یون الصودیوم باستخدام تقنیة أاستبعاد آلیةالجزیئي وتحدید المورثات المسؤولة عن 

RAPD-PCR.
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24مراجعة المصادر

7.1Technique -Bulk segregate

تمخض عن األخیرینالتطور الحاصل في مجال البیولوجي الجزیئي خالل العقدین إن

درتھا على      جدیدة من المؤشرات الوراث    أنواعنبثاقا از بق ي تمت ار یة الت این إظھ ضمن التب

ین     دنا ب ة لل ات المتمثل رادالتتابع ببھ    األف ود س این یع ذا التب ىوھ رات  إل دوث طف ح

(Mutations) القاعدیة األزواجتغییر إلىتؤدي.

ا وعزلھذه التبایناتتحدیدكثیرا فيعنيوعلم الوراثة م   شكل  ھ ر ب ة أكث ا    دق را م ذا كثی ، ل

تم تحد ق  ی ن طری ات ع ذه العالق د ھ راءی ة  إج امیع المعزول سمى بالمج ل ی Bulkتحلی
segregate   وھي طریقة كفوء وسریعة )Amin ،2008 (  ذا ھو  اإلجراء جوھر ھ

ین      DNAخلق عینة متضاعفة  من    ة ب زم المتماثل ع الح ق تجمی راد وتحلیلھا عن طری األف

ل  ادمث ة   إیج صفة مقاوم ي ل اط الجزیئ ع االرتب راضاألموق تم إذ،م شاءإی ن ن ات م عین

ووي  امض الن زم  DNAالح ى ح وي عل دة تحت رة واح ات كبی وط أوBandsبكمی خط

سة  والمجموع الثانیة من الحزم ھي     ، تمثل مقاومة ھذا المرض    رض   متحس ذا الم كل  . لھ

الجینیوم باستخدام أماكنھي عشوائیة من جمیع DNAھذه العینات من الحامض النووي      

ذا        BSAتقنیة   وًال    األسلوب وتم تطویر جزء كبیر من ھذه التقنیة وھ سب قب د اكت ال وق فع

ًع عت     واس ذ وض یة من ة الماض سنوات القلیل ي ال ألولا ف

. mcclean~/pubweb/edu.ndsu.www://httpمرة

ارت ات وأش ىالدراس ة أنإل د BSAتقنی تثق يمرتاس دف زلتحدی راوع تالمؤش

البعد الوراثيوكذلك النباتات أوراقالذي یصیب الصدأالجزیئیة المرتبطة بمقاومة مرض 

ع  ضاعفة قط ك بم شوائيDNAوذل شكل ع رون Tabor( ب ا) .2000، وآخ كم

ین لربطلBSAالتقنیة ھذهتاستخدم ة لمؤشرات اب ة تحمل وصفة الجزیئی ي الملوح ف

Z15 البادئ منكلاستخدامیمكنأنھإلىالتوصلللقطن وتمالوراثیةالتراكیببعض
ة التراكیببینالتمییزفيللمساعدةZ 07 والبادئ ساسة الوراثیة المتحمل للملوحة، والح

زة     ر 83وكان الصنف جی ض المؤشرات      تحمال للملوحة   األكث زال بع ور وانع سبب ظھ ب

،وآخرونAL-Kadi( األخرىي التراكیب لم تظھر ففي حینالجزئیة في ھذا الصنف

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



25مراجعة المصادر

ا. ) 2005 ة  أم سبة للحنط ن  بالن د تمك ن ) Amin )2008فق زلتحدیم ع د وع مواق

ة        ادة الوراثی ـ الجینات المتحملة للملوحة داخل الم ز      154ل ي من حنطة الخب تركیب وراث

ى عة  المجموإلىھذه التراكیب الوراثیة قسمت  أساسھاعلى  وBSAباستخدام تقنیة      األول

ضم    ي ت ي   20والت ب وراث ر تركی ة      األكث ضم بقی ة ت ة الثانی ة والمجموع ال للملوح تحم

. حساسیة للملوحة األكثرالتراكیب الوراثیة 
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26المواد وطرائق العمل 

نيالفصل الثا

المواد وطرائق العمل.2

Materials and Methods

صفة تحمل الملوحةييمتق1.2

التراكيب الوراثية 1.1.2

ذه ال         إَن ي ھ ستخدمة ف ة الم ة التراكیب الوراثی امج    N3و 2Hھي   دراس ناتجة من برن

دي    ة واالنتخاب التقلی ي جیلھ   ) Arnon،1950وHoagland( التربی اء ف اني آلب ا الث

في الوالیات Commercial wheat breeding programوالمستلمة من مركز

ل  ، 2والصنف المحلي تموزالمتحدة االمریكیة د ادخ ذا  وق ة   ھ رض المقارن صنف لغ ال

.N3و 2Hومعرفة مقدار التحسین الحاصل في صفة التحمل للتركیبین الوراثیین 

تنفيذ التجربة2.1.2

ذه ا ذت ھ ةنف ات ي فلتجرب وث التقنی ز بح ةمرك داد / اإلحیائی ي بغ رین ف ة النھ جامع

ة             2010/2011 ة الذری ة الطاق ول منظم ا من حق واستخدمت فیھا تربة تم الحصول علیھ

ة بعمق       أخذت. في التویثة جنوب بغداد      ذه الترب ت تحت     40-30نماذج من ھ م جفف سم ث

ا     ملم2وغربلت بغربال قطر فتحاتھ نعمتالظروف الطبیعیة و  ة فیھ ثم خلطت نسب معین

ى المستویات            صول عل ة للح ر ملحی ة غی دیسي  15أو8، 2(من التربة الملحیة مع ترب

م  ) -1م. سیمنز   وزن    ذتخ أث ات ب ثالث      100ثالث عین ردة ب غم ووضعت بصورة منف

مل من الماء المقطر لتصبح النسبة 100أضیف لكل قنینة    . مل250قناني زجاجیة سعة    

ام ووضعت في      وأ، 1:1 اني بإحك ا  Magnetic stirrer غلقت فوھات القن لخلطھ

بشكل جید لمدة ساعة ، بعد ذلك تم ترشیح محتویات كل قنینة باستخدام ورق الترشیح من          
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27المواد وطرائق العمل 

ة الترشیح     زجاجيموضوعة داخل قمع ( Whatman#42 )نوع ال عملی د إكم وبع

ائي       یس التوصیل الكھرب طة ج ) Ec( أخذ الراشح وق از  بواس صول  Ec meterھ للح

اس درجة الحموضة       . ى المستویات المطلوبة من الملوحة    عل باستخدام  ) pH( كما تم قی

ز    pH Meterجھاز  در تركی ذلك ق ات الصودیوم   أك سیوم  ، یون لكل  ، البوتاسیوم ، الكال

اف األ    تخدام مطی ي باس ستوى ملح ذري م صاص ال Atomic absorption مت
spectrophotometer(1954)في طریقة ةالمذكور Richards . یون أوتم تقدیر

تم . بواسطة قطب الكلورید Microprocessor ionalyzerز الكلور باستخدام جھا

تحدید الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة المدروسة وتحدید نسجة التربة باستخدام طریقة 

.)1-2(الجدول ) Bouyoucos)1936المذكورة فيطریقةالالھایدرومیتر وحسب 

.التجربةفيالخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة المستخدمة:1-2جدولال

(EC)التوصيل الكهربائي 
الصفات

2815

8.138.47.8(pH)الرقم الهيدروجيني 

(ppm) األيونات الذائبة السالبة والموجبة

K+14.83952
Na+61.38206072
Mg++20.8300.9624
Ca++82.26001343
Cl-100660950

SO4=106153238
HCO3=488401522

--مزيجيةالتربة نسجة

--%27الطین

--%41الرمل

--%32الغرین
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28المواد وطرائق العمل 

ا        أصصوضعت الترب بالمستویات المطلوبة في       ة سعة الواحدة منھ بالستیكیة غیر مثقب

ا  2الوراثیة والصنف المحلي تموز كغم ، وزعت بذور التراكیب     3 في االصص المعدة لھ

ع  ي  ) 7(بواق ذور ف یصب اریخ األص یف، 2010/11/22بت اوأض ب  لھ سماد المرك ال

NPK)0/27/27(  ة   األصیص/غم0.5دونم وبواقع  /كغم   50أساسعلى د الزراع عن

ع        %)46N(سماد الیوریا    أضیفكما   ین بواق ى شكل دفعت 0.250بنفس الكمیة ولكن عل
رة   األصیص/غم ت لكل م ى الدفعة  كان اء األول ة  أثن ة واالزراع ة التفرعات    لثانی ي مرحل ف

ت . )1974( وآخرونZadoksبحسب مقیاس    ة    أجری ل التجرب ت البالستیكي     داخ البی

.  من تخفیف التراكیز الملحیةماء المطرمنعل

التصميـم التجريبـي3.1.2

صمیم القط   ة  عات الع  ااستخدم ت ة مكرارات   ( RCBD )شوائیة الكامل واشتمل  بثالث

ى    د عل رر الواح ة  ةثالثالمك ستویات ملحی یمنز 15، 8، 2( م سي س ةوثالث) 1_م. دی

.تراكیب وراثیة 

الصفات المدروسة4.1.2

ذري            ري للمجموع الخضري والج وزن الط م حساب ال ة التفرعات ت ة مرحل ي نھای ف

د ب    ستوى الواح ساس    ضمن الم زان ح ا . Sensitive balanceاستخدام می وزن  أم ال

ي من كل          د تجفیف المجموع الخضري     أصیص الجاف فقد تم قیاسھ لكل تركیب وراث بع

راري   رن ح ي ف ذري ف رارة علىOvenوالج ة ح دة 0م50درج اعة 48لم ت .س حلل

ا  ً إحصائیاالبیانات   ا         ً وفق ین متوسطات المع ة ب ستخدم وللمقارن صمیم الم مالت استخدم للت

ال بمستوى) L . S . D( اقل فرق معنوي اختبار  ة   0.05احتم سب طریق Steel( ح

.)Torrie ،1960و 
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29المواد وطرائق العمل 

الدراسات الفسيولوجية لصفة تحمل الملوحة5.1.2

ة في      یاالعل األوراقكیز العناصر في    اتر قدرت ة النامی ب الوراثی ع التراكی للنبات ولجمی

ة    ستویات الملحی ة  ) 1_م.سیمنز دیسي  15او2،8( الم ي مرحل ت  . التفرعات  ف م قطع ث

ھ     تاألوراق إلى قطع صغیرة لكل معاملة على انفراد وجفف       ة حرارت رن درج ي ف °م50ف

ت بواسطة      48لمدة   ي ھاون  ساعة ، ثم طحن دارھا     خزف ة مق ا عین م 25وأخذت منھ . ملغ

ع  اجي س ي دورق زج ة ف ل عین سحوق ا50ھ توضعت ك ضم الم ل ، وھ افة م اتي بإض لنب

وحامض  HClO4وحامض البیروكلوریك   HNO3من مزیج حامض النتریك    3سم10

وم واحد     . على التوالي1:2:5بنسبة  المركز   H2SO4الكبریتیك   دة ی اذج لم ثم تركت النم

6لمدة °م80بعد تغطیتھا بالبارافین ثم وضعت الدوارق على حمام رملي درجة حرارتھ        
شفاف         ساعات على األقل لحین تح    یض ال ى األب فر إل ضومة من األص ادة المھ ون الم ول ل

دھا  ) .Pratt ،1961و(Chapmanلضمان التخلص من أكاسید النتریك          ذوبت  بع

deionizedمل من الماء الخالي من األیونات 20المادة المھضومة في كل دورق بحجم 

water            ات البوتاسیوم ز أیون ا تراكی سیوم  ، سیوم الكال ، الصودیوم  ،  ثم قدرت فیھ المغنی

ذري   صاص ال اف االمت تخدام مطی Spectrophotometer atomic باس
absorption. سب ائج بح ت النت صمیم  وحلل ًا للت وي  ووفق رق معن ل ف تخدام اق اس

( L . S . D )ة  حسب0.05احتمال للمقارنة بین متوسطات المعامالت بمستوًى طریق

 )Steel وTorrie ،1960(.
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30المواد وطرائق العمل 

تجارب الدراسات الوراثية لصفة تحمل الملوحة2.2

التراكیب الوراثیة1.2.2

2H , N3التراكیب الوراثیة المنتخبة لصفة تحمل الملوحة  لھذه الدراسة ستخدمتا
وز ین تم صنفین المحلی ة  85ودور2وال اء معرض ضریب أب ن ت ة م ناف ناتج ذه األص وھ

ة  متم الحصول علیھا من    ،للتشعیع وم والتكنولوجی     نظم ة سابقا ووزارة العل ة الذری االطاق

ة   ) 2010(صیف عام     بغدادألبحاث الزراعیة في    احالیاً   رض المقارن دول   لغ ین الج ، ویب

. ونشوئھاالنماذج المدروسةمصدر ) 2-2(

: النماذج المدروسة مع مصادر نشوئها وتجهيزها )2-2(جدول 

التركيب الوراثيت
Genotypes

مصدرها
origin

أصل النشوء
Pedigree

1
الطاقة الذریةمنظمة 2تموز 

Local
صنف محلي 

2
الطاقة الذریةمنظمة 85دور

Local
صنف محلي 

3
2Hإبراھیم المشھداني.المربي دBreeding

Programme /USA

4
3Nإبراھیم المشھداني.المربي دBreeding

Programme /USA

في مختبرات زراعة األنسجة   التراكیب الوراثیة الثالثة  بذورزرعت  و تجربةنفذت ھذه ال  

ة   ا/ النباتی ات العلی وة  للدراس ة ق اتاإللمعرف ي  . نب ة ف ارات الوراثی ذت االختب ین نف ي ح ف

ات      طبی الاإلحیائیةمختبرات  قسم التقنیات      ز بحوث التقنی ي مرك ة ف ة اإلة والجزیئی / حیائی

رین  ة النھ شرین ،جامع ن ت دة م وع  . 2011اذار–2010األول للم ة التن دف دراس بھ

ة  الوراثي  لصفة تحمل الملوحة وإیجاد البعد الوراثي الذي یفصل بین      ثالثة تراكیب وراثی

. (.Triticum aestivum)حنطة المن 
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31المواد وطرائق العمل 

Apparatusألجهزة ا2.2.2

ي البحث األجهزة المستخدمة ف) 3-2(الجدول 

الشركة المصنعة 

منشأ         وال
Company and

Origin

أسم الجهاز            
Apparatus Name

ت

Express -Japan Autoclave موصدة 1

Eppendorf-Germany Cold microfuge منبذ صغیر 2

Sanyo-Japan Deep freeze مجمدة 3

Controls-England Distiller ھاز تقطیرج 4

Consort-Belgium Electrophoresis unit وحدة الترحیل الكھربائي 5

Iraq Laminar air flow cabinate الھواء الطیفيانسیابمنضدة 7

Germany mortar خزفيھاون 8

England Incubator حاضنة 9

Hoffman-USA Germination Cabinet إنباتكابینة  10

Eppendorf- Germany Microcentrifuge جھاز طرد مركزي 11

LG -Korea Microwave Oven الموجات الدقیقةفرن  12

Bio Red – Italy pH-Meter pHقیاس جھاز  13

Consort- German Power supply مجھز للطاقة 14

Ishtar-Iraq Refrigerator ثالجة 15

Sortorius-Germany Sensitive electronic Balance حساسكھربائيمیزان 16

Shimadzu- Japan Spectrophotometer قیاس الكثافة الضوئیةم 17

Stuart Scientific-UK Vortex مازج دوار 18

Memmert– Germany Water bath حمام مائي 19

USA U.V. Cabinet األشعة فوق البنفسجیةكابینة  20
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32المواد وطرائق العمل 

Chemicals and Solutions والمواد الكيميائيةالمحاليل 3.2.2
.المحاليل المستخدمة في البحث ) 4- 2(الجدول 

األصل والمنشأ        

Company  and   origin

والبايلوجيةالمواد الكيميائية

Chemicals and Biological Materials

BDH-England Absolute ethyl alcohol

Promega-USA Agarose

Promega-USA Nuclei Lysis

Promega-USA Bench top PCR markers (50-1000bp)

Fluka – Switzerland Boric acid

Sigma-USA Bromophenol Blue

BDH-England Chloroform

Riedel-de Haën country CTAB(cetyltrimethyl ammonium bromide)

Hazard-UK Ethanol Alcohol

Promega-USA Ethidium bromide

BDH-England EDTA(ethylene diamintetra acetate)

Promega–USA Go Taq®Green master mix

Fluka – Switzerland Glycerolv

Promega–USA Ethanol

Promega-USA RNase

Thomas Bakar-India Isoamyl Alcohol

BDH-England Isoprobanol

Promega–USA (1) Kb DNA Ladder (250-10000)bp

Riedel-de Haën Na2EDTA

Promega-USA Protein Precipitation

Promega-USA Isopropanol

Thomas Bakar-India Tris-Base

Promega–USA TBE-buffer (10x)

Promega–USA DNA Rehydration
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33المواد وطرائق العمل 

وفقا لطريقة DNAتمت عمليات عزل - :DNAاستخالص4.2.2

)Wizard® Genomic DNA Purification Kit(.

1.4.2.2A محاليل االسـتخالص Solution used for DNA Extraction
: اآلتية ألحجاملوفقا تحضر

Nuclei Lysis 600مايكروليتر

RNase3مايكروليتر

Protein Precipitation200مايكروليتر

Isopropanol600مايكروليتر

Ethanol600يترلمايكرو

DNA Rehydration100مايكروليتر

2.4.2.2Aطريقة العمل

.مللتر 2حجم نبذ مركزي أنبوبةالبذور لكل عینة فيمسحوقغم من0.072وزن-1

یف-2 ة  أض ل عین ول 600لك ن محل ایكرولیتر م ع Nuclei Lysisم م وض تث

.ثانیة3-1لفترة vortexاألنابیب في جھاز المازج الدوار 

دقیقة مع التحریك لمرة أو مرتین  15لمدة °م65درجة على في حمام مائي   تحضن-3

دة رفعت األنابیب من الحمام المائي وتركت      بعدھا   ائق  5لم ة    دق رارة الغرف بدرجة ح

وب      أضیفثم   زیم    3إلى كل أنب ایكرولیتر من أن ى المازج    RNaseم ووضعت عل

.دقیقة2-5مدةلvortexالدوار 

ي الحاضنة        وضعت-4 ب ف رة  °م37درجة حرارة     على   Incubatorاألنابی 15لفت

ول  200لھاوأضیفدقیقة ثم رفعت األنابیب  روتین  مایكرولیتر من محل ترسیب الب

Protein Precipitation    دوار ل ازج ال ى الم عت عل ة ووض ل أنبوب ى ك دإل ة م

. ثانیة20تصل إلى
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34المواد وطرائق العمل 

سرعة      -5 رد المركزي ب از الط ذ بجھ ة ل /دورة 13000-16000اجري نب د دقیق 3ةم
.دقائق لترسیب البروتینات

ةجدیدةإلى أنبوبDNAرفعت الطبقة المائیة العلیا بحرص شدید لتجنب تكسر شریط -6

ة  ل عین یف لك م أض ول  600ث ن محل ایكرولیتر م ة Isopropanolم ل عین لك

.DNAكتلة بیضاء تمثل تتكون حینئٍذ. جیدا بالتقلیب تومزج

سرعة    -7 زي ب رد المرك از الط ات بجھ عت العین ة / دورة 13000-16000وض دقیق

.ة دقیقة واحدة ، وتم التخلص من الطبقة المائیة بحرص شدیدمدل

زي    مابك 600لكل عینة    أضیف-8 رد المرك رولیتر من محلول االیثانول ونبذ بجھاز الط

.DNAة دقیقة واحدة لترسیب لمدبنفس السرعة 

.تم التخلص من طبقة االیثانول ثم تركت العینات الى ان جفت بدرجة حرارة الغرفة -9

ى كل   DNA Rehydrationمایكرولیتر من محلول الترطیب  100أضیف-10 إل

ائي       ام م ي حم ة وحضنت ف د لWater Bath أنبوب رارة    60ة م ة وبدرجة ح دقیق

.لتصل إلى درجة حرارة الغرفة إلتمام اإلذابة تتركثم °م65

DNA Quality determinationالمعزولةDNAتقدير نوعية 5.2.2

ة    دیر نوعی م تق ل    DNAت ة من ك ل عین الل ترحی اروز  نموذج من خ ى ھالم االك عل

Agarose وفقا لما جاء في )Maniatis1982، وآخرون(:-

1.5.2.2Aالمحاليل المستخدمة:Chemicals and Solutions

TBE)0.89M Tris – borate ; 0.88 M Boric acid ; 20: -محلول -1
Mm EDTA ,pH 8(
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35المواد وطرائق العمل 

-:األتيمنھ وفق التركیز10Xبقوة TBEمحلول ریحضتتم

·Tris – base108 gm

·Boric acid55 gm

·EDTA0.5 gmpH 8
ثم یحفظ في درجة حرارة بالموصدة والمعقممقطر الماء البإضافةلتر 1إلىالحجم وإكمال

.)1989، وآخرونSambrook( الغرفة

ن ا تم تحضیره -:10xبقوة Loading Solutionمحلول التحمیل -2 واد  م لم

-:التالیة والتراكیز

ول األزر · في  Blue DyeBromophenol0.25 gmق بروموفین

50 mlماء مقطر

mlGlycerol 30كلیسرول                     ·
، وآخرونSambrook(بإضافة الماء المقطر المعقمml 100وإكمال الحجم إلى 

1989(.

Ethidium bromide Dyeصبغة بروميد االيثيديوم-3

في  ماء مقطر  100mlفي برومید االیثیدیوم من ملغم1بإضافةھذه الصبغة  تحضر

ذر في    (°م4درجة حرارة   على  قنینة معتمة    ازات والح المادة مسرطنة یجب ارتداء القف

.)1982، وآخرونManiatis( )امل معھاالتع
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36المواد وطرائق العمل 

Gelelectrophoresisالترحيل الكهربائي على هالم األكاروز6.2.2

اروز إلى     0.32حضر الھالم بإضافة     -1 م من األك ل من   40غ وة   TBEم م  1Xبق ث

ة   Microwave ovenوضع في بیكر داخل جھاز  ال اإلذاب رك إلى حین اكتم رد  لوت یب

.°م50-55ارة إلى درجة حر

شكل مستمر داخل ا    ھالمسكب الوحضر الحوض المعد   -2 ق وب ع  لحوض السائل برف لمن

. حدوث الفقاعات وترك حتى یتصلب

. ورفع المشط1Xبقوة TBEالحوض الذي یحتوي على الھالم في محلول ر غم-3

5ت مع  مایكرولیتر من صبغة التحمیل على ورق البرافین لكل عینة ثم مزج       2ضع  و-4
.كل عینة لDNAمایكرولیتر من 

. العینات في الحفر ویراعى عدم خروج العینة من سطح الحفرة تحمل-5

.فولت50-60أقطاب التیار الكھربائي وجھز بقدرة من وصلت-6

.نھایة الھالم حافةالترحیل عند وصول الصبغة الزرقاء إلى أوقف-7

م    في حوض یحتوي   ھرفع الجل ووضع  تم  -8 على صبغة برومید االیثیدیوم في مكان مظل

.دقیقة30-60ة مدل

وتقدیر DNAلرؤیة حزم U.Vجھاز األشعة فوق البنفسجیة    باستخدامفحص الھالم    -9

Polaroid Black – White Film Type 667من نوع اباستخدام كامیرحجمھ
.)2007الصالح ، ( 

ونقاوتهDNAقياس تركيز 7.2.2

ة بإضافة       DNAقیاس تركیز    تم ف العین ایكرولیتر من   495من خالل تخفی اء  م الم

مایكرولیتر من العینة وقراءة مقدار امتصاص العینة لألشعة فوق البنفسجیة   5إلى   المقطر

از  ستخدم ل  Spectrophotometerبجھ ذي ی ضوئیة    ال ة ال اس الكثاف د  ( O.D )قی عن

-:االتيطبیق القانون نانومیتر وت260،280ن بیالطولین الموج
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37المواد وطرائق العمل 

لمل واحد من 260مقدار االمتصاصیة عند الطول الموجي = DNA(mg/ml)تركیز

.x50مقلوب التخفیف xالعینة المخففة 

وجي     / 260ي  االمتصاصیة عند الطول الموج   = أما النقاوة    د الطول الم صاصیة عن االمت

اءة عملی   280 ى كف ة عل رات الدال دى المؤش سبة إح ذه الن وث  ھ دى تل تخالص وم ة االس

.)1982 ، وآخرون( Maniatisالحامض النووي المستخلص بالبروتین 

.PCR-RAPDتفاعالت 3.2

v تم تطبیق ھذه التقنیة بإتباع الخطوات التالیة:-

ز          استخدام سبع  -1 سل محدد یحضر بتركی ة بتسل د النیتروجینی ب القواع وم بترتی بادئات تق

10pmol/ml.

vات العشوائیة الم   )5-2( ول الجد ل ة من صنعالبادئ مع  PROMEGAشركة قب

.Sequencesالتتابعات 

5"ـ 3"  primer sequencePrimer nameNo.

AAGTCCGCTCOPO-041

GAAAACGGTGOPA-072

CAAGGTGGGTOPN-163

TGGACCGGTGOPC-084

GTCCACACGGOPG-B85

CTGCTGGGACOPB-106

ACCTGGACACOPI-017

CAGCACCCACOPA-138
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38المواد وطرائق العمل 

– Promegaالمحالیل والمواد الالزمة إلجراء التفاعالت والمجھزة من شركة -2

-:التي یتألف من 

PCR buffer10 Xالمحلول المنظم 

MgCl2  25 mM
dNTPs10 mM

Taq DNA Polymerase5 ml

Apparatusالمستخدمةاألجهزة 1.3.2

.PCR المستخدمة في تفاعل األجھزة) 6-2(الجدول 

Apparatus Name اسم الجهازت
الشركة المصنعة

والمنشأ
Company  and   origin

ThermocyclerLabnet - USAجھاز بلمرة حراري-1

- MicrocentrifugeEppendorfجھاز نبذ مركزي صغیر-2
Germany

ElectrophoresisConsort - Belgumجھاز الترحیل الكھربائي-3

U.V. CabinetConsort - Germanyاألشعة فوق البنفسجیةمصدر-4

الطيفيلھواءانسیاب اكابینة -5
Laminar air flow

hood
Techne - UK
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39المواد وطرائق العمل 

-:طريقة العمل 2.3.2

وذلك بإضافة المكونات التالیة إلى Master mix. لتفاعل الرئیستحضیر خلیط اتم-1

.)7-2( في الجدول كماأنبوبة معقمة

.RAPD-PCRخلیط تفاعل مكوناتتراكیز)7-2(الجدول 

ة   تمزج وذلك  pipette Microھذه المكونات في أنبوبة باستخدام الماصة الدقیق

.short spinٍبسحبھا ثم توضع في جھاز النبذ لعدة ثوان

ضرت -2 م 5ح ة حج ب معقم ة 0.5أنابی ل ومعلم تھا م راد دراس ات الم سب العین ح

.مایكرولیتر من الخلیط لكل أنبوبة 23وأضیف 

ا مع ترك         DNAمایكرولیتر من     3-2أضیف-3 صة لھ ة المخص ي األنبوب ة ف ل عین ك

ة الخامسة   ـ األنبوب ع  Negative DNAل ى األنابیب   Master mix، أن توزی عل

.تلوثاللتجنبDNAیكون قبل نقل أنیجب 

Final
concentration

Volume for
(1) tube

Materials
concentration and

manufacturer

-------- 8.5ml D.W

1X 12.5ml Taq ®Green Master Mix

10 pmol 2ml Primer(10 pmol)

23ml Total reaction volume
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40المواد وطرائق العمل 

زي    دمستخأ-4 از الطرد المرك دة  جھ وانٍ ع ع القطرات الملتصقة    short spinلث لجم

بجدار أنبوبة الطرد المركزي وإنزالھا إلى أسفل األنبوبة للحفاظ على الحجم النھائي لخلیط 

. مایكرولیتر25التفاعل البالغ 

، ويتم تنفيذ البرنامج Thermocyclerالحراري ةوضعت العينات في جهاز البلمر

.)7-2(الجدول لموضح في ا

.للبادئات المستخدمة RAPD-PCRظروف تفاعل) 8-2(الجدول 

TimeTemperatureStep

Time: 5  minTemp.:  95°CInitial denaturation

Time: 20-30 sTemp.:  94°CDenaturation

Time: 1  minTemp.: 36°C  Primer
Annealing

Time: 2  minTemp.: 72°CPrimer
Extension

45 cycles (10DNA molecules detectable level
using ethidium bromide)No. of cycles

Time: 10-15 minTemp.: 72°CFinal extension

Rabbanie )2008، وآخرون (.

.لحین الترحیلثالجة الفي تساعات ووضع4األنابیب بعد ترفع-5

م ضیرتت رح افة ) Marker(المؤش ك بإض ن 5وذل ایكرولیتر م 1Kb DNAم

ladder (250-10,000)bp إلى الصبغة بحجمLoading buffer 1x.
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41المواد وطرائق العمل 

.PCRلخيط تفاعلGel electrophoresisالترحيل الكهربائي 3.3.2

Gel agarose 1.2%  (2 hr, 5 V/cm, 0.5 X Tris - borate buffer)

ثم 1Xبقوة  TBEمل من 75غم من األكاروز إلى 51.12ضافة حضر الھالم بإ-1

یبرد إلى لتركإلى حین اكتمال اإلذابة ثمMicrowaveوضع في بیكر داخل جھاز 

.°م50-55درجة حرارة تصل 

.بداخلھالحوض وذلك بإحاطة أبعاده بالصق قوي وضع المشطتھیئةتم -2

داخل اللوح لمنع حدوث الفقاعات وترك حتى السائل برفق وبشكل مستمر ھالمسكب ال-3

. الالصق یلأزیتصلب ثم 

.ورفع المشط1Xبقوة TBEغمر الحوض الذي یحتوي على الھالم في محلول -4

مایكرولیتر في الحفرة األولى للمقارنة ، 6بحجم MarkerDNAوضع الماركرثم -5

.ثم حملت العینات األخرى حسب التسلسل المعلم علیھا 

درة من             -6 ائي وجھز بق ار الكھرب ت  70-80تم توصیل أقطاب التی دة  فول ساعات 5لم

الھالم بصبغة برومید االیثیدیوم تصبیغبعد اكتمال عملیة الترحیل تم )2007الصالح ، ( 

ت  عة وتح سجیة  األش وق البنف م  ف امیر    ت تخدام ك ل باس ة الترحی صویر عملی وع   ات ن ن م

Polaroid  Black  –  White  Film  Type  667Hashemi ) رون ، وآخ

2009(.
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42المواد وطرائق العمل 

Bulk segregateتحضير تفاعالت4.2

) 8-2(كما مبين في الجدول PCRهومكوناتالتفاعلتراكيز خليطترحض

التباين الوراثي بين وإظهارلكشف وعزل الحزم المميزة ثالث بادئاتباستخدام

.التراكيب الوراثية المدروسة 

.Bulk segregateتراكيز مكونات خليط التفاعل ) 9- 2(دول الج

Master Mix Preparationاألساسيتفاعلاليطلختحضير1.4.2

ھ تفاعل خلیطحضر ائي حجم ایكرولتر 25 النھ یط المن م للتفاعل األساسي خل

Master Mix
،Go Taq®Green Master Mix عدةخلیطمنمایكرولیتر12.5 أضیف1-

.معقمةمایكرولیتر500 حجمPCR أنبوبةالىالمصنعةالشركةیماتلتعوفقعینةلكل
ادئ أضیف 2- زه ب ایكرولیتر / بیكومول 10 تركی م ،م د اإلضافة حج وع ىل عیعتم ن

.المضافالبادئ
مزیجتحضیریتمالتيPCR أنبوبةإلىاالیوناتمنٍوخالمعقممقطرماءأضیف3-

.عینةللایكرولیترم23 الىالحجمیكملإذفیھاالتفاعل

Final
concentration

Volume for
(1) tube

Materials
concentration and

manufacturer
-------- 8.5ml D.W

1X 12.5ml Taq ®Green Master Mix

10 pmol 2ml Primer(10 pmol)
200 ng 2ml )DNA)10+10التفاعلخلیط

25ml Total reaction volume
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43المواد وطرائق العمل 

ى حد            10مزج  4- ة عل ة المتحمل ب الوراثی ة في  ةمایكرولیتر لكل من التراكی معقمة  أنبوب

أخرىأنبوبةالحساسة في لألصنافأعالهمایكرولیتر ، ثم مزج نفس الحجم 500حجمھا 

. )1-2(شكل معقمة

.Bulk segregate analysisأساس بناء مؤشرات  ) 1-2(الشكل 
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44المواد وطرائق العمل 

نـانوغرام 200 تركيزهDNAمنمايكروليتر2 أضيفالتفاعلخليطتوزيعبعد5- 

.معقمةمايكروليتر200 حجمهاPCRأنبوبةإلىمايكروليتر/

.BSAالمستخدمة في تقنیة للبادئاتالنیتروجینیةالقواعدتوالي) 10-2(جدول

از البلمر    ي جھ ات ف راري الحلقي  ةوضع العین ذ، Thermocyclerالح امجونف البرن

.نفسھ

:BSAيط تفاعلللخGel electrophoresisالترحيل الكهربائي 2.4.2

ستخدم  ابPCR-BSA تفاعلإجراءبعدDNA قطعیزیلتمالكھربائيالترحیلتم

اوز األھالم  سب ك رض ح ل من الغ ث ، الترحی ضر حی اروز   51.12ح غم من األك

ل من   75إلى  وأضیف  وة  TBEم یط ، ان1X بق وع PCR تفاعل خل Greenن
Master Mix Reactionاج الو د یحت ل عن ائي الترحی ى الكھرب زج إل ع الم م

فراء نصبغتی علىالتحمیل الحتوائھصبغةدارئ اء وص ي والزرق ى تعمل ت ادة عل زی

ا DNA كثافة ؤدي مم ى ی ل في    أإل اتج التفاع ر ستقرار ن اروز األھالم حف الصالح ،  ( ك

2007 .(

5"ـ 3" sequence primerName primerNo.
AAGTCCGCTCOPO-041

TGGACCGGTGOPC-082

CAAGGTGGGTOPN-163
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45المواد وطرائق العمل 

.Data Analysisتحليل البيانات 5.2

وزن الجزیئي  تم حساب -1 وِب   M.Wال رامج الحاس وھو .Photo captبإستعمال ب

روفِ   قارنتھاومPCRصور الحزم الناتجة من تفاعلبرنامج كشِف،  الحجِم المع زم لب ح

.) 10,000bpإلى 250ِمْن حزمة14یشملالذي (DNA Ladderالمؤشر

.% Polymorphism النسبة المئویة للتباین الوراثي تقدیر-2

كل الحزم إلىیتم النظر إذ.polymorphicكشِف أجزاءِ   إلىأدتالتي  البیانات  ُحّللْت

كل بادئ ومقارنتھا مع بعضھا البعض ویرمز لكل حزمة ظھرت المتضاعفة بشكل جانبي ل

ا   ریاألخرىوعند غیاب نفس الحزمة المشابھ بالحجم في المجموعة " 1"رقم   ".0"مز لھ

ضعیفة ال تح         تضاعفت الرئیسة التي    حزمال ط تحسب والحزم ال ل  ت فق ادئ سب لك ا ب ( وفق

Ali ،2003(.

Polymorphsim = ة زم المتباین دد الح ادئع ي الب ادئ  ال/ ف زم الب ي لح دد الكل ×ع
100

درة  Primer efficiencyلكفاءة كل البادئات المستخدمة ةالمئویالنسبة حسابثم  والق

.التمیزیة لكل بادئ 

:أما حساب الكفاءة لكل بادئ فتتم من خالل المعادلة اآلتیة 

.100×العدد الكلي لحزم كل البادئات / العدد الكلي لحزم البادئ 

:للمقدرة التمییزیة لكل بادئ من خالل المعادلة ةثم استخراج النسبة المئوی

. 100×عدد الحزم المتباینة لكل البادئات / عدد الحزم المتباینة للبادئ 

)Grudman ، 1995وآخرون. (
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46قشةالنتائج والمنا

النتائج والمناقشة. 3

Results and Discussion

للملوحة لتحمليم التراكيب الوراثية المنتخبةقيت1.3

الملوحة في الوزن الطري للنباتتأثير1.1.3

الزیادة في مستویات الملوحة إن) 2-3( و )1-3( تشیر النتائج المبینة في الشكلین      

ىأدت اضإل ويانخف ب للمعن وزن الرط ي ال ذري ف ضري والج وع الخ ذا ،مجم وان ھ

اني    ً كبیرااالنخفاض كان    ث  )-1م. سیمنز دیسي  8( في المستوى الملحي الث 15( والثال
یمنز   سي س د) -1م. دی انوق ث ك ي الثال ستوى الملح رالم ا أكث وع انخفاض سبة للمجم بالن

ضري   دل  الخ جل      ) غم  0.47( بمع ذي س ستوى االول ال ع الم ة م ) غم  2.81( بالمقارن

وازن  الملوحة تأثیرإلىیعزى سببھ قد نخفاضاالوھذا  وني افي اإلخالل في الت Ion(ألی
imbalance (أثیر إلىأوالضغط االزموزي    تأثیرأو سمي   الت ة   ال ات الملحی من  لالیون

الي  ، ةسامتوبلوغھا مستویا األمالحخالل دخول كمیات كبیرة من       شیخوخة  حدوث بالت

ات   لبناءھا ، وانخفاض عملیات ا   وموت األوراقفي   الضوئي الى المستوى الذي الیمكن للنب

و   ستوى النم ى م اظ عل ى   ،)Munns ) ،2002الحف ود إل ذا یع وى  وھ ص محت نق

ات            سكریات والبروتین ضوئي ومجموعة من ال اء ال ،) 2004، القحطاني ( صبغات البن

ري      وزن الط وع الخضري  وھذا االنخفاض في ال ود  للمجم ا ىإل یع اع ضانخف طول ارتف

ا    . )a1-3(لوحةالنبات  أوراقعدد  ،  عدد التفرعات   ،  النبات   ع م ق م ھ أشار وھذا یتف إلی

Mahmoodabadرون ة أن) 2011(وآخ ادة الملوح ىأدتزی وزن إل اض ال انخف

ذلك الحظ  . الحنطة  محصول منوراثیة تراكیب ةالرطب في خمس رون Aishaك وآخ

تحت خاصةفي انخفاض الوزن الرطب وطول نبات الرزأسھمتحة الملوأن) 2005(

.الظروف الملحیة العالیة 
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الوزن الرطب للمجموع فيمستویات مختلفة من الملوحة تأثیر:)1-3( الشكل 

.الخضري للتراكیب الوراثیة المدروسة 

الوزن الرطـب للمجمـوع      فيمستويات مختلفة من الملوحة      تأثير: )2-3(الشكل  

.الجذري للتراكيب الوراثية المدروسة 
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48قشةالنتائج والمنا

.تراكیب الوراثیةالنموفيمن الملوحةمستویات مختلفةتأثیر) :a1-3( لوحة 
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49قشةالنتائج والمنا

مقدار انخفاض الوزن الرطب للمجموع الخضري  إن) 1-3( الشكل   منالحظ  یكما  

أثیر 2نف تموزفي الص  ر    بت ان اكب ض من   إذالملوحة ك ي المستوى   ) غم  2.33( انخف ف

ى األول ب       ) غم  0.09( إل ي التركی اض ف ان االنخف ا ك ث بینم ستوى الملحي الثال ي الم ف

في المستوى ) غم0.62( إلىاألولفي المستوى الملحي ) غم3.34( من 2Hالوراثي 

ذا یعطي   ) غم 0.72( إلى) غم2.76( ن مN3وللتركیب الوراثي  الملحي الثالث  ، وھ

وراثیین   أنعلى ً تفسیرا ركیبین ال د سجال   N3و 2Hالت ى ق وزن الرطب     أعل ي ال ة ف قیم

للمجموع الخضري في المستویین الثاني والثالث بسبب الزیادة الحاصلة في عدد التفرعات 

زى ذلك     وطول النبات    واألوراق ى ویع ى اس     إل ب عل ذه التراكی درة ھ ة تخدام ق سلجیة  آلی ف

عن طریق استبعاد ایون الصودیوم من  أمایأتيوھذا من خاللھا تحمل الملوحة    تاستطاع

ة       الإلىالعصیر الخلوي    فجوات الموجودة في خالیا الجذور كوسیلة فسلجیة لتحمل الملوح

Cuin )تنظیم الضغط التناضحي واستبعاد ایون آلیةمن خالل أو. )2011، وآخرون

صفة      أنسجةیوم من   الصود ذه ال ات   وھي  النبات وھناك جینات مسؤولة عن ھ استبعاد ایون

Rajendranالمھمةوالحفاظ على امتصاص العناصر الغذائیة األوراقالصودیوم من 

رون( ات )2009، وآخ ي النب ة ف سیولوجیة الحیوی ات الف تمرار العملی رض اس ا. لغ أم

و    فقد أعطى   2الصنف تموز  ب اقل قیمة في ال وع الخضري  زن الرط سبب  للمجم أثیر الب ت

ا      لالسلبي ة الخالی ى فعالی الل لملوحة عل شاط بعض    واإلخ ي ن سبب  واإلنزیمات ف أثیر ب الت

ى ة    عل ر الغذائی صاص العناص ى امت ات عل ة النب ةقابلی شاط    المھم یط الن سبب تثب ا ی مم

ات و      زم النب بس المرستیمي وتق ي ( األوراقتی ذلك .) 2010،   الفق ؤثر ك ى األمالح ت عل

زموزي عالي  ألمحلول التربة وعدم قدرة النبات على بناء ضغط زموزياألرفع الضغط  

ضغط األ   ى ال ب عل اه للتغل ي خالی ر    ف اء والعناص صاص الم رض امت ة لغ وزي للترب زم

ات       ي النب سیولوجیة ف ات الف ة للعملی ة المھم Pearson الغذائی رون (  2003، وآخ
Salman ;2003، وآخرون(.
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50قشةالنتائج والمنا

.المدروسةالوراثیةبین التراكیبفي صفة تحمل الملوحةاالختالف:)b1-3( لوحة 

شكل  ي ال ائج ف ح النت ا توض وع ) 2-3(كم ب للمجم وزن الرط ط ال اض متوس انخف

األولفي المستوى  ) غم 2.40( منمستوى الملوحة مع زیادة    2الجذري للصنف تموز  

ة مالتأثیراالنخفاض إلىھذایعزىوتوى الملحي الثالث في المس) غم 0.030( إلى لوح

یوناتأالصودیوم ویوناتأبینبادل توحصولالجذورلخالیاالخلوياالنقسامفي معدل

سیوم  شاء المرتبطة الكال سر   ،البالزمي بالغ سبب ت ا ی شیة ب یمم ة لأل األغ ات  الخلوی یون

ة     ارج الخلی ة خ رون ( Cramerالمھم ركیبین     .)1985، وآخ وق الت ین تف ي ح ف

ى وھذا یعود الوزن الرطب للمجموع الجذري متوسطالوراثیین في    دم  إل أثیر ع ة  ت الملوح

ة      ذر لوح ا الج سام خالی و وانق ى نم لبیا عل ز . )a4-3( س ذا یع ي  زوھ ات ف درة النب ق
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51قشةالنتائج والمنا

صاص  ون  أامت سیومی ب دورا الكال ذي یلع ا ًال ل   ًمھم ادة تكام ي زی شیة ف ة  األغ الخلوی

ات والس رون ( Aslamیطرة على دخول وخروج العناصر الغذائیة المھمة لنمو النب وآخ

 ،2001(.

ى ) 2-3( و)1-3( ینیشیر التداخل بین الملوحة والتراكیب الوراثیة في الشكل      أنإل

وزن الرطب           ا ً معنوی ا ً ھناك انخفاض  ث في صفتي ال اني والثال ین الث في المستویین الملحی

. الخضري والجذري لجمیع التراكیب الوراثیة للمجموع

وز    صنف تم جل ال د س یم  2وق ل الق ضري    اق وع الخ ب للمجم وزن الرط سبة لل بالن

ذري   وراثیین والج ركیبین ال جل الت ا س ستویین ، بینم ذین الم ي ھ ىN3و2Hف یم أعل الق

نفس صفتینل ذا .ال بب ھ زى س اضویع ضر  االنخف وع الخ ب للمجم وزن الرط ي ال ي ف

ذري  وز  والج ى 2للصنف تم أثیر إل عالملوحة في  ت ل جمی ؤدي    مراح ات فت و النب ىنم إل

دد  ات وع اع النب ض ارتف ات األوراقخف دد التفرع رون(Al-Hendawyوع ،وآخ

. )1b-3(لوحة )2005

شكل  ي ال ائج ف ت النت ذلك بین ى) 2-3( و)1-3( ینك ین  إل ة ب ة ایجابی ود عالق وج

ب ل وزن الرط ذري  ال وع الج ضري والمجم وع الخ وع إنإذ، لمجم و المجم ادة نم زی

راعم العرضیة في     زیادة نمو المجموع الخضري من خالل         إلىالجذري تؤدي    ادة الب زی

اج  ة الت سیولوجیة   منطق ات الف ة للعملی ة الالزم ر الغذائی اء والعناص صاص الم ادة امت وزی

ؤدي الى          ادة الحیویة من الجزء الخضري وھذا سوف ی دد االوراق    زی دد التفرعات وع ع

.وارتفاع النبات 

تحت ظروف الملوحة فان زیادة المجموع  ) 2001(وآخرونالمشھداني أكدهوھذا ما   

ذري   ضري  یالج و الخ ائج  . شجع النم ین النت ا تب اك تباینأنكم ح اً ھن ب اً واض ین التراكی ب

جل  إذخر آلتركیب وراثي اختلف منالذيللملوحةمقدار التحملفي الوراثیة المنتخبة  س

وراثي    ب ال ى N3التركی یمأعل ضري      الق سبة للمجموع الخ ب بالن وزن الرط دل ال ي مع ف

ة االختالف إلىوالجذري ، وھذا یعزى      ة      ات الوراثی ة المنتخب ب الوراثی ي استجابة التراكی ف

ات في    ختالفاتنتیجة لال للملوحة   ي تجنب     تحمل آلی ستخدمة ف أثیر الملوحة الم س الت لبي ال
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52قشةالنتائج والمنا

ة  وشخصت  . )2005،   وآخرونAli(لألمالح ي االستجابة للملوحة       اختالفات مماثل ف

دیثي ،  ( تراكیب وراثیة من الحنطة  أربعبین   ا     ) 2006المشھداني والح ع م ق م ذا یتف وھ

ا للملوحة ،   إلى)2003 (الحالق إلیھأشار وجود تباین بین التراكیب الوراثیة في تحملھ

وراثي  إذ اتضح أن التر  وراثي        L2كیب ال ب ال ة بالتركی ًال للملوحة مقارن ر تحم ان األكث ك

ز ظ. الع ا الح رونMahmoodabadكم ي)2011(وآخ ستوى الملح ادة الم ان زی

ىأدى ي   إل ایرات ف دوث تغ دلح اضمع ضري    انخف وع الخ ي المجم ب ف وزن الرط ال

.المستخدمة في التجربة لألصنافوالجذري 

.ة في الوزن الجاف للنبات الملوحتأثير2.1.3

حت شكلین أوض ي ال واردة ف ائج ال ى) 4-3( و)3-3( النت اعأنإل ة ارتف الملوح

ًا        إلىأدت اض معنوی ان االنخف انخفاض الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري ، وك

ث ،       اني والثال وزن الجاف للمجموع الخضري      إذفي المستوى الملحي الث ض ال ى انخف إل

ستوى الثالث   ) غم 0.106( إلىوالمجموع الجذري ) غم  0.11(  دیسي  15( عند الم

)غم 0.47( للمجموع الخضري و)غم 0.69( ةمقارنال ةبمعامل مقارنة) -1م. سیمنز  

ات  تأثیرإلىاالنخفاض یعزى سببھ    اوھذ للمجموع الجذري  الملوحة في خفض ارتفاع النب

وني النبات بسبب االضطراب     وراقأوعدد التفرعات وعدد     أثیر الملوحة     األی اتج من ت الن

ؤثر الملوحة على    ) 2007، التمیمي(ة النمو الخضري والجذري للنبات في مرحل  كذلك ت

ا  و خالی سام ونم زاءانق ة األج ضریة والجذری اتلالخ ا  . لنب ع م ق م ذا یتف اروھ ھأش إلی

) Hassan،1989;Abd Al Wahab وAbdul Qados ،2008 (  أنمن

ز          ادة تراكی دات   األمالح النمو الخضري والجذري لنبات الحنطة ینخفض بزی ل الكلوری مث

ة تعمل إذ،وكاربونات الصودیوم   ى الملوح یط عل ات تثب ة العملی ي الكیموحیوی من والت

ا خالل من ذلكمالحظةویمكنالضوئيالبناءعملیةأھمھا ى تأثیرھ اء صبغات عل البن

.الضوئي 

ائج أشارت إذ ي الدراسة نت ا  الت ى ) Abd Al Qados ،2011(أجراھ ص إل نق

باستخدامالملوحةتركیزبزیادةوالكاروتیناتa، b وكلورفیلالكليالكلوروفیلمحتوى

.الصودیوم كلوریدملح
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.للتراكیب الوراثیة المدروسة 
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ة ف      عن التداخل بین ن    أما ب الوراثی ة والتراكی ة المختلف د  سب الملوح حت ق ائج  أوض النت

ع          ذري ولجمی ضري والج زء الخ اف للج وزن الج فة ال ي ص وي ف اض معن ود انخف وج

. مع زیادة مستوى الملوحة التراكیب الوراثیة 

رك بینما سجل القیماقل 2قد سجل الصنف تموز  و وراثیین  یبینالت ى N3و 2Hال أعل

، ھذا ) 4-3و3-3ینالشكل(زن الجاف للمجموعین الخضري والجذري   القیم في الو  

ي  وزإنیعن صنف تم ر 2ال ن الت ل م ان اق وراثیكیبینك دد  ینال ات وع اع النب دل ارتف بمع

ة  .)a4-3( و ) a1-3( لوحة الشد الملحي  تأثیربسبب   واألوراقالتفرعات   نتائج مماثل

سعدي  ا ال صل علیھ ار )  2008(ح اك إذ) 1998( والكی ان ھن اضك ي انخف األوزانف

الجافة للمجموع الخضري والمجموع الجذري لنبات الحنطة عند مستویات الملوحة العالیة 

ضري كان       أن) 3-3( الحظ في الشكل    یإذ. مقدار انخفاض الوزن الجاف للمجموع الخ

غم 0.02( ىإلاألولفي المستوى ) غم 0.67( انخفض من إذ2اكبر في الصنف تموز

ث   )  ي الثال ستوى الملح ي الم وراثي      ،ف ب ال ي التركی اض ف ان االنخف ا ك ن2Hبینم م

في المستوى الملحي الثالث وللتركیب ) غم 0.15( إلىاألولفي المستوى ) غم 0.72( 

ى ) غم   0.67( من   N3الوراثي   ق  ()غم   0.16( إل سبب  )3الملح زى ال ذا   ، ویع ي ھ ف

صودیوم من         إلىالتفوق ات ال ي استبعاد ایون ب ف اظ على   األوراققدرة ھذه التراكی والحف

ة    ر الغذائی صاص العناص رى امت رون Ahmad(األخ تالك  أو،) 2005، وآخ ام

) . Shaddad ،2010وHamdia(للملوحة أخرىتحملآلیةالتراكیب الوراثیة 

ضیات في   ألغشیةاوعمل   اإلنزیماتنشاط بعض   وكذلك للمحافظة على     الخلویة والع

اضطراب في إلىالملوحة تؤديأنإلى) 1984، وآخرون( Ralphأشارفقد . الخالیا 

العملیات االیضیة المختلفة في النبات كما تؤدي الملوحة الى تثبیط بناء الكثیر من التراكیب 

دری  ل والمایتوكون ل الكلوروفی ة مث ات  االخلوی و النب ق نم ي تعی ا الت ، ( Levittوغیرھ

انخفاض متوسط الوزن الجاف للمجموع    ) 4-3(كما توضح النتائج في الشكل      ) . 1980

) غم  0.010( إلى) غم 0.34( مع زیادة المستوى الملحي من    2الجذري للصنف تموز  

ة   خالیا ضعف نمو  إلىوھذا یعود    ى ؤدي ی ذي سوف ال والجذور تحت الظروف الملحی إل

ة   ات  بعض الھرمون  إنتاجانخفاض   سایتوكاینین    النباتی ل ال أثیر أومث الملوحة المباشر في    ت
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55قشةالنتائج والمنا

نفي أ) 2008(السعدي أكدهوھذا ما ) . 1992،الرجبو( خفض ایض السایتوكاینینات 

زال إلىأدىقد الصودیومكلوریدملحتراكیززیادة ي اخت ذور   ف اف للج وزن الج في  . ال

ذري    طمتوس في   N3و   2Hحین تفوق التركیبین الوراثیین    وع الج وزن الجاف للمجم ال

من استبعاد ایون ھذه التراكیب الوراثیةرجذوتمكنإلى، وھذا قد یعزى    ) a4-3( لوحة

سیوم  خرآعنصر ایون  الصودیوم واستبدالھ ب   ا   ، البوتاسیوم  أومثل الكال ذا م ھ أشار وھ إلی

Cramerرین ن ) 1985(وآخ تطاع   إنم ن اس ات القط ذور نب ون  تج تبدال ای اس

ادة           ة مع زی شعیرات الجذری وي لل شاء الخل الكالسیوم مكان ایون الصودیوم على مواقع الغ

الي     إلى، وھذا سوف یؤدي ملح كلورید الصودیوم في بیئة النمو      و الجذور وبالت تحسین نم

ى ادةإل سین  زی ضري و تح وع الخ اف للمجم وزن الج ةال ة ،اإلنتاجی ود عالق ك لوج وذل

ذور وال   نمو طردیة بین  ة جزء الخضري     الج Mohammedو   Hassan( واإلنتاجی
،1999(

ة       أنالنتائج   تشیر ب الوراثی ین التراكی ف ب د اختل ل ق ان التركیب  إذ،مقدار التحم انك

وز أكثرN3و  2Hانالوراثی ا   ، 2تحمال للملوحة من صنف المقارنة تم ك المتالكھم وذل

ضري و        القیم من  أعلى وعین الخ ذا   معدل الوزن الجاف للمجم ود الجذري ، وھ ى یع أنإل

ركیب وراثیینالت راكانN3و 2Hینال صودیوم    أكث ون ال تبعاد ای ي اس اءة ف ادةكف وإع

صنف بأن) 2008(امتصاص العناصر المھمة لنمو النبات ، وھذا ما اشار الیھ السعدي 

ح منالعاليللتركیزجیدةتحملقدرةأبدىالفتح د مل ة  كلوری صنف الصودیوم مقارن بال

ة      ) 2001(آخرونووكذلك توصل المشھداني   . النور ي تراكیب وراثی ائج ف إلى نفس النت

فة تحمل الملوحة     اختالف في   إذ وجدوا   ، أخرى من الحنطة     ین ا ص وراثیین   ب ركیبین ال لت

1H6وH، یمكن ان نستنتج ا الجزء من ھذه الدراسةنتائج ھذضاستعراخالل من:-

اك أَن -1 سنھن ًرًاتح دكبی وراثیین      ا ق ركیبین ال ي الت ة ف ل الملوح فة تحم ي ص صل ف ح

.المنتخبین من خالل برنامج التربیة واالنتخاب 

بإنو-2 وراثي التركی ان N3ال رك ن  األكث ة م ال للملوح وراثي  تحم ب ال 2Hالتركی

.الجذري والخضريالمجموعوزنوذلك لتفوقھ في،2تموزالصنف المحليو
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56قشةالنتائج والمنا

.نمو جذور التراكیب الوراثیة فيمستویات مختلفة من الملوحة تأثیر) a4-3( اللوحة 
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57قشةالنتائج والمنا

يونات العناصر في األوراق العليا من النبات أتركيز 3.1.3

ى أدتزیادة مستویات الملوحة   أنإلى)6-3( و)5-3( تشیر النتائج في الشكلین      إل

ون البوتاسیوم في    زیادة معنویة في تركیز ایون الص     ودیوم وانخفاض معنوي في تركیز ای

ون   األوراق ز ای ا تركی د ازداد معنوی ة ، فق ة المدروس ب الوراثی ع التراكی ا ولجمی العلی

ث    اني والثال ین الث ستویین الملحی ي الم صودیوم ف ىال م6.40، 5.4( إل م /ملغ ن ) غ ع

ون البوتاسیو       . األولالمستوى   ي نفس       وقد انخفض معنویا تركیز ای ة ف ب الوراثی م للتراكی

. األولعن المستوى   ) غم  /ملغم4.89، 5.79( إلىالمستویین الملحیین الثاني والثالث   

ون الصودیوم وانخفاض            أھمإن ز ای ما لوحظ في دراسة تركیز العناصر ھو ارتفاع تركی

ھ المشھداني                ا جاء ب ق مع م ذا یتف ادة الملوحة وھ رون تركیز ایون البوتاسیوم مع زی وآخ

الق ) 2001(  اض ) . 2003( والح ذا االنخف ل ھ زى مث ىویع ین إل سیة ب ة العك العالق

ون البوتاسیوم في           رون Devitt( األوراقتركیز ایون الصودیوم وای ) . 1981،   وآخ

یوم في        إذ ون البوتاس ز ای ن تركی صودیوم م ون ال ز ای ادة تركی ل زی ن  األوراقتقل ا م العلی

ات    ونایإحاللخالل   ا النب ، (Marschnerالصودیوم محل ایون البوتاسیوم في خالی

1971(.

نجد )6-3( و) 5-3( التداخل بین التراكیب الوراثیة والملوحة في الشكلین خاللمن  

في المستویینخاصةبزیادة الملوحةفي تركیز ایون الصودیوم  الحاصلة زیادةالمع مقدار 

و 2Hالتركیبین الوراثییناستطاع) -1م. دیسي سیمنز15و8( الملحیین الثاني والثالث

N3ا ، األوراقتركیز ایون الصودیوم ورفع تركیز ایون البوتاسیوم في        تقلیل ا  العلی بینم

زى  .2كانت الزیادة معنویة لتركیز ایون الصودیوم في صنف المقارنة تموز     ى وھذا یع إل

ول  استبعاد ایون الصودیوم والحد من تراكمھ    ن ھذین التركیبین الوراثیین تمكنا م   أن المنق

ا        إلىمن الجذر    زء الخضري ومنھ ى الج شیة بواسطة    األوراقإل ة حیث   األغ ا الخلوی أنھ

ة   خفضتؤدي دور مھم في     ات الملحی ا عن طریق   التراكیز السامة لالیون ل   إم زه داخ حج

) 2002، آخرونوCuin(األوراقطرحھ خارج أواألوراقفي خالیا فجوات خاصة 

وھذا نتیجة لزیادة امتصاص العلیااألوراقفيیون البوتاسیوم أزیادة تركیز إلىمما یؤدي 
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58قشةالنتائج والمنا

من األسفلمن الجزء +Kامتصاص وإعادةایون البوتاسیوم من التربة عن طریق الجذور 

ا العل األوراقإلىالنبات   سام وتوسع الخالی            إنإذ. ی ي انق م ف ذه العناصر تلعب دور مھ ا ھ

ة وتمدد جدرانھا من خالل زیادة معدل انتقال المواد الغذائیة من ال        ى ترب ات الإل وخاصة  نب

ة األكثرایون البوتاسیوم وھو     اظ على               أھمی ا من الحف وم بھ ي یق ام الواسعة الت سبب المھ ب

وDev( اإلنزیماتتفعیل عمل العدید من إلىالخالیا أغشیةعبر زموزي األتدرج الجھد 

Kronzucker   ،2008 ( .      ركیبین جل الت وھذا یتفق مع نتائج الدراسة الحالیة حیث س

وراثیین   سبي  استبعاد  N3و2Hال صودیوم من   ن ون ال ا الی ا العلأوراقھم ز  ی ادة تركی وزی

ون الصودیوم         2بالمقارنة مع الصنف تموز   ایون البوتاسیوم  تمكن من استبعاد ای الذي لم ی

ا العلأوراقھمن   ز   ی ا زاد من تركی ى وأدىهمم ا     إل سام الخالی و وانق یط نم أثیر تثب على  والت

ھ أشار وھذا ما .جمیع العملیات الفسیولوجیة الحیویة في الخالیا    ) Hassan)1989إلی

ز     العلیاتتم من االوراق    أناستبعاد ایون الصودیوم یمكن      آلیةأن. ق تنظیم تركی عن طری

الخلویة األغشیةبواسطة األوراقإلىالساق ومنھاإلىایون الصودیوم المنقول من الجذر      

.)2009، وآخرون(Rajendranاألخرى، والحفاظ على امتصاص العناصر الغذائیة 

ذه الدراسة        إن از     نإإذھذا التفسیر تدعمھ نتائج ھ ذي امت وراثي ال ب ال اد التركی بإبع

ة  تحمأعلىحقق ) 5-3(كمیة اكبر من ایون الصودیوم من أوراقھ العلیا الشكل       ال للملوح

اد حقق اقل تحمال للملوحة نتیجة    الذي 2Hبالمقارنة مع التركیب الوراثي     ة   إلبع ل كمی اق

وز       .من ایون الصودیوم     تمكن الصنف تم ون      2بینما لم ی ساس للملوحة من استبعاد ای الح

ة            . یاالعل أوراقھالصودیوم من    ب الوراثی ي التراكی ات ف راكم األیون ائج ت ى نت فعند النظر إل

ة والم ة للملوح وزتحمل ة تم نف المقارن ة2ص ساس للملوح ضح الح ات أنیت اك اختالف ھن

ا            ي األوراق العلی ة ف ات العناصر المدروس . معنویة فیما بینھا بالنسبة لمتوسط تراكیز أیون

وحظ     د      أنفقد ل ون البوتاسیوم ق ز أی ر  متوسط تركی ان اكب ي ك وراثیین  ف ركیبین ال 2Hالت
الذي سجل اقل تركیز الیون البوتاسیوم      2صنف تموز القارنة ب المتحملین للملوحة م  N3و

سي سیمنز  15( في المستوى الملحي الثالث    سبة    ، وان) -1م. دی جلھ بالن ز س ى تركی أعل

وراثي      الیون ب ال ون     ) N3( البوتاسیوم التركی ز ای ك لخفض تركی ا   +Naوذل ي خالی ف

وني ال      العلیااألوراق ین ای سة ب ون      بسبب وجود المناف ل ای ى حام بوتاسیوم والصودیوم عل

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



59قشةالنتائج والمنا

ا   شترك بینھم رونBall( م جل   ) 1987، وآخ د س صودیوم فق ون ال سبة ألی ا بالن ، أم

ھ      ) N3( التركیب الوراثي    ز ل ة مع   أقل تركی وز  بالمقارن ذي 2الصنف تم سجل أعلى   ال

لى ان ھذه النتائج نستدل ع، ومن ) -1م. دیسي سیمنز  15(الملوحة مستوىتركیز لھ في    

تجابة         ًا الس حة تبع صورة واض ف ب تبعاد تختل ة االس ي عملی ة ف ب الوراثی لوك التراكی س

وراثي ب ال ا التركی ة كم ة المختلف ستویات الملوح شیرلم وث ت ن البح ر م ىالكثی ود إل وج

فة تحمل الملوحة    المستبعدة ایون الصودیوم كمیة عالقة ایجابیة بین  ( Shannonوص

) . 2006،ني والحدیثي المشھدا؛ 1994،وآخرون

شكلین    یتضح من   ى )6-3( و)5-3( ال اع مستوى الملوحة     إنإل المستوى  ( ارتف

األوراقالبوتاسیوم في   ایون انخفاض معنوي في تركیز     إلىأدى) الملحي الثاني والثالث    

ز عالي من     N3و 2Hلتركیبین الوراثیین   ابینما  . 2للصنف تموز  العلیا حافظا على تركی

ذین   األوراقفي لھذا االیون العاليتركیزالوارتبط . العلیاأوراقھمافي  +Kون  ای ا لھ العلی

افس           ة التن دوث حال سبب ح ا  ب التركیبین الوراثیین مع انخفاض تركیز ایون الصودیوم فیھ

ات    ین األیون ي (ب ا   . ) 2010،الفق ذا م ده وھ رون المشھداني  أك ) 2001( وآخ

ضح ان ارتف  ي   ویت یوم ف ون البوتاس ااألوراقاع ای وراثیین  العلی ركیبین ال N3و2Hللت
ات     إحدى ي النب وز   متطلبات تحمل الملوحة ف ا الصنف تم از  2، بینم ل امت وى من   بأق محت

ھ ایون البوتاسیوم في     ا أوراق ر العلی شكل  حساسیة للملوحة  وأكث ود   ) 6-3( ال ظ وج یالح

ة       ون البوتاسیوم في       ارتباط قوي بین تحمل التراكیب الوراثی ز ای ا للملوحة وتركی أوراقھم

) .1994( وآخرونShannonالعلیا 
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60قشةالنتائج والمنا

تحت تراكیز مختلفة +Na الصودیوممن عنصراألوراق العلیامحتوى) : 5-3( الشكل 

.من الملوحة

تحت تراكیز مختلفة من +Kمن عنصر البوتاسیوماألوراق العلیامحتوى)6-3( الشكل 

.الملوحة
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61قشةالنتائج والمنا

ایون إلىالبوتاسیوم ایون استمرار انخفاض نسبة إلى) 7-3( وتشیر النتائج في الشكل     

وز    صنف تم سبة لل ة بالن ادة الملوح اد مع زی شكل ح صودیوم ب سبة  2ال ت الن ا ارتفع ، بینم

ا یالحظ في    N3و2Hركیبین الوراثیین معنویا في المستوى الملحي الثالث بالنسبة للت    كم

وراثیین     ركیبین ال وق الت ي تف ستوى الملح ذا الم سبة  N3و2Hھ ي ن ا ف ون معنوی ای

وراثیین    2تموزعلى الصنف المحلي   الصودیوم ایون إلىالبوتاسیوم   ركیبین ال ث ان الت حی

ین للملوحة    سبة    2H , N3المتحمل ا ن د حقق ) 1.03، 1.51(وصلت إلى   +K+/Naق

وز     ساس للملوحة والبالغة    2على التوالي ، وھي أعلى من النسبة التي حققھا صنف تم الح

ي   0.13 ستوى الملح ي الم ی 15ف سي س ذلك1-م.زنمدی ي  ، وك ستوى الملح سبة للم بالن

اني  یمنز 8(الث سي س ت) 1-م. دی سبة ، إذ كان وراثیین   +K+/Naن ركیبین ال ي الت ف

سبة    2على التوالي ، أما صنف تموز  ) N3)1.88   ،1.64و 2Hالمتحملین     ق ن د حق فق

سبة البوتاسیوم   إذ، 0.27أقل إذ وصلت إلى      ى ارتبطت زیادة ن صودیوم في   إل األوراقال

دد        مع زیادة للتراكیب الوراثیة  العلیا ائج ع ھ نت ذا االستنتاج تدعم درجة تحمل للملوحة وھ

لوحة كانت متزامنة مع انخفاض صفة تحمل المإن) 1998(فقد وجد الكیار .من الباحثین 

ز البوتاسیوم          ادة تركی سبة   أيتركیز أیون الصودیوم وزی ادة ن ي األوراق  +K+/Naزی ف

شھداني      ضًا الم ك أی ظ ذل ة ، والح ات الحنط ا لنب رونوالعلی الق )  2001(آخ و الح

فة التحمل      قلة  وجود عالقة قویة بین     ) 2003( ي األوراق وص صر الصودیوم ف تراكم عن

كان أقل في العلیاتركیز الصودیوم في األوراقأنفي بعض األصناف ، فقد وجد حةللملو

ساس    ة بالح ة مقارن ة للملوح ة المتحمل ب الوراثی ةھالتراكی ة  للملوح ب الوراثی وان التراكی

ا .العلیااعالیة في أوراقھ +K+/Naالمتحملة للملوحة من الحنطة سجلت نسبة        سبة  أم بالن

ى سیو إل ز الكال إنم تركی ة  ف اع الملوح ىأدىارتف ون    إل ز ای ي تركی وي ف اض معن انخف

ا األوراقالكالسیوم في    وز    العلی صنف تم ركیبین        2لل ا حافظ الت وراثیین بینم N3و2Hال
ة      ) 3-8( على مستوى ایون الكالسیوم الشكل       ب الوراثی ة التراكی ق بقابلی في  والسبب یتعل

ي تنظیم    والدمواصلة امتصاص االیونات المھمة للنبات     ون ف ور المھم الذي یؤدیھ ھذا االی

ا نتیجة         ھاوظائف الخلیة وجدار   ون البوتاسیوم من الخالی الخلوي وفي التقلیل من فقدان ای

المشھداني أكدهوھذا ما )1985، وآخرونGramer( الملحیة لزیادة تركیز االیونات 
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62قشةالنتائج والمنا

من استعراض  .ثیة من خالل دراسة مشابھ على بعض التراكیب الورا ) 2001(وآخرون

ستنتج        وراثیین         أننتائج ھذه الدراسة ن ركیبین ال ي الت ة ف فة تحمل الملوحة المتمثل 2Hص
-:یمكن ان تلخص في القدرة على N3و

.ستبعاداالةآلینتیجة المتالكھما العلیااألوراقخفض تركیز ایون الصودیوم في -1

ا      -2 ي خالی یوم ف ون البوتاس ز ای ادة تركی ااأوراقھم زی ون    العلی تبدال ای الل اس ن خ م

ا إلىىالسفلاألوراقانتقالھ من إعادةوبوتاسیومبایون ال صودیوم المستبعد ال ھ  العلی وإحالل

.ایون الصودیوم المستبعدمحل 

.العلیااألوراقالحفاظ على مستوى معتدل من تركیز ایون الكالسیوم في -3

.تحت ظروف ثالث تراكیز ملحیةاألوراق العلیامن+K+/Naة نسب: )7.3( الشكل 
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63قشةالنتائج والمنا

تحت تراكیز مختلفة Cl-من عنصر الكالسیوماألوراق العلیامحتوى: )8-3( الشكل 

.من الملوحة

DNAعزل نتائج 2.3

از ا رات الھندسة الور  تمت ة  امختب زل   Genetic Engineeringثی ة ع بإمكانی

DNA ف ن مختل ات  م یما النبات ة والس ات الحی ةالوالكائن ذه  طریق ي ھ تخدمت ف ي اس الت

تخدام   ضمن اس ة تت تخالص الدراس م االس Wizard® Genomic DNA)طق

Purification Kit)     ة ھ من إمكانی از ب ا تمت ة  طریقة مثلى النجاز ھذه الخطوة لم عالی

اوة تراوحت إذ.وبمواصفات عالیة نسبیا   DNAعزل   في ة  نق ستخلص  DNAوكمی الم

ذور    0.080–0.072مایكروغرام لكل    3.5-2بین   اد غرام من مسحوق الب على  ااعتم

راءة اال سجیة   ق وق البنف عة ف ف األش صاص لطی الل  ،مت ن خ دة م ة جی ل وبنوعی 5ترحی

ة    على ھالم االكاروز     DNAمایكرولیتر من    اروز في     0.32الناتج من إذاب غم من االك

.)9-3شكل (TBEمحلول 
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64قشةالنتائج والمنا

بتركیز المعزول من الحنطة لكافة النماذج المدروسة على ھالم االكاروز DNAنواتج : 9- 3شكل 

0.8% )2hr , 5V/cm , 0.5XTris- borate buffer (فوق األشعةتحت ةصورالم

.الثیدیومبعد التصبیغ بصبغة بروماید اU.Vالبنفسجیة 

واختبار PCRلتطبیق برنامج نيوقد تم إعداد التولیفة التي أشیر إلیھا في الفصل الثا

ة    ب الوراثی ین التراكی وراثي ب این ال ن التب شف ع ات للك صنفین N3و 2Hالبادئ وال

وز  ین تم رات ف. 85ودور2المحلی ات    RAPDأظھرت مؤش ا للبادئ ة وفق ائج مختلف نت

ار لعدم مقدرتھ على   (A13)تبعاد البادئ   وتم اس المستخدمة   ین التراكیب    إظھ االختالف ب

.الوراثیة 

والمواقـع بـين النمـاذج    العـدد متباينـة  االبادئات التي أظهرت حزم  نتائج  1.2.3

Polymorphic bands
ضمنت  ائج سبع  الت ات  نت شوائی بادئ ا   ةع ن خاللھ این حدد م وراثي التب ن   ال ین عدد م ب

.الوراثیةالحنطةتراكیب 

ات في   حزمة82عدد كلي من الحزم بلغ  بادئاتوكان لھذه ال   ، كما واختلفت ھذه البادئ

الناتجة الجزیئیةأوزانھاتوكذلك تباینھاقعامووPolymorphicالحزم المتباینة إظھار

) %53.7(نسبة االختالف الوراثي بنسبة شكلتلذا  44التي عددھا   على ھالم االكاروز  

ن زم الم  م ور الح الل ظھ ردةخ ة    Unique bandsنف ب الوراثی ض التراكی ي بع ف

2HN32تموز85دور

DNA
4 Samples
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65قشةالنتائج والمنا

ل تركیب وراثي    الوب اآلخرغیابھا في البعض    و ا . تالي تحدید البصمة الوراثیة لك سب  أم ن

من نتائج مماثلة على )Tahir ،2008(حصل. % )46.3( بلغت التشابھ الوراثي فقد 

.من الحنطة أصنافخالل دراسة التنوع الوراثي بین 

-:في ھذه الدراسةتغایر الوراثي استعراض لنتائج ومناقشة الأدناهوفي 

1.2.3.A البادئOPO-04:

التراكیب الوراثیةلكافة 7-3بینھذا البادئ الناتجة عن استخدام   تراوح عدد الحزم    

ادئ   لحزم  وكان العدد الكلي   ، ذا الب ة  ) 24(ھ راوح .حزم ا الجزیئي   ت ین وزنھ -2042ب

526bp  ع   ةمع حزمة رئیسة واحد ي جمی اذج المدروسة  ظھرت ف شكل (النم ) 10-3ال

. %)Primer efficiency )8.5 لذا كانت كفاءتھ 

ط وھي     85اظھر الصنف دور . حزم 8بلغت  فقد  الحزم المتباینة    أما زم فق ثالث ح

وز   وراثیین  2اقل عدد بین البادئات بینما اظھر الصنف تم ركیبین ال سبع  N3و2H والت

ا  أكثر2وكان الصنف تموز 1523bp–254الجزیئیة بین    أوزانھاحزم تراوحت    تباین

سبة  ة لبالن ب الوراثی رىلتراكی ة إذ،األخ زمتین متباین رت ح ىظھ ي  األول وزن جزیئ ب

ة   بلغ وزن ، في حینوھي اكبر حزمة لھذا البادئ     1523 ة الثانی ا  1151bpالحزم ، كم

حزمة رئیسة ذات وزن أبرزھابغیاب عدد من الحزم كان85ف دورلصنمیز ھذا البادئ ا

.للتركیبكانت بمثابة مؤشر784bpجزیئي 

ا  وراثیین أم ركیبین ال ور  2HوN3 الت زا بظھ د تمی زمفق الث ح وزن ث و 402ب

وز ان المحلیفاالیھا الصنبینما افتقر على التوالي   855bpو332 بلغت  .85ودور2ن تم

أوزان   ).1-3جدول  ()%18.2(ییزیة لھذا البادئ  القوة التم  یشیر ظھور قطع مضاعفة ب

اط    إلىجزیئیة معینة في تراكیب دون أخرى        ع ارتب ى مواق احتواء جینوم تلك التراكیب عل

. تلك القطعإلىمكملة لتتابع البادئ المستخدم، والعكس صحیح بالنسبة للتراكیب التي تفتقر 

ا في    وبذا فان وجود تتابعات في     ین وغیابھ ین      آخر جینوم مع وراثي ب ار للتباعد ال ھو معی

.) 1993، وآخرونKernodle(الجینومین 
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66قشةالنتائج والمنا

كیب وراثیة من الحنطة اترةألربعOPO-04للبادئ RAPD-PCRنواتج تفاعل ) 10-3(الشكل 
, 2hr , 5V/cm( %1.2بتركیزAgarose gel electrophoresisعلى ھالم االكاروز 

0.5XTris- borate buffer(فوق البنفسجیة األشعةتحت ةصورالمU.V بعد التصبیغ
.برومید االیثیدیوم بصبغة

M : 1الدلیل الحجمي Kb ladder .NC : negative control
.)4 -2H) ( N3- 3) ( 85دور-2) ( 2تموز- 1( 
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67قشةالنتائج والمنا

.مع أوزانها الجزيئيةOPO-04المتباينة للبادئ الحزم: 1-3جدول 

presence of bandالحزم الموجودة : absent of band1الحزم الغائبة : 0
Unique bandsفريدةالحزم ال: Main bandsالحزم الرئيسة: 

1.2.3. B البادئOPI-01:
ع ا في متمیًزھذا البادئ   أداءكان اذج المدروسة    جمی زم   اظھر عددً    إذ،  النم ا من الح

زم   اإلجماليالعدد   وبلغ،  12-9بینتراوح   ذا  ،)11-3شكل (43المتضاعفة للح د  ل فق

ادئ    أما.)%14.6(اعالیة نسبیً ةكفاءسجل ذا الب ي ھ عدد الحزم المتباینة التي لوحظت ف

ت  زم10فكان ا   . ح ا وزن غ أدناھ ا   585bpبل غ أعالھ ین بل ي ح و  1823bpف ا ھ كم

. )2-3(موضح في الجدول 

كانت بمثابة بصمة  585bpالجزیئي أنتج البادئ المذكور حزمة مفردة عند الوزن  

ا .85لتركیب الوراثي دور  أصبع ل  وراثي     كم ب ال ز التركی غ   بحزمتین  2Hتمی دتین بل فری

ا     2تموز ، فیما انفرد    على التوالي  885bp-825وزنھما الجزیئي    ة واحدة وزنھ بحزم

سیة   عدد من  یاب  غ لوحظ. 927bpالجزیئي   زم الرئی داھا الح وراثي    إح ب ال ي التركی ف

N3 د رى690bpجزیئي  الوزن العن وراثي  واألخ ب ال ي التركی وزن و2Hف 484ب
bp ،22.7(عالیةتمییزیةةقدرلذا كانت لھ م% .(

التراكیب الوراثیة
2HN32تموز85دور

الوزن الجزیئي
ت)زوج قاعدة ( 

000115231
001112292
000111513
11119434
11018495
11008556
11015537
11004028
11003329
111125410
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68قشةالنتائج والمنا

كیب وراثیة من الحنطة اترةألربعOP-I01للبادئ RAPD-PCRنواتج تفاعل ) 11-3(الشكل 
, 2hr , 5V/cm( %1.2بتركیزAgarose gel electrophoresisعلى ھالم االكاروز 

0.5XTris- borate buffer(فوق البنفسجیة األشعةتحت ةصورالمU.V بعد التصبیغ
.بومید االیثیدیوم بصبغة

M : 1الدلیل الحجمي Kb ladder .NC : negative control
).4 -2H) ( N3- 3) ( 85دور-2) ( 2تموز- 1( 

NC4321M

bp

3000
2500
2000

1500

1000

750

500

250

927bp
885bp
825bp
585 bp

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



69قشةالنتائج والمنا

.الجزيئيةأوزانهامع OPI-01الحزم المتباينة للبادئ) 2- 3(الجدول 

presence of bandالحزم الموجودة :absent of band1الحزم الغائبة :0
Unique bandsة فريدالحزم ال: Main bands الحزم الرئيسة   : 

1.2.3. C البادئOPC-08:
هذا البـادئ ضـمن تفـاعالت        باستخدامبعد مضاعفة دنا نماذج الحنطة المدروسة       

PCR  ،        ها عـدد حزم، بلغ    8-6بين  أظهرت النتائج وجود عدد من الحزم تراوحت

، لذا  )12-3شكل  (327bp-967بينجزيئية  الهاأوزان حزمة، تراوحت  29الكلي  

والتراكيـب  األصـناف حزم في الظهـور بـين   تباينت أربع.%)9.8(كفاءته  بلغت  

له  وأصبحت 85انفرد بها الصنف دور    603bpالوراثية األولى كانت بوزن جزيئي      

مـوقعي  تمييـز غيـاب      في ذكور فعاالً المالبادئ   كانهنفسفي الوقت   وبمثابة مؤشر،   

ا   .)3-3جدول(479bpو   809حزمتين بوزن جزيئي    ارتباط معه نتج عنه غياب       كم

%).9.1( فقد بلغتقدرتھ التمییزیة مأما ،ا من الحزم الرئیسةاظھر البادئ عدًد

التراكیب الوراثیة
2HN32تموز85دور

الوزن الجزیئي             
ت)زوج قاعدة ( 

110018231
101117742
111116083
011114844
111111325
001110906
011010127
00019278
10008859
100082510
111176811
101169812
111162113
001058514
111147515
111145016
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70قشةالنتائج والمنا

كیب وراثیة من الحنطةاترةألربع80C-OPللبادئ PCR-RAPDنواتج تفاعل ) 12-3(الشكل 
cm/V5,hr2,( %1.2بتركیزAgarose gel electrophoresisعلى ھالم االكاروز 

XTris.50 borate buffer-(تحت االشعة فوق البنفسجیة ةصورالمV.U بعد التصبیغ
.برومید االیثیدیوم بصبغة

M : الدلیل الحجميKb ladder1 .NC :ontrol negative c
.)4 -H2) ( 3N- 3) ( 85دور-2) ( 2تموز- 1( 
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71قشةالنتائج والمنا

.الجزيئية أوزانهامع OPC-08الحزم المتباينة للبادئ )3-3(جدول 

presence of bandالحزم الموجودة :absent of band1الحزم الغائبة :0
Unique bandsة لفريدالحزم ا: Main bandsالحزم الرئيسة  :  

1.2.3.D البادئOPN-16:

) 13-3شكل (حزمة 9-8ھذا البادئ بین الناتجة عن استخدام تراوح عدد الحزم  

ل بحزمة        أنإال،)%12.2(لذا بلغت كفاءتھ    د تمث زم ق ذه الح ین ھ این ب دة ب  التب وزن فری

ي غجزیئ صنف دور 1716bpبل ع ال رت م ت 85ظھ صمة مثل صنف  ب ذا ال دت لھ أك

كذلك میز . نیة الوراثیة لھذا الصنف مقارنة مع التراكیب األخرى    االختالف الحقیقي في الب   

وز صنف تم ادئ ال ذا الب ي 2ھ ا الجزیئ ة وزنھ اًء1500bpبحزم ي وبن دد الكل ى الع عل

ادئ أنتجھاللحزم التي    ة 34(المذكور  الب ة  مبلغت ) حزم ھ التمییزی ز  .)%4.5( قدرت تمی

تراوح ھاجمیعالمدروسةالوراثیةالتراكیبفي رئیسةمواقع ارتباط8بإظھارهھذا البادئ 

دول      ،  1114bp-296الجزیئي بین    وزنھا ي الج ) 4-3(وھذا التمییز یمكن مالحظتھ ف

.

التراكیب الوراثیة
2HN32تموز85دور

الوزن الجزیئي       
ت)زوج قاعدة ( 

11119671
11018092
11117503
11006774
00106035
11115216
11014797
11113828
11113279
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72قشةالنتائج والمنا

كیب وراثیة من الحنطةاترةألربعOPN-16للبادئ PCR-RAPDنواتج تفاعل )13-3(الشكل 
cm/V5,hr2,( %1.2بتركیزe gel electrophoresisAgarosعلى ھالم االكاروز 

XTris.50 borate buffer-(فوق البنفسجیة األشعةتحت ةصورالمV.U بعد التصبیغ
.برومید االیثیدیوم بصبغة

M : الدلیل الحجميKb ladder1 .NC : negative control
.)4 -H2) ( 3N- 3) ( 85دور-2) ( 2تموز- 1( 

NC4321M
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73قشةالنتائج والمنا

. الجزيئية أوزانهامع OPN-16الحزم المتباينة للبادئ ) 4-3(الجدول 

presence of bandالحزم الموجودة :absent of band1الحزم الغائبة :0
Unique bandsة فريدالحزم ال: Main bandsالحزم الرئيسة: 

1.2.3.E البادئOPA-07:
تراوحتجميعهالتراكيب الوراثية   افي  الحزم   ا من نسبي اا كبير عدداظهر هذا البادئ  

تفاوتت القطع المضاعفة   . حزمة) 38(العدد الكلي للحزم    ، فيما بلغ    حزمة12-9بين

261bpقيمه أدنى، فيما بلغت    1588bpقيمه أعلىفي وزنها الجزيئي الذي بلغت      
. ) 14-3شكل (

الكفـاءة المقـدرة للبـادئ     بلغتلذا   ،حزم عامة  تجة ست كان من بين الحزم النا    

لـصنف  ااظهر البادئ المذكور نمطا مميزا من الحـزم المـضاعفة فـي    .)14.6%(

بـوزن   األولى،النماذج المدروسة  بحزمتين افتقرت لهما بقية    األخيرانفرد   إذ،  85دور

703يئـي   والثانية بوزن جز   ،له بصمة أصبع مميزة  كانت بمثابة   1588bpجزيئي
bp.     إلـى موقع ارتباط مهم مع البادئ المـستخدم أدى   إلىكما افتقر الصنف المذكور

حزمـة ذات  ب2الصنف تموزتميز. 337bpالوزن الجزيئي   عندة  حزمة رئيس  غياب

أمـا ،  لـه  مؤشـرا وعدت  األخرىاألصنافافتقرت لها بقية  261bpجزيئي  وزن  

التراكیب الوراثیة
2HN32تموز85دور

الوزن الجزیئي      
ت)زوج قاعدة ( 

001017161
000115002
111111143
11118024
11117035
11116536
11115197
11114798
11113899

111129610
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74قشةالنتائج والمنا

نتائج تحليل  ) 5-3(الجدول  يبين  ) . %20.5( تفقد بلغ قدرة التمييزية لهذا البادئ     مال

RAPD الخاصة بالبادئOPA-07 هذه الدراسةفي.

كیب وراثیة من الحنطةاترةألربعAOP-07للبادئ PCR-RAPDنواتج تفاعل )41-3(الشكل 
cm/V5,hr2,( %2.1بتركیزAgarose gel electrophoresisعلى ھالم االكاروز 

XTris.50 borate buffer-( وتصور تحت االشعة فوق البنفسجیةV.Uبعد التصبیغ بصبغة
.برومید االیثیدیوم 

M : الدلیل الحجميKb ladder1 .NC : negative control
.)4 -H2) ( 3N- 3) ( 85دور-2) ( 2تموز- 1( 
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75قشةالنتائج والمنا

.الجزیئیة أوزانھامع OPA-07للبادئ الحزم المتباینة) 5-3( الجدول 

presence of bandالحزم الموجودة :absent of band1الحزم الغائبة :0
Unique bandsة فريدالحزم ال: Main bandsالحزم الرئيسة: 

1.2.3.F البادئOPG-B8:
. كفاءة عالية في التمييز بين التراكيب الوراثية قيد الدراسة        OP-GBالبادئ امتلك

قطعـة مـضاعفة علـى هـالم        36فقد نتج عن استخدام البادئ المذكور ما مجموعه         

-8بـين عدد القطع المضاعفة في التراكيب الوراثية المدروسة       تراوحكما  االكروز،

1835للقطع المـضاعفة    لوزن الجزيئي   قيمة ل  أعلىبلغ  .)15-3الشكل  (عة  قط 10
المقـدرة  كفاءة البادئ  بلغتلذا  . للقطع نفسها   لوزن الجزيئي   اقل  250bpبينما مثلت   

مختلفة من الحزم المضاعفة كانت مميـزة        أنماطاالبادئ   نتج عن استخدام  . )12.2%(

ز الصنف تمي. )6-3(ا موضح في الجدول كم،األخرىلبعض التراكيب الوراثية دون     

بة مؤشر لهذا   اكانت بمث التي  1440bpبوزن جزيئي    األولىبوجود حزمتين    85دور

غياب الحزم الرئيـسة ذات الـوزن   إن. 590bpبوزن فقد كانت  الثانيةأما،  الصنف

هو ناتج  N3والتركيب الوراثي    85الصنف دور  في509bpو 1032bpالجزيئي  

التراكیب الوراثیة
2HN32تموز85دور

الوزن الجزیئي              
ت)زوج قاعدة ( 

001015881
111112502
001011183
111110004
11119095
11118546
01108117
11107608
01007039
110065910
110163411
111157912
111151413
110132514
000126115
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76قشةالنتائج والمنا

ر جينوم تلك التراكيب لمواقع االرتباط مع البادئ المـستخدم، وهـذا مؤشـر              عن افتقا 

لذا توصف مثل تلك التراكيـب بأنهـا   . الختالف تتابع النكليوتايدات في تلك الجينومات     

، وإذا ما زادت شدة التباين وصـفت بأنهـا   Genetically variedمتباينة وراثيا

العملية ضرورية في تحديد الصالت وهذه Genetically diverseمتباعدة وراثيا 

المقـدرة بلغت .الهجن المتفوقةإنتاجالوراثية بين التراكيب الوراثية ومكانها في برامج      

).%15.9( التمييزية لهذا البادئ 

طةكیب وراثیة من الحناترةألربع8B-GOPللبادئ PCR-RAPDنواتج تفاعل )51-3(الشكل 
cm/V5,hr2,( %1.2بتركیزAgarose gel electrophoresisعلى ھالم االكاروز 

XTris.50 borate buffer-(فوق البنفسجیة األشعةتحت ةصورالمV.U بعد التصبیغ
.برومید االیثیدیوم بصبغة

M : الدلیل الحجميKb ladder1 .NC : negative control
.)4 -H2) ( 3N- 3) ( 85دور-2) ( 2تموز- 1( 
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77قشةالنتائج والمنا

. الجزيئية أوزانهامع OPG-B8الحزم المتباينة للبادئ ) 6-3(الجدول 

presence of bandالحزم الموجودة :absent of band1الحزم الغائبة :0
Unique bandsة فريدالحزم ال: Main bandsالحزم الرئيسة: 

1.2.3.G 10البادئOPB-:
إذ.متباينة فيما بين التراكيب الوراثيةنتائجPCR من خالل تفاعل البادئ أعطى

العدد الكلي للقطع   بلغ  و،)7-3جدول  (حزمة9-8تراوح عدد القطع المضاعفة بين    

الجزيئي وزنالتراوح  . قطعة34المضاعفة في جينومات التراكيب الوراثية المدروسة     

.)16-3شـكل ) (%10.1(بلغـت مسجال كفاءة 1194bp–311بين   لتلك القطع 

فيما افتقرت لها 446bpالوزن الجزيئي  فريدة عند   بحزم  85الصنف دور  ميز البادئ 

الـصنف  فـي 791bpو   505غياب الحـزمتين     إن، كما   بقية التراكيب الوراثية  

.ي ظهر به هذا الصنف مقارنة ببقية التراكيـب        اثبت حجم التباعد الوراثي الذ    المذكور

ـ عنـد حزمـة    غيابمن خالل    N3للتركيب الوراثي    ا أيضاً مميز البادئكان   وزن ال

قد بلغت  التمييزية لهذا البادئ   المقدرةنإف ذا  ا له، وب  لتكون مؤشر1194bp  جزيئي  ال

قطع المتضاعفة  اختالف التراكيب الوراثية في النمط الذي تتوزع به ال         إن.)9.1%( 

أنهـا أوربما يعود إلى اختالف القاعدة الوراثية التي انحدرت منهـا تلـك التراكيـب          

التراكیب الوراثیة
2HN32تموز85دور

الوزن الجزیئي             
ت)زوج قاعدة ( 

100118351
111117002
001014403
111111894
110110325
11119046
11117877
11016398
00105909
011150910
111147511
100125012
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78قشةالنتائج والمنا

استبعدنا الطفـرات    إذاانحدرت من مجتمعات بعد تعرضها لضغط انتخابي شديد، هذا          

.الوراثية التلقائية النخفاض تكرار حدوثها

كیب وراثیة من الحنطةاترةألربعOPB-10للبادئ PCR-RAPDتج تفاعل نوا)61-3(الشكل 
cm/V5,hr2,( %1.2بتركیزAgarose gel electrophoresisعلى ھالم االكاروز 

XTris.50 borate buffer-(تحت االشعة فوق البنفسجیة ةصورالمV.U بعد التصبیغ
.برومید االیثیدیوم بصبغة

M :الدلیل الحجميKb ladder1 .NC : negative control
.)4 -H2) ( 3N- 3) ( 85دور-2) ( 2تموز- 1( 
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79قشةالنتائج والمنا

.الجزيئية أوزانهامع OPB-10الحزم المتباينة للبادئ ) 7-3(الجدول 

presence of bandالحزم الموجودة :absent of band1الحزم الغائبة :0
Unique bandsة فريدالحزم ال: Main bandsالحزم الرئيسة: 

ادئ  تبعاد الب م اس ات ت ة بادئ ین ثمانی ن ب ذا م م (A13)ل ذي ل ضاعفةال ي م شل ف ف

ووي  ود  DNAالحامض الن دم وج سبب ع ة ، ب ة المدروس ب الوراثی ع التراكی ي جمی ف

كیب الوراثیة القواعد النیتروجینیة لھذا البادئ ضمن جینوم الترامكملة لتتابعمنطقة ارتباط 

ا. )Gale ،1992و Devos(المدروسة   ات  أم رىالبادئ د  األخ تفق ي  تفاوت را ف كثی

أنتجت إذ،الموجود بین النماذج المدروسةالوراثيالتغایرعلى الكشف عن حجمقدرتھا م

.ا اقلأنتج البعض اآلخر عدد، في حینعدد كبیر من الحزمالبادئاتبعض 

سبعة   إنRAPD-PCRتفاعل  تبین من خالل       ات ال ا مجموعھ    البادئ د أنتجت م ق

ع النماذج   عبر حزمة مضاعفة ) 82( ة من    األرب دول (DNAالمختلف من  كان  ).8-3ج

ا حزمة صنفت على      38بین الحزم الناتجة   ا  ة رئیس  إنھ دى ظھورھ ع   ل ي جمی ب ف التراكی

ا . % 46.3وبنسبة مئویة بلغت  الوراثیة المدروسة    ة   أم Polymorphicالحزم المتباین
غ         التي یعول علیھا كثیًر    د بل ب المدروسة فق ین التراكی ة ب صلة الوراثی ددھا  ا في تحدید ال ع

. المجامیعبقیةمعمقارنةوھي أعلى نسبة % 53.7لھا ةوكانت النسبة المئوی) 44(

التراكیب الوراثیة
2HN32تموز85دور

الوزن الجزیئي             
ت)زوج قاعدة ( 

011111941
11119152
11118413
11017914
11116645
11116306
11015057
00104468
11114249
111131110
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80قشةالنتائج والمنا

راوح ة      ت واع الوراثی ین األن ة ب زم المتباین دد الح ین ع ن   10-2ب سبة م ذه الن وھ

ا    االختالف الو  Awaadراثي بین التراكیب الوراثیة كانت مشابھ للنتائج التي حصل علیھ
رون  الل  ) 2010( وآخ ن خ ةم ي  الدراس االت ة   أجراھ ب الوراثی ض التراكی ى بع عل

ة     ة للملوحة من الحنط د  . المتحمل ادئأعطى وق دد OP-I01 الب ر الع ن ا األكب زم م لح

سبة  المتباینة ا  %22.7بن ادئ أعطى ، فیم ل  OP-N16الب زم   اق ة عدد من الح .المتباین

ة   حزمة لكل 6.3وبلغ المعدل العام للحزم المتباینة ائج مماثل ا  ھذا المعدل من التباین نت لم

ین عشرة تراكیب     ) 2008(وآخرونRashed حصل علیھا وراثي ب بان االختالف ال

.من الحنطة المتحملة للملوحةةوراثی

اختالف ترتیب القواعد إلىللحزم المتباینة قد یعود ھذا التفاوت في النسبة المئویة إن

ة ب الوراثی وم التراكی ي جین ة ف وراثي النیتروجینی ل ال أثر باألص ي تت شوء(الت ة الن ) منطق

ود  أوالذي انحدرت منھ التراكیب الوراثیة المدروسة    ى السبب الثاني الذي یع االختالف  إل

ل     ي تفاع ستخدمة ف ات الم صمیم البادئ ي ت فھRAPD-PCRف ائًعبوص من  اش دا ض ج

ده مؤشًر     )Ali ،2003(م الأالجینوم المستھدف    وراثي ال یمكن ع ایر ال ا وان ھذا التغ

التي تعتمد على تتابعات عشوائیة قصیرة RAPDا ، خاصة لدى استخدام مؤشرات  قطعًی

ادئ( ین          ) الب ر ب وراثي اكب ایر ال ون التغ ن ان یك ذا یمك م ، وب ل الحج وم ھائ من جین ض

رى تراكیب الوراثیة المدروسة ضمن تتابعات        ال ات        أخ ستھدفھا البادئ ي ت ك الت ر تل من غی

.)8-3الجدول(
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81قشةالنتائج والمنا

.نواتج البادئات من الحزم مع نسبة كفاءتھا وقدرتھا التمییزیة ) 8-3(الجدول 

البادئ
معدل 

الحزم
PolymorphicPolymorphsim

%
الكفاءة

efficiency
المقدرة 

التمييزية

OPO-04108808.518.2

OPA-071596014.620.5

OPN-161022012.24.5

OPC-0894449.89.1

OPGB-81275812.215.9

OPB-101044010.19.1

OPI-0116106314.622.7

8243المجموع

ائج  ت نت ذلك تباین ةPolymorphsimك سبة المئوی ت الن ادئ وتراوح ل ب ین لك ب

ى وكانت  ) 8-3الجدول  % ( 20-80 ة من     أعل سبة مئوی ا Polymorphismن أنتجھ

بسبب اقل نسبة مئویة أنتجالذي N16بالبادئ ةً حزمة مقارن24الذي یمتلك   O4البادئ  

ادئ          ذا الب ة لھ ر OPO-04وجود مواقع ارتباط مختلف ادئ   أكث ضمن  OPN-16من الب

ة   ب الوراثی وم التراكی رونRahman( جین رونKernodle؛2004وآخ ، وآخ

ا              ،) 1993 ایر فیم ى الكشف عن التغ ة عل درة عالی ات مق وھذا یعني امتالك بعض البادئ

.بین التراكیب الوراثیة ، في حین افتقر بعضھا اآلخر لتلك المقدرة

ة ،     للحزم المتضاعفةاألوزان الجزیئیة أنكما   ات المختلف الناتجة عن استخدام البادئ

ة     في   والعدد  45bp-2042bpبینینت في الحجم  تبا ب الوراثی ع التراكی د  . جمی اعتم

زة الالحزمغیاب الحزم العامة أو ظھور التمییز بین التراكیب الوراثیة إما على      ین  . ممی تب
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82قشةالنتائج والمنا

ل    ائج تفاع الل نت ن خ صنف دور إنPCRم زم   85ال ن الح زا م ا ممی ر نمط د اظھ ق

ي  ضاعفة ف ات  المت زم  ) 590bp( و ) OPGB-8 )1440bpالبادئ م الح ن اھ وم

ي  صنف ھ ذا ال ة لھ صمة وراثی ل ب ي تمث )603bp( وOPB-10) 446bp( الت

OPC-08   لوك ان س ا ك وز  ، كم صنف تم ل      2ال رى، مث ات أخ ي بادئ ن ف اثال ولك مم

OPO-04 )2042bp (  و )1774bp (        زم في ذه الح األصناف وان ظھور مثل ھ

لبیة لصفة التحمل     الحساسة للملوحة تع  ا د مؤشرات س ل من       أم ي ك ي ظھرت ف الحزم الت

وراثي   ب ال ي 2Hالتركی ادئ   ) 825bp( و ) 885bp( وھ ي الب والي ف ى الت عل

OPI-01 ب ادئ  )N3)703bpوالتركی تخدام الب ةOPA-07باس رات بمثاب مؤش

ذه الباد    ة وھ ل الملوح صفة تحم ات ل ف النب ن تكی سؤولة ع ون م د تك ة ق ة ایجابی ات مھم ئ

-3جدول (،)2007،   وآخرونAfiah( لھذه التراكیب الوراثیة   DNAلمعرفة بصمة   

9( .

اروز           اك تقاربً   أنأكد الفحص البصري لجل االك ة    ا ملحوظً ھن ب الوراثی ین التراكی ا ب

ة          ین األصناف المتحمل ا وب سبب ا الحساسة مع وجود اختالف كبیر بینھ واء ب األصناف حت

ا على        على عدد كبیر من    ي موقعھ واة  الحزم المتشابھ ف وم الن ا جین ین    أم وراثي ب این ال التب

رت ضمن        N3و   2Hالتراكیب الوراثیة    ي ظھ زم الت كان سببھ اختالف عدد ومواقع الح

وم  ة  جین ب الوراثی ةالتراكی رونوPlaschke(المدروس ود إن. )1995، آخ وج

ن          ك األص شیر        التقارب الوراثي فیھ إشارة إلى انحدار تل ا ی ي واحد، كم اف من أصل وراث

ستوى     ى م وظ عل ایر ملح داث تغ ي إح ة ف امج التربی ة برن ى فعالی ات DNAإل ي النبات ف

ام     الي األداء الع سیولوجیة وبالت ات الف ى الفعالی دوره عل ذي انعكس ب ة، ال ة للملوح المتحمل

ات   ك النبات رون ( Awaadلتل د و. )2010، وآخ ذه ان تحدی ة  ھ صالت الوراثی عن  ال

الوراثي بین والتباینأھمیة كبیرة في تحدید درجة التشابھ  اكسبھاطریق المعلمات الوراثیة    

ة      ة المختلف ة          التراكیب الوراثی ة جزیئی ا باستخدام تقنی شف عن جزء من جینومھ نتیجة للك

، )Roder ،1995 وPlaschke(واخذ البصمات الوراثیة لھذه التراكیب الوراثیة   

ة لتلك       من شان  والذي درة اإلنتاجی ویر المق م لتط ھ المساعدة في وضع برنامج التربیة المالئ

تحدید السریع والمبكر   في ال فعالةRAPDلذا فان معلمات  . التراكیب وباالتجاه المرغوب  
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83قشةالنتائج والمنا

وراثي       األكثر   فرادلأل ا ال ي محتواھ ا ف رة      تباین ا   الموجودة ضمن مجتمعات كبی ذا فإنھ ، وب

. ) James ،2000وPeter(تربیةالبرامج تساھم في تحدید موقعھا في

.البادئات التي ميزت األصناف والخطوط الوراثية المدروسة مع الوزن الجزيئي) 9-3(الجدول 

الوزن الجزيئي للحزم المميزة
Molecular weight of unique bands النوعاسم 

Variety name

البادئ 
Primer

الغائبةالظاهرة 

OPO-041523

OPO-041151

OPO-041224

OPA-07261

OPN-161500

2تموز

OPI-01927

OPI-01585

OPC-08603

OPN-161716

OPA-071588

OPA-07325

OPG-B81440

OPG-B8590

OPB-10446

85دور

OPB-10505

N3OPA-07703

OPI-01885

OPI-01825 2H

OPG-B8509
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84قشةالنتائج والمنا

Bulk segregate analysisنتائج تجارب مؤشرات3.3

ین بینربطوالالجزیئیةمؤشراتالعزل محاولةإلىاالختبارھذایھدف صفة ھا وب

، ولھذا استخدمت في ھذه الدراسة من الحنطة الوراثیةالتراكیببعضفيالملوحةتحمل

في التعرف ةوقد كانت كفوءOPN-16 , OPO-04 , OPC-08ثالث بادئات وھي 

وم    من جین وراثي ض ایر ال ى التغ واة لعل ة  الن ب الوراثی نافN3و 2Hلتراكی واألص

ى مجموعتین   إلى   تمن خالل تقسیم النباتا    85ودور 2المحلیة تموز  ضم التراكیب   األول ت

األصنافنیة تضم ، والمجموعة الثا) N3و 2H(للملوحة تحملالوراثیة المنتخبة لصفة 

جینومفيمؤشراتالل بعضاعزاننتیجة ظھور و، ) 85ودور2تموز(الحساسة للملوحة 

د تكون   المؤشرات الجزیئیة ، وھذهاألخر وغیابھ في البعض    التراكیب الوراثیة  مرتبطة  ق

ة     الملوحة في   تحملبجینات   ب الوراثی رون El-Kadi( التراكی الحظ  . )2005، وآخ

رون Rahmanأیضا ذلك   ة          ) 2004( وآخ ب الوراثی ین التراكی ي ب این وراث ود تب وج

ة    ل الملوح صفة تحم ة ل نافالمنتخب ض    واألص زال بع سبب انع ة ب ساسة للملوح الح

ة    تخدام تقنی ة باس رات الجزیئی م  . BSA-PCRالمؤش د ت لوق امیعتحلی ةالمج المعزول

ة     تقدیر  و ب الوراثی ین التراكی ة الحساسة   األصناف وN3و 2Hالتباین الوراثي ب المحلی

-:للملوحة لكل بادئ كما یلي 

3.3.A البادئOPN-16:

شابھ اسبع منھ معزولةحزمة16اظھر ھذا البادئ    ي كال   Monomorphicمت ف

وزن  ). 10-3جدول (حزم لكل مجموعة 8وبمعدل ) 17-3شكل (المجموعتین   تراوح ال

كانت الحزمة . 1150bp-304كور بین باستخدام البادئ المذ عزولةالم حزمالجزیئي لل 

وز    1130bpذات الوزن الجزیئي   ة تم زة لألصناف المحلی ة   85ودور2ممی وھي بمثاب

ر ظ  مؤش ا یالح ة ، كم ب الوراثی ي التراكی ا ف سبب غیابھ ا ب لبي لھم زالس د انع ة عن حزم

ي   وزن الجزیئ وراثیین     402bpال ركیبین ال ي الت سھولة ف ا ب ن تمییزھ N3و 2Hیمك
ة قد تكون مسؤولة عن تطور    ومھم جزیئي ایجابي الحزمة مؤشر  هھذو تحمل الملوحة   آلی
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85قشةالنتائج والمنا

سة    أما. في ھذه التراكیب الوراثیة    دل     Monomorphicوجود الحزم الرئی دد ی ذا الع بھ

ر    ي كبی ارب وراث ود تق ى وج ث    . عل ھ الباح صل علی ة ح ائج مماثل رونAfiahنت وآخ

بعض التراكیب الوراثیة المنتخبة لصفة تحمل الملوحة علىأجراھافي دراسة   )2007( 

.في نبات الحنطة 

لكافة النماذج المدروسة على هالم OPN-16للبادئ BSA-PCRنواتج تفاعل ) 17-3(الشكل 

, 2hr , 5V/cm( %1.2بتركيزAgarose gel electrophoresisاالكاروز 
0.5XTris- borate buffer(تحت االشعة فوق البنفسجية ةصورالU.V بعد التصبيغ

.بروميد االيثيديوم بصبغة

M : 1الدليل الحجمي Kb ladder .NC : negative control
).N3-2H- متحملة للملوحة) (85دور-2تموز-حساسة للملوحة( 

bp
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1500
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86قشةالنتائج والمنا

OPN-16الجزيئية للبادئ أوزانهامع لةالمعزوالحزم ) 10-3( الجدول 

presence of bandsالحزم الموجودة :absent of band1الحزم الغائبة :0
Unique bandsة لفريدالحزم ا: Main bandsالحزم الرئيسة  :  

3.3.BالبادئOPO-04:

ة   في عدد ومواقع الحزم اواضًحانتائج ھذا البادئ تبایًن    أظھرت المضاعفة والمعزول

ة اذج المدروس ین النم غ عإذ، ب زم بل ة)14(دد الح ان،حزم ةثم ب الوراثی زم للتراكی ح

.)18-3شكل (المتحملة وست للتراكیب الوراثیة الحساسة

ین    وقد   وزن الجزیئي     لوحظ انعزال حزمتین مختلفت ي ال ) 893bpو1710bp(ف

وم  من الجین ع ض ضم  والموق ي ت ة الت نافللمجموع ي  األص ا ف ة وغیابھ ساسة للملوح الح

ض  ي ت بم المجموعة الت ة ،  التراكی ة للملوح ة المتحمل االوراثی شابھ  مم ود ت ى وج دل عل ی

نعكس                 ذا ی وم وھ ي نفس مستوى الجین ا ف سبب غیابھ ة ب ب الوراثی وراثي كبیر بین التراكی

ذا         سیولوجیة وب ة الف ي الدراس ساویة ف بھ مت رت ش ي ظھ ة الت ل للملوح درة التحم ى ق عل

ك التراكیب       أصبحت ي لتل را ف رون Afiah( مؤش سیة   .)2007، وآخ زم الرئی ا الح أم

Monomorphic   ة   مجامیع في     فقد بلغ عددھا ست ب الوراثی دول (التراكی )11-3الج

اتج من التھجین         وعتین ن ین المجم وراثي ب این ال ا  التب ساب ام ة   وإك ب الوراثی ذه التراكی ھ

2H   وN3       صفة تحمل الملوحة من خالل برنامج التربیة واالنتخاب وھو تطور ایجابي

التراكیب الوراثیة
حساسةمتحملة

الوزن الجزیئي      
ت)زوج قاعدة ( 

1111501
0111302
1110453
118404

117125
116546
115227
104028
113049
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87قشةالنتائج والمنا

ى ) Amin )2008إلیھأشارھذا یتفق مع ما .حققھ ھذا البرنامج   این وراثي    إل جود تب

رف                     ة من الحنطة من خالل الكشف والتع ة المنتخب ب الوراثی ضمن جینوم بعض التراكی

این ذا التب ع ھ دد ومواق ى ع تخداعل ة مباس این ، BSA-PCRتقنی ذا التب ن أن وان ھ یمك

وحة وھذا یمكن مربي نبات الحنطة من االسترشاد بھذه صفة تحمل الملیكون سبب لتحسن

.بدقة واقل كلفة األخرىالتقنیة لتقلیل مدة البرامج 

لكافة النماذج المدروسة على ھالم OPO-04للبادئ BSA-PCRنواتج تفاعل ) 18-3(الشكل 
, 2hr , 5V/cm( %1.2بتركیزAgarose gel electrophoresisاالكاروز 
0.5XTris- borate buffer(تحت االشعة فوق البنفسجیة ةصورالمU.V بعد التصبیغ

.برومید االیثیدیوم بصبغة
M : 1الدلیل الحجمي Kb ladder .NC : negative control

).N3-2H-متحملة للملوحة) (85دور- 2تموز-حساسة للملوحة( 

bp
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88قشةالنتائج والمنا

OPO-04مع أوزانها الجزيئية للبادئ المعزولةالحزم) 11-3(الجدول 

presence of bandالحزم الموجودة :absent of band1الحزم الغائبة :0
Unique bandsة فريدالحزم ال: Main bands  الحزم الرئيسة  :  

3.3.C البادئOPC-08:

جدول (اآلخرینلبادئین مقارنة باالمؤشرات المعزولةھذا البادئ اقل عدد من أعطى 

ین  عفةللقطع المضا  الجزیئيوتراوح الوزن   ،)3-12 ع 334bp-1000ب خمس  وبواق

دة تمیز ھذا البادئ بإظھار حزمة  . لكل مجموعة حزم   ي فری ة  ف ب الوراثی الحساسة  التراكی

نفسھالوقتفيو،التراكیب الوراثیةبقیةغیابھا في ، فیما لوحظ  1000bpیئي  بوزن جز 

ز العلى   جیدة  المذكور مقدرة البادئ  امتلك   اذج المدروسة     تمیی ین النم شف   م ب ن خالل الك

زة  حزمة وعزل د   ممی وزن الجزیئي    عن ذه    إن، )19-3شكل  (386bpال ل ھ وجود مث

واة  المؤشرات التي تعبر عن جزء من    ر عن        جینوم ن د تعب دا ق ة ج ة مھم ب الوراثی التراكی

ق التضریب واالنتخاب ،          صفة تحمل الملوحة في التراكیب الوراثیة تم اكتسابھا عن طری

ا   ذا م ھ وھ ا أكدت وع        نت ري للمجم اف والط وزن الج دل ال سیولوجیة ومع ة الف ئج الدراس

و 2Hوجود زیادة في قابلیة تحمل الملوحة في التراكیب الوراثیة إلىالخضري والجذري 

N3 .    ذي ساعد         أنویرى بعض الباحثین سلجي ال ر الف ھناك جینات مسؤولة عن ھذا التغی

روف الملح     ي الظ و ف ة والنم ل الملوح ى تحم ات عل ن   النب ل م ة تنتق اءی ق  اآلب ن طری ع

التراكیب الوراثیة
حساسةمتحملة

الوزن الجزیئي             
ت)زوج قاعدة ( 

0117101
1111522
1110573
018934

118305
116846
115317
114858

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



89قشةالنتائج والمنا

یونات ومنع تراكم األ+Kیون أتنظیم امتصاص بإعادةالتضریب واالنتخاب وھي مرتبطة 

.)1996، وآخرونMaas( الضارة للنبات الذي یشجع النمو الخضري 

ج المدروسة على ھالم لكافة النماذOPC-08للبادئ BSA-PCRنواتج تفاعل ) 18-3(الشكل 
, 2hr , 5V/cm( %1.2بتركیزAgarose gel electrophoresisاالكاروز 
0.5XTris- borate buffer(تحت االشعة فوق البنفسجیة ةصورالمU.V بعد التصبیغ

.برومید االیثیدیوم بصبغة
M : 1الدلیل الحجمي Kb ladder .NC : negative control

).N3-2H-متحملة للملوحة) (85دور- 2تموز-ةحساسة للملوح( 
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90قشةالنتائج والمنا

OPC-08الجزیئیة للبادئ أوزانھاالحزم المتباینة الظھور مع ) 12- 3( الجدول 

presence of bandالحزم الموجودة :absent of band1الحزم الغائبة :0
Unique bandsة فريدالحزم ال: Main bands الحزم الرئيسة  :  

اك   ھ أن ھن ك فی ا ال ش ةإن مم ةحاج ى متنامی اج إل نافإنت نأص یلام لمحاص

ة     محصول جیدو وإعطاء یمكنھا النم  ة عالی رب ذات مستویات ملحی ي ت صوصً ف ا في  ، خ

سبة    المناطق التي تعاني من تدھور في صفات الحقول المعدة للزراعة     شكل ن رة ت ، واألخی

. كبیرة من أراضي المناطق الجافة وشبھ الجافة التي تنتمي إلیھا حقولنا

ب  لذا ت  ث عن    طل ة مصادر األمر البح دة ت وراثی ة    مجدی فة التحمل للملوح ك ص ،تل

ى المحاصیل االقتصادیة                فة التحمل إل ار ص سؤولة عن إظھ والعمل على نقل الجینات الم

ة ة التقلیدی ق التربی تخدام طرائ ي  باس صفة ف ذه ال سین ھ اح تح دى نج ین م ائج تب ذه النت وھ

ب الوراثی  ة N3و 2Hةالتراكی رات     بالالمنتخب ور مؤش ذلك ظھ و وك دل النم سبة لمع ن

المحلیة الحساسة األصنافإلیھاھذه التراكیب الوراثیة تفتقر لضمن الجینوم   ئیة جدیدة   جزی

ة رونMunns( للملوح ا  .)2002، وآخ شف عنھ م الك تخدات ةمباس -BSAطریق

RAPDفي التراكیب وراثیةتحمل الملوحة صفةختبار ال.

د   ات أنتجت وق ستخدمة  البادئ 9،( OPC-08 , OPO-04 , OPN-16 ) الم

باقي نإفوبذا ، % 73.9المقدرةالوراثيالتشابھنسبة  وبلغت،على التوالي حزم   6و 8و

الغ سبة الب وراثي  % 26.1الن این ال ل التب رونRashed( یمث ان) . 2008، وآخ وك

ة        ھا أكثرOPO-04البادئ   ة المتحمل ب الوراثی ین التراكی ایر ب كفاءة في الكشف عن التغ

سؤولة عن   جزء من الجینات الالتي قد تكون الحزم   خالل انعزال  منللملوحة   والحساسة م

التراكیب الوراثیة
حساسةمتحملة

الوزن الجزیئي        
ت)زوج قاعدة ( 

0110001
119262
115483
115154

103865
113346
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91قشةالنتائج والمنا

فة  ل ص رالتحم وزن ت، إذ ظھ زمتین ب يح ي 893bpو1710bpجزیئ نافف األص

ة   ت   المحلی ین غاب ي ح ة   ف ب الوراثی ي التراكی ة ، ف ود  المتحمل د یع ذه    ق ور ھ دم ظھ ع

ة      مؤشراتال ى في التراكیب الوراثی ور   إل دم تط ذه   ع د األصناف ھ ر   او ح رات غی وث طف

شعیع  سبب الت ة ب ةایجابی ساسة للملوح ا ح ا یجعلھ يو. ) Afiah ،2007( مم تف الوق

م تظھر في     المؤشرات الجزیئیة نإفنفسھ ة ول األصناف التي ظھرت في الخطوط الوراثی

انتقلت عن طریق التضریب الجینات المسؤولة عن تحمل الملوحةبمرتبطةتكون أنیمكن 

ى  ب ال إل تطاع إذ. ةوراثیالتراكی رون Dingاس ین  ) 2000(وآخ د الج ن تحدی م

سؤول نالم والي          ع د ح ھ تبع ة ل سافة الجینی ت الم رز وكان ات ال ي نب ة ف ل الملوح تحم

16.4cM.

قد تكون  الجینومالتي ظھرت فيالمعزولة الحزم الجزیئیةأنكما نالحظ من النتائج     

ة         السبب ب الوراثی ف التراكی ي تكی ساب      N3و   2Hف ة لتحمل الملوحة من خالل اكت آلی

سجة جمیع إلىھا من التربة ونقل  مالحاألتحد من معدل امتصاص     تحمل للملوحة    ات أن النب

راعم ،    ذور والب ي الج وني ف وازن األی بط الت رون Munns( األوراقو، وض ، وآخ

ة إن)2008(Aminحیث الحظ    .)2005 شف   تساعد BSA-PCRتقنی ي الك ف

ن  ة ع ل الملوح ات تحم ادجین ة واإلجھ الل دراس ن خ ام ب  أجراھ ن التراكی دد م ى ع عل

ة   ل الملوح صفة تحم ة ل ة المنتخب ي الوراثی ة ف ي ، الحنط تالف ف ذا االخ ببھDNAوھ س

یل  اتضریب المحاص ا وإدخالھ سین تكیفھ ة وتح رامج التربی ي ب ة ف ل الملوح ذلك لتحم وك

شعیع بطرق      رات الناتجة من الت ة الطف Microfiche )،1998 ،Rashedمختلف

رت في   المتباینة الحزم   إنكما نالحظ   . )2008،   وآخرون الحساسة  األصناف التي ظھ

ة  ت للملوح اكان ع  أوزانھ ة الموق ر ومتباین ة اكب رالجزیئی ي    أكث رت ف ي ظھ ك الت ن تل م

ایر    N3و   2Hینالوراثی كیبینالتر ذا التغ وراثي ، وھ وط الوراثی    ال ھ الخط د تتبع ة لكي  ق

الل        ن خ الي م ة الع ستوى الملوح ع م ف م ستطیع التكی دىت اتإح ة  آلی ل الملوح (تحم

Ehabات بحجز       ، وھي   )2011،   وآخرون ون الصودیوم   أاالستبعاد  حیث یقوم النب ی

ل   الخالیا وبخاصة في الجذور لكي یقلل من دخول بعض األ  فجوات داخل ات مث +Naیون

وات  من خالل یاالعلاألوراقتقلیل تركیزه في    أو دي    حجزه في بعض فج ذلك یب ة وب الخلی
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92قشةالنتائج والمنا

ات ھذه األلمثلتحملالنبات  ة   تحمل األ أو، یون ا  وOsmotic toleranceزموزی ھن

ات  لإلجھادتتمیز النباتات المتحملة    الملحي بالقدرة على تنظیم النفاذیة للحفاظ على نمو النب

)MunnsوTester ،2008( .ایر    ما قدمتھ ھذه أھمإن التقنیة ھو الكشف عن التغ

شكل    ة ب امیع المدروس ین المج وراثي ب حال ة   أوض رات الجزیئی زال المؤش الل انع ن خ م

ستًو    ي م ة ف ب الوراثی وم التراكی من جین ة ض دى   المتباین ى م دل عل ا ی د مم اربواح التق

ا  الحساسة للملوحة ، ھذ   األصناف بینھما وبین الوراثي فیما بینھا وكذلك البعد الوراثي       ا م

رون Aminاكده   ین الحنطة الناعمة            ) 2008( وآخ وراثي ب این ال ین التب من خالل تعی

سیمھا        ى والحنطة الخشنة لصفة تحمل الملوحة من خالل تق ة    إل مجموعتین باستخدام تقنی

BSA-PCR.

األصناف والخطوط الوراثية المدروسة مع الوزن التي ميزتالحزم المعزولة : 13-3جدول 

.ل حزمة مميزة الجزيئي لك

Bulk segregateالتركيب الوراثيالبادئ Molecular weight

Sensitive1130
OPN-16

Tolerant402

Sensitive1710
OPO-04

Sensitive893

Sensitive1000
OPC-08

Tolerant386
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93قشةالنتائج والمنا

االستنتاجات 
:الدراسات الوراثیة والفسیولوجیة لصفة تحمل الملوحة الى أشارت نتائج

ة      - 1 ب الوراثی ین التراكی ة ب ل الملوح فة تحم ي ص ة ف سلجیة ووراثی ات ف دت فروق وج

.المدروسة

وراثیین  إن- 2 ركیبین ال اً N3و 2Hالت را تفوق ة   اظھ ل الملوح ي تحم ر ف ع  كبی ة م بالمقارن

.ي محلالصنف ال

ز - 3 ض تركی صودیوم أخف ون ال ي ی ااألوراقف ركیبینالعلی وراثیین للت ة N3و 2Hال نتیج

.األعلىإلىیون تثبیط حیویة النتقال ھذا األآلیةالمتالكھما 

ز    یون البوتاسیوم أزیادة تركیز   - 4 دل من تركی سیوم  أوالحفاظ على مستوى معت ون الكال في  ی

.لھذین التركیبین العلیااألوراقخالیا 

فة      إن- 5 ر     صفة تحمل الملوحة ھي ص ة للتوریث عب ة قابل ال وراثی أثر األجی ة   تت را بالبیئ كثی

.من جین أكثرصفة كمیة یحكمھا ألنھا

رات  - 6 زت مؤش ة RAPDتمی ن اال بإمكانی شف ع تالفالك ین ال خ وراثي ب ركیبین ال ت

.85ودور2المحلیة تموزواألصنافN3و 2Hالوراثیین 

ر         - 7 ین الت اك اختالف واضح ب وراثی كیبینكان ھن ور     فيین وصن ال ي ظھ ك ف ة وذل المقارن

.قرابة من بعضھما أكثرالحزم الممیزة وكان الصنفین الحساسین للملوحة 
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94قشةالنتائج والمنا

التوصیات
ة    إجراء- 1 ة التعملی ال االنتخاب لصفة تحمل الملوحة من      وربی ة األجی ا المتقدم ألنھ

.تراكیب وراثیة متحملة للملوحة للحصول علىوفعالة ةطریقة كفوء

ة في         إدخال- 2 ب الوراثی ذه التراكی فة تحمل       مثل ھ ل ص ة والتحسین لنق رامج التربی ب

.المحلیة الحساسة للملوحة األصنافإلىالملوحة 

إلعطاء للتراكیب الوراثیة DNAمن ضالتنوع الوراثي  إلیجادزیادة عدد البادئات    - 3

ود    ایر الموج م التغ ع عن حج ي    صورة أوس ك التراكیب ف ان تل د مك الي تحدی وبالت

.برامج التربیة

ل          - 4 رى مث ِة األخ اِت الجزیئی لَتوسیع  SSRوعالمات  AFLP  ،RFLPتطبیق التقنی

ركیبین     اتموّرِثالقاعدِة المعلوماَت حول     ي ھذین الت المسؤولة عن تحمل الملوحة ف

.الوراثیین

والصنف 2Hلتركیب الوراثي التمیزه عن ًاصنفبوصفھ N3اعتماد الخط الوراثي - 5

.في صفة تحمل الملوحة 2المحلي تموز

من الحنطةاعتماد طرائق الوراثة الجزیئیة في برامج التربیة إلنتاج أصناف جدیدة   - 6

.، ألنھا توفر الوقت والمال والجھد ، فضال عن دقتھا العالیة 
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95النتائج والمناقشة

المصادر العربیة

التداخل بین الملوحة والكالسیوم واثره في نمو وتطور نبات .2007. التمیمي ، صالح عباس زیدان ·

جامعة -رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة . باستخدام المزارع المائیة . Triticum aestivum Lالحنطة 

.دیالى 

حة لتراكیب وراثیة من الحنطة باستخدام تقویم تحمل الملو. 2003. الحالق ، عبیر محمد یوسف ·

.رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم ، جامعة بغداد . طریقة االعمدة 

المؤتمر العربي للزراعة العضویة من اجل نظافة . 2003. الحداد ، محمد الحبیب ، سالم اللوزي ·

.28.7-27إنعقد بتونس  خالل الفترة . البیئة وتدعیم االقتصاد 

انتاج نباتات مقاومة للملوحة باستخدام . 2009. انة حمزة امام ، سماح حمزة امام الخلیفة الخلیفة ، د·

بحث مقدم الى ادارة البحوث الزراعیة والمائیة ، وزارة البلدیة . تقنیة زراعة االنسجة النباتیة 

.والتخطیط العمراني ، الدوحة قطر

ذور بمحالیل امالح الكالسیوم في تحمل نبات تاثیر نقع الب. 2002. الربیعي ، فاضل علیوي عطیة ·

رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ابن الھیثم ، جامعة بغداد . للملوحة (.Hordeum vulgare L)الشعیر 

.

العالقات بین ملوحة التربة والضغط االزموزي للعصیر النباتي . 1984. الربیعي،عبد الكریم حسن ·

.جامعة بغداد -كلیة الزراعة رسالة ماجستیر ، . ألجزاء النبات 

دراسات عن تحمل الملوحة الربع تراكیب وراثیة من الحنطة . 1992. الرجبو ، عبد الستار اسمیر ·

)Triticum aestivum L. . ( اطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم ، جامعة بغداد.

)القمح نباتجذورنمو.2008. السعدي ، حسن عبد الرزاق علي · Triticum aestivum L. )

،19 المجلد. المستنصریةمجلة علوم. الصودیومكلوریدملحأجھادتحتالمزارع المائیةفيالنامي

.14-20، ص 7العدد

سلسلة الكتب العلمیة الثقافیة ، مركز . البصمة الوراثیة . 2007. الصالح ، عبد العزیز عبد الرحمن ·

. بحوث كلیة العلوم 

سالالت بعضتحملتحسینفيوطبیعتھالتحریضأھمیةتقویم. 2007. شحاذة الالعودة ، أیمن·

2 العدد23 ) (المجلدللعلومدمشقجامعةمجلة. الملحي لإلجھادوالطريالقاسيالقمحمنأكساد

.36-15:الصفحات

اتیة معھد قسم الحدائق النب. تأثیر الملوحة على النباتات. 2010. الفقي ، عالء الدین حسن محمد ·

.html.ppt/.com.happytree flash://htt. محاضرة عرض تقدمي . بحوث البساتین 
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96النتائج والمناقشة

على إنبات تأثیرحمض الجبریللیك وملوحة كلورید الصودیوم. 2004. القحطاني ، رمزیة سعد ·

رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم قسم . Senna occidentalisفي نبات الِسّنا والنمو واألیضالبذور

.سعود لنبات واالحیاء المجھریة ، جامعة الملكا

(الكیار، عادل سلیم ھادي ·  .1998 . األوجھ الفسیولوجیة لتحمل الملوحة لبعض التراكیب الوراثیة ) 

.جامعة بغداد-رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة (.Triticum aestivum L)لحنطة الخبز 

تقویم صفة تحمل بعض . 2006. الرزاق الحدیثي المشھداني ، ابراھیم اسماعیل وسیف الدین عبد ·

مجلة االستثمار . التراكیب الوراثیة المستنبطة من الحنطة للملوحة تحت ظروف ملوحة الحقل الطبیعیة 

. 78- 74ص. 4العدد –الزراعي مركز التربة والموارد المائیة ، وزارة العلوم والتكنلوجیة 

ز الدین الشماع ، حاتم جبار عطیة ، كریم حامد عبد اهللا ، المشھداني ، ابراھیم اسماعیل حسن ، ع·

مجلة . الیة تحمل الملوحة في بعض التراكیب الوراثیة المنتخبة من الحنطة . 2001. عادل سلیم ھادي 

.74- 56ص. 1، العدد 11المجلد –اباء لالبحاث الزراعیة 

بعض .2003. حاتم جبار عطیة المشھداني ، ابراھیم اسماعیل حسن ، عز الدین مجید الشماع ،·

الدراسات الوراثیة لصفة تحمل الملوحة للحاصل ومكوناتھ لبعض التراكیب الوراثیة المنتخبة من 

.118-111):2(- 34.الحنطة ، مجلة العلوم الزراعیة العراقیة 

- ورالعب–الكروموسوم : أساسیات الوراثة والقضایا المتضمنة . 2009. عبد الفتاح ، عمرو صالح ·

كتاب . مجلة الھندسة الوراثیة .تناسخ الكروموسوم –الخرائط الوراثیة الكروموسوم - االرتباط 

.المستحدثات البیولوجیة وتطبیقاتھا 

الھیئةفيالزراعیةالتكنولوجیا التقانات الحیویةأبحاثبرامجتطور. 2003. القادر ، احمد عبد·

3515 .ب.ص-دمشق. الزراعیةالعلمیةللبحوثالعامة

استجابة أصناف . 2001. عطیة، حاتم جبار ، عادل سلیم الكیار ، ابراھیم اسماعیل المشھداني ·

.63-55: 2، عدد 6مجلد . مجلة الزراعة العراقیة. جدیدة من حنطة الخبز لملوحة التربة

، 4جلد مجلة التشخیص المخبري الم. DNA مبدأ تحدید تسلسل الـ . 2007. كبھوار ، محمد كامل ·

.6- 1ص . 5العدد

·
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Potassium ratios in soil solution and response under saline condition . Soil

Sci .J.45.80-86.

· Devos, K.M. and Gale, M.D. 1992. The  use  of  random  amplified

polymorphic DNA markers in wheat. Theor. Appl. Genet. 84: 567-572.

· Ding, H., G., Zhang ,Y., Guo, S. Chen, S., and Chen . 2000 . RAPD

Tagging of A salt tolerance geng in rice. Plant Biotechnology Laboratory,

Institute of Genetics, Academia Sinica, Beijing, China .

· Ehab. M.R., Metwali, M., Eid, H., and Bayoumi ,T. Y., . 2011.

Agronomical Traits and Biochemical Genetics Markers Associated with

Salt Tolerance in Wheat Cultivars (Triticum aestivum L). Australian

Journal of Basic and Applied Sciences, 5(5): 174-183.

· Epstein,E., Norlyn,J.D., Rush,D.W., Kingsbury,R.W., Kelley, D.B.,

Cunningham ,G.A., and Wrona,A.F. 1980 . Saline culture of crop:A

genetic approach. Science. 210. 399-404.

· Farooq  .  S.,  and  Sghar  M.A.,  1995  . Production of salt tolerance wheat

germplasm through crossing culindrica . field evaluation of salt tolerant

germoplasm . nuclear institute for agriculture and bio.

· Fincham , J.R.S., .1983. Cells, DNA and Chromosome . In : Wright, P.S.G

(ed ) Genetics, Cold Spring Harbor Labrotary . New York , p:2-48 .

· Francois,L.E.,Maas,E.V.,Donovan, T.T., and Youngs,V.L. 1986 . Effect

of salinity on grain yield and quality, vegetative growth and germination of

semi-dwarf and durum wheat . Agronomy J. 79  . 1053-1058.

· Furr,J.R.and Ream,C.I. 1969  . Breeding citrus root – stocks for salt

tolerance.inl.citrus symposium.1.373-381.
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· Flowers, T. J. 2004 . Improving crop salt tolerance. Journal of

Experimental Botany, Vol. 55, ( 396). 307-319.

· Ghaloo , S.H., soomro, Z.A., N.U., khan, Z., bibi, I.U. k. , M.S. kakar  ,

S.A. t., and rajper ,A.A., . 2011 . Response of wheat genotypes to salinty

at early growth stages. Pak. J. Bot ., 43(1): 617-623, 2011.

· Gorham,J.,Wyn-Jones,R.G., and Mcdonnell,E. 1985 . Some mechanisms

of salt tolerance in crop plants . plants and soil . 89. 15-18.

· Gorham R. and Jones ,W., . 1992 . Utilization of triticceae for improving

salt tolerance in wheat .wheat genetic resources : meeting diverse need

edited by J.P.Srivastava and A.B.Damania.ICARDA.

· Greenway , H . 1973 . Salinity . growth,and metabolism.J.Aust. Inst

.Agric.Sci.39.24-34.

· Grudman ,  H.,  Schneider ,  C.,  Hartung,  D.,  Daschner,  F.  D.  and Pith,

T. L. 1995. Discriminatory power of  three DNA typing techniques for  P .

aeruginosn . J .clin . microbial. 3:528-532.

· Hoagland,D.R. and Aranon,D.I. 1950. The water culture methods for

growing plants without soil circulation California Agricultural. Experiment

station No.347

· Hamdia, M. A ., and Shaddad, M. A. K. 2010 . Salt Tolerance ofg crop

plants . Journal of Stress Physiology & Biochemistry, Vol. 6 (3) : 64-90 .

· Hashemi, S.H.; Mirmohammadi-Maibody, S.A.M.; Nematzadeh, G.A.

and  Arzani,  A.  2009  . Identification of rice hybrids using microsatellite

and RAPD markers. African journal of Biotechnology. 8(10): 2094-2101.

· Hasnain,  M.  A.,  and  Berge,O  .  2006  . Effect of exo-polysaccharides

producing bacterial inoculation on growth ofroots of wheat (Triticum

aestivum L.) plants grown in a salt-affected soil. Int. J. Environ. Sci. Tech.

of exo-polysaccharides.© Supplement Winter 2006, Vol. 3 ( 1). 43-51.

· Hassan , I.I., 1989 . Aspects of salt tolerance in wheat . M.Sc.thesis . Dept .

of Environmental and evolutionary Biology . University of Liverpool.
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· Hassan,I . I., and Mohammad, L. S., .1999 . Yield components

comparison and correlation in nine genotypes of wheat under salina

conditions . IBN Al- Haitham Sci ., 10 (2), 10 .

· Innis , M.N ., Myambo , K.B, Gelfand , D.H. and Brow , M.A.D. 1988 .

DNA  sequencing  with  Thermus  aquaticus  DNA  polymerase  and  direct

sequencing of polymerase chain reaction –amplified DNA. Proc . Natl.

Acad . Science . USA 85:9436-9440.

· Innis.M.A. and Gelfand, D.H. 1990 . Optimization of PCR Basic

methodology. Part one.In: PCR Protocols, Innis, M.A.:Gelfand ,D.H.,

Sninsky, J.J. and white, T.J. (eds)Academic Press, Inc . London.

· Kant, S., Pragya K., Eran, R., and Simon, B., . 2006 . Evidence that

differential gene expression between the halophyte,Thellungiella halophila,

and Arabidopsis thaliana is responsible for higher levels of the compatible

osmolyte proline and tight control of Na+uptake inT. halophila. Plant, Cell

and Environment. 29, 1220–1234.

· Kernodle, S.P.; Cannon, R.E. and Scandalios, J.G. 1993. Concentration

of primer and template qualitatively affects product in RAPD-PCR.

Biotechniques. 1: 362-364.

· Lauchli,A. 1984 . Salt eclusion; An adaptation of legumes for crops and

pastures under saline condition.Edited by C.S. Rischard and H.T.Cary.71-

187.

· Lessani,H . and Marschner,H. 1978 . Relation between salt tolerance and

long-distansport of sodium and chloride in various crop species . Aust J.

plant physiol . 5.27-37.

· Levitt  ,  J  .  1980  . Reactions  of  plants  to  environmental  stresses  .

V.Z.Academic Press . New York (Book).
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· Maas,  E.V.,  Lesch,  S.M.,  Francois,  L.E.  and  Grieve,  C.M.  1996  .

Contribution of individual culms to yield of salt-stressed wheat. Crop Sci.

36:142-149 .

· Maas,E.V. (1986) . Salt tolerance of plant . Applied Agricultural Research .

1(1).12-20.

· Maddar,A.M . (1976) . The inheritance of salt tolerance in barley

(Hordeum vulgare L.).Ph.D.dissertion, Michigan state University.

· Mahmoodabad, R. Z. E., Shahzad J. S., Khayatnezhad, M., and

Gholamin, R., . 2011 . The Study of Effect Salinity Stress on Germination

and Seedling Growth in Five Different Genotypes of Wheat. Advances in

Environmental Biology, 5(1): 177-179.

· Maniatis, T., Fritsch, E.F. and Sambrook, J.  1982 . Molecular Cloning:

A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory. Cold Spring

Harbor, N.Y.

· Marschner, H. 1971 . Why  can  sodium  replace  potassium  in  plant  s.

potash biochem.physiol . College . in potash Inst .8:50-63.

· McPherson, M.J. and MØller, S.G. 2001 . PCR The basic background to

bench. Cornwell Press, Trowbridge, UK.

· Microfiche ,. 1998 . Application of DNA based marker mutations for

improvement of cereals and other sexually reproduced crop plants.

Proceedings of a final Research Co-ordination Meeting organized by the

Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture .

· Mohan, M., 1991 . RFLP in plant breeding Workshop handbook.

International center of genetic engineering and biotechnology, New Delhi .

· Moshe, T., .1984. Physiological genetics of salt resistance in higher plants.

Studies  on  the  level  of  the  whole  plant  and  isolated  organs  ,  Tissues  and

cells. Salinity tolerance in plants . Edited by C.S Richards and H.T. Gray .

301-320.
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· Mourad  ,  s  .  N.,  Ghina  al-Eter.  A.,  and  Raghid,  A.,  .  2010  . Basic

recombinant techniques for working with DNA . Institute for Genetic

Engineering, Ecology and Health (IGEEH) Karlsruhe, Germany Postal

Address: Verein fur Gentechnik, Okologie und Gesundheit (VGOG) e.V.,

Haid-und-Neu-Str.7, 76131 Karlsruhe, Germany First edition August .

· Mullis, K. B. and Faloona, F. A. 1987 . Specific synthesis of DNA in vitro

via a polymerase chain reaction. Methods Enzymol. 155: 335-350.

· Mullis,K.B.,Faloona,F., Scharf, S.,Saiki,R.K.,Horn, G., and Erlich,

H.A. 1986 . Specific enzymatic amplification of DNA in vitro : The

polymerase chain reaction. Cold spring Harbor symp. Quant. Biol.51:263-

273.

· Muhammad , A., Mehboob-ur-R., and Zafar ,Y., . 2005 . DNA

Fingerprinting studies of some wheat (Triticum aestivum L.) genotypes

using random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis. Pak. J. Bot .,

37(2): 271-277.

· Munns,R . 2002 . Comparative physiology of salt  and water  stress.  Plant,

Cell and Environment .25,239–250.

· Munns, R., Richard. A. J., and Lauchli ,A., . 2006 . Approaches to

increasing the salt tolerance of wheat and other cereals. Plants and Salinity

Special Issue. Journal of Experimental Botany, Vol. 57( 5). 1025–1043.

· Munns, R., Husain, S., Rivelli, A. R., Richard A. and James, A.G.

(Tony) Condon,Megan P. Lindsay, Evans S. Lagudah1, Danie P.

Schachtman & Ray A. Hare . 2002 . Avenues for increasing salt tolerance

of crops, and the role of physiologically based selection traits. Plant and

Soil 247: 93–105.

· Munns,  R.  and  Tester  ,M.,  .  2008  . Mechanisms of Salinity Tolerance.

Annu. Rev. Plant Biol. 2008. 59:651–81.

· Naghavi , M. R ., Mardi ,M. , Ramshini ,H. A. , and Fazelinasab, B., .

2004 . Comparative analyses of the genetic diversity among bread wheat
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genotypes based on RAPD and SSRmarkers . Iranian Journal of

Biotechnology, Vol. 2, No. 3.

· Nobele,C.L., Halloran,G.M., and West,D.W. 1984 . Identification and

slection for salt tolerance in Lucerane ( Medicago sativa L.).  Aust.  J.  of

Agri. Research.35.239-252.

· Pearson, K. E., Nikos, J., Krista, W., Pearson, E., and James W. B.,

2003 . The  Basics  of  Salinity  and  Sodicity  Effects  on  Soil  Physical

Properties.

· Pervaiz,  Z.;  Afzal,M.;  Xi  ,  S.;  Xiaoe,  y.  &  Ancheng,L  .  2002  .

Physiological parameters of salt tolerance in wheat. Asi . J . plant Sciences

., 1 (4):478-481.

· Peter,C., M., and James ,H .B., . 2000 . Cereal biotechnology. Published

by Woodhead Publishing Limited Abington Hall, Abington Cambridge

CB1- 6AH England.

· Pitman,M.G.,Lauchli,A.,and Stelzer,R. 1981. Ion distribution in roots  of

barley seedling measured by electron probe x-ray microanalysis. Plant

Physiol.68.673-679.

· Plaschke, J., Canal, M.W. and Roder ,M.S. 1995 . Detection of genetic

of diversity in closely related bread wheat using microsatellite markers .

Theor .Appl. Gent . 91:1001-1007.

· Rabbani, M.A.; Pervaiz, Z.H. and Masood, M.S. 2008 . Genetic diversity

analysis  of  traditional  and  improved  cultivars  of  Pakistani  rice  (Oryza

sativa L.) using RAPD markers. E. J. Biotech. 11(3): fulltext-3.

· Rafalski , J.A., Hanafey, M.K., Tingey, S.V. and Williams,J.G.K. 1994 .

technology for molecular breeding :RAPD markers , microsatellites and

machines  ,  In  :  plant  Genome  Analysis  ,  (ed)  Gresshoff,  P.M.PP.  14-

27.Boca.Raton , FL:CRC Press.

· Rahnan .M . U .Malik .T . A. Chowdhary ,M . S .Iqbol , M. J and Zafar

. 2004 . Applicatios of random amplified polymorfic DNA (RAPD)
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technique for the identifiiiction of markers linked to salinty tolerance in

wheat . (Tricticum astivum L.) . Pak. J. Bot., 36(3): 595-602 .

· Rajendran , K., Tester ,M., and Roy ,S. J., . 2009 . Quantifying the three

main  components  of  salinity  tolerance  in  cereals  .  Plant,  Cell  and

Environment .32, 237–249.

· Ralph  ,  W.,K.  Emanuel  ,  and  W.P.  Robert  .  1984  . Physiological to

salinity in selected of wheat . plant physiol . 74:417-423.

· Rashed, M.A., Abou-Deif, M.H., Sallam ,M.A.A. and Ramadan ,W. A.,

. 2008. Estimation of Genetic Diversity among Thirty Bread Wheat

Varieties by RAPD Analysis . Journal os Applied Sciences Research, 4(12):

1898-1905 .

· Reiter , R.S., Williams , J.G.K.,Feldmann, K.A., Rafalski, J.A., Tingey

,S.V. and Scolnik, P.A. 1992 . Global and Local genomic mapping in

Arabidopsis thaliana by using recombinant inbred Iines and RAPDs .

Proceedings National Academy of sciences of the united states of America

89,1477-1481.

· Richards , L.A. 1954 . Origin  and  nature  of  saline  and  alkali  soils  .  In

diagnosis and improvement of saline and soils . Agric . Hand  Book No

.60:1-10.

· Roche  .  Molecular  .  Biochemicals  company  .  1999  . Taq DNA

Polymerase from Thermus aquatcus BM.Germany.

· Roux, K.H. 2009 . Optimization and Troubleshooting in PCR. Spring

Harb. Protoc. doi:10.1101/pdb.ip66.

· Ruisheng, Sandra Fonseca, Laszlo, G. Puskas, Laszlo Hackler, JR.,

Ágnes Zvara, Denes DudITits and Maria S. Paisi . 2004 . Transcript

identification and profiling during salt stress and recovery of Populus

euphratica. Tree Physiology 24, 265–276.

· Saiki, R . k .; Gelfand , G . H .; Stoffel , S .; Scharf , S . J .; Higuchi , R

.; Horn,G.T.; Mullis , K . B . and Erlich , H . A . 1988 . Primer directed
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enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase .

Science 239:487-791.

· Salman,  Gulzar,  M.  Ajmal  Khan,  Irwin  A.  Ungar  .  2003  . Effects of

Salinity on Growth, Ionic Content,and Plant–Water Status of Aeluropus

lagopoides .Marcel Dekker, INC Madision Avenue New York,NY10016.

1657–1668.

· Sambrook, J.; Fritsch, E.F. and Maniatis, T. 1989 . Molecular Cloning :

A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring

Harbor, N.Y.

· Sambrook, J. and Russell, D.W. 2001 . Molecular Cloning. In: "A

Laboratory Manual". Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring

Harbor, N. Y.

· Sannazzaro, A.I. , Edgardo ,M. E., Alberto , O., Oscar A. R., and

Mene´ndez ,A., . 2007 . Modulation of polyamine balance in Lotus glaber

by salinity and arbuscular mycorrhiza. Plant Physiology and Biochemistry

.45 . 39-46.

· Schach, T. D.P., and Munns, R. 1992 . Sodium accumulation in leaves of

Triticum species that differ in salt tolerance (wheat). Australian. J. of Plant

Physiol. (Australia). 19(3): 331-340.

· Shannon , M.C.; C.M. Grieve , and Francois, L.E. . 1994 . Whole plant

response to salinity . plant –environment interaction . Ed.By E. Robert and

M.D.Wilkinson.Inc New York.

· Shaptadvipa, B. and Sarma, R.N. 2009 . Assessment of nature and

magnitude of genetic diversity based on DNA polymorphism with RAPD

technique in traditional glutinous rice of Assam. Asian Journal of Plant

Sciences. 8(3): 218-223.

· Steel,R.G.D. and Torrie,J.H. 1960. Principles and prodcedures of

statistics with special refernce to  the biological sciences . Mcgraw-Hill

Book company, Inc.New York, Toronto,London.
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· Tabor, G. M., Kubisiak, T. L., Klopfenstein ,N. B., Hall, R. B., and

McNabb, H. S. J., . 2000 . Bulked Segregant Analysis Identifies Molecular

Markers Linked to Melampsora medusae Resistance in Populus deltoids.

Publication no. P-2000-071 3-01 R.

· Tahir  ,  N  .  A  .  2008  . Assessment of Genetic Diversity Among Wheat

Varieties in Sulaimanyah using Random Amplified Polymorphic DNA

(RAPD) Analysis . Jordan Journal of Biological Sciences .V1(4). 159 –

164.

· Tammam, A. A., Mona, F. A., and Mabrouka, M. H., . 2008 . Study of

salt tolerance in wheat (Triticum aestium L.) cultivar Banysoif 1. Australian

Journal of Crop Science 1(3):115-125 . ISSN: 1835-2707.

· Tester,  K.  M.  R.,  and  Roy  ,S.  J.,  .  2009  . Quantifying the three main

components of salinity tolerance in cereals. Plant, Cell and Environment .

32, 237–249.

· UL-Hak  ,I.,  .  2009  . Genetic basis of variatiion for salinity tolerance in

okra (Abelmoschus esculentus L.). A thesis submitted in partial fulfilment

of the requirements for the degree of doctor of philosophy.

· Walpola, B. C. and Arunakumara,K. K. I. U., . 2010 . Effect of salt

stress on decomposition of organic matter and nitrogen mineralization in

animal manure amended soils. The Journal of Agricultural Sciences, 2010,

vol. 5, no 1.

· Williams, J.G.K., Kubelik, A.R., Livak, K.J., Rafalski, J. A. and

Tingey, S. V. 1990 . DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers

are useful as genetic markers. Nucleic Acid Research.18(22): 6531-6535.

· Wizard® Genomic DNA Purification Kit . Promega Corporation · 2800

Woods Hollow Road · Madison, WI 53711-5399 USA Toll Free in USA

800-356-9526 .

· Wu, D,Y., Ugozzoli , Pal , B.K.Qian , J . and Wallace , R. B . 1991 . In.

Newton, G.R. and Graham,G.A.(ed) PCR.2ed Eynsham,Oxon.,UK.Pp.24.
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· Xiong, L., and Jian, K. Z., . 2002 . Salt Tolerance. The Arabidopsis

Book, American Society of Plant Biologists.

· Yang, Y. G., Kim, J. Y., Soh ,M.S., and Kim ,D.S., . 2007 . A Simple

and Rapid Gene Amplification from Arabidopsis Leaves Using

AnyDirect System. Journal of Biochemistry and Molecular Biology,

Vol. 40 (3). 444-447.

· Zadoks , C.,T.T. Chang , and C.F.Konak . 1974 . Zadoks Decimal Code

for the Growth Stage of Cereal Weed . Research . 14:415-421.

· Zewail , A . 2002 . Science and Technologyin the Twenty-First Century . I.

Science and technology in twenty-first century 21. Series .509.05.

Internet References

(http://www.dna art online uese primer)

(http://www.ndsu.edu/pubweb/~mcclean)
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.تأثیر مستویات مختلفة من الملوحة على الوزن الرطب للمجموع الخضري:  1الجدول 

2010 /2011

Totalم/دیسي سیمنزمستویات الملوحة

Genotype
التراكيب 

املعدل2815-1الوراثية

2c 2.330.40fg0.09g0.94bمتوز 1

22H3.34a1.17e0.62f1.71a

3N32.76b1.59d0.72f1.69a

2.81a1.05b0.47cاملعدل4

0.23التراكیب الوراثیة

0.23الملوحة LSD 0.05

0.39الملوحةxالتراكیب الوراثي 

.تأثیر مستویات مختلفة من الملوحة على الوزن الرطب للمجموع الجذري :  2الجدول 

2010 /2011

Totalم/دیسي سیمنزمستویات الملوحة

Genotype
التراكيب 

املعدل2815-1ثيةالورا

22.40b0.134e0.030e0.860cتموز 1

22H2.99a1.001d0.170e1.390a

3N33.22a1.36c0.28e1.620b

2.87a0.832b0.160cالمعدل4

0.19التراكیب الوراثیة

0.19الملوحة LSD 0.05

0.33الملوحةxالتراكیب الوراثي 
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.تأثیر مستویات مختلفة من الملوحة على الوزن الجاف للمجموع الخضري : 3الجدول 

2010 /2011

Totalم/دیسي سیمنزمستویات الملوحة

Genotype
التراكيب 

المعدل2815-1الوراثية

20.67b0.08f0.02g0.26cتموز 1

22H0.72a0.31d0.15f0.40b

3N30.67b0.32c0.16e0.39a

0.69a0.24b0.11cالمعدل4

0.042التراكیب الوراثیة

0.042الملوحة LSD 0.05

0.072الملوحةxالتراكیب الوراثي 

.زن الجاف للمجموع الجذري تأثیر مستویات مختلفة من الملوحة على الو:  4الجدول 

2010 /2011

Totalم/دیسي سیمنزمستویات الملوحة

Genotype
التراكيب 

المعدل2815-1الوراثية

20.34c0.056f0.010g0.135cتموز 1

22H0.45b0.230e0.087f0.256b

3N30.63a0.260d0.106f0.332a

0.473a0.182b0.068cالمعدل4

0.029التراكیب الوراثیة

0.029الملوحة LSD 0.05

0.050الملوحةxالتراكیب الوراثي 
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.تأثیر الملوحة على تركیز ایون الصودیوم في األوراق العلویة :  5الجدول 

2010 /2011

Totalم/دیسي سیمنزمستویات الملوحة

Genotype
التراكيب 

المعدل2815-1الوراثية

24.38e6.61b8.38a6.45aمتوز 1

22H3.88e5.21d5.78c4.95b

3N32.85f4.38e5.06d4.09c

3.70c5.4b6.40aالمعدل4

0.560التراكیب الوراثیة

0.560الملوحة LSD 0.05

0.97الملوحةxالتراكیب الوراثي 

.تأثیر الملوحة على تركیز ایون البوتاسیوم في األوراق العلویة :  6الجدول 

2010 /2011

Totalم/دیسي سیمنزمستویات الملوحة

Genotype
التراكيب 

المعدل2815-1الوراثية

26.77b1.88c1.17c3.27bمتوز 1

22H8.53ab7.41b5.94b7.29a

3N39.14a8.09b7.56b8.26a

8.14a5.79b4.89bالمعدل4

0.97التراكیب الوراثیة

0.97الملوحة LSD 0.05

1.67الملوحةxالتراكیب الوراثي 
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113النتائج واملناقشة

.تأثیر نسبة عنصر البوتاسیوم الى الصودیوم في األوراق العلویة :  7الجدول 

2010 /2011

Totalم/دیسي سیمنزمستویات الملوحة

Genotype
التراكيب

المعدل2815-1الوراثية

21.6c0.27e0.13e0.66cمتوز 1

22H2.26b1.64c1.03d1.64b

3N33.3a1.88bc1.51c2.23a

2.38a1.26b0.89bالمعدل4

0.23التراكیب الوراثیة

0.23لملوحةا LSD 0.05

0.41الملوحةxالتراكیب الوراثي 

.تأثیر الملوحة على تركیز ایون الكالسیوم في األوراق العلویة:  8الجدول 

2010 /2011

Totalم/دیسي سیمنزمستویات الملوحة

Genotype
التراكيب 

المعدل2815-1الوراثية

22.45bc1.49d0.64e1.52bمتوز 1

22H3.4a2.45bc2.68b2.84a

3N31.97d2.02c1.72c1.90b

2.60a1.98b1.68bالمعدل4

0.42التراكیب الوراثیة

0.42الملوحة LSD 0.05

0.51الملوحةxالتراكیب الوراثي 
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A study was conducted to investigate salt tolerance in wheat

genotypes ( N3 and 2H ) compared with the sensitive genotypes Tammooz

2 . which was the sensitive variety . The first stage was conducted in pots

using  three  salinity  levels  (  2  ,  8  and  15  ds  .  m-1) . Treatments were

distributed in Randomized Complete Block Design (RCBD) with three

replicates. As plants reached the tillering stage, fresh and dry weight of

shoot and root was recorded. Also, the concentration of sodium, potassium

and calcium ions were estimated in the upper leaves ofthe studied

genotypes.

The second stage involved the study of genetic variability of salinity

tolerance trait among the studied genotypes the using PCR techniguse with

the aid of RAPD- and BSA-DNA markers.

results showed that there was a significant reduction in the means of

all studied traits with increasingof salinity level, especially in the third one .

There were differences among the selected genotypes in their salt tolerant .

However , the genotypes (N3 and 2H) were more tolerance than Tammooz

2. The results also indicated that a progress in salt was successfully

achieved in all selected genotypes through breeding program .

The investigation of salinity tolerance mechanisms revealed that it

was correlated with a reduction of sodium Na+ concentration in the upper

leaves ( 4.95 and 4.09 mg / g ) , the same increase in potassium ions K+ (

7.29 and 8.26 mg / g , respectively ) N3 and 2H in the upper leaves, and

increase potassium:sodium ratio which recorded higher values (1.64 and

2.23mg/g). As compared with the sensitive variety (Tammooz 2) , the
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results showed that the calcium level in the tolerant plants was more stable

than the control variety.

Eight RAPD primers were used in this study, seven of them produced

82 bands in four genotypes. Thirty eight of these bands found to be

monomorphic (46.3%), meanwhile 44 band (53.7%) found to be

polymorphic. The highest number of polymorphic (10 bands) was produced

by OPI-01 primer, while the lowest (2 bands) was produced by OPN-16

primer. The molecular size of the amplified bands by using RAPD primers

ranged from 250bp to 1523bp . The results of molecular analysis showed

that Dour 85 variety was genetically diverged from the rest of genotypes.

This variety can be distinguished with its unique banding pattern across the

used primers. The molecular size of these unique bands were 1440bp and

590bp , 446bp and 603bp using OPG-B , OPB-10 and C-08 primers,

respectively. Two other unique bands discriminate Tammooz2 variety with

the molecular size of 2024bp and 1774bp by using OPO-04 primer.

The (BSA) analysis was implemented with the aid of three primers

(N16, C-08 and O-04). The results indicated that these primers were

efficiently distinguished between the two bands segergant sets of genotypes

(tolerant and sensitive). The N16 and C-08 primers resulted in two unique

bands in tolerant genotypes (N3 and 2H) with the molecular size of 402bp

and 386bp, respectively. Meanwhile, O-04 primer produced two unique

bands in the sensitive varieties at the molecular size of 1710bp and 893bp.

Theses unique bands found to be fingerprints for these genotypes.
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