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 الخالصة:

صشفا ذكخيا مغ نخضل التسخ السدركعة في  12كشسمت  2018-2017أجخيت ىحه الجراسة في أثشاء مػسسي الشسػ   
بداتضغ مجيشة الدساكة مشصقة الرضاغ عمى ضفتي نيخ الفخات في محافطة  السثشى)خزضخؼ 

،عخداكؼ،بشجر،عخيػجاف،حبضتي،فحل زىجؼ،ابػ كفضذة،ع صضذي،صػيحي،ابػ شضخ،نبيار(. بيجؼ التعخؼ عمى ،شميـػ
مغ خبلؿ استعساؿ أربعة بػادؼء. استعسمت   RAPDصفاتيا الجديئضة. درست االختبلفات الػراثضة باستعساؿ مؤشخات 

( بػساشة أربعة بػادؼء اذ بضشت الشتائج  RAPD)  DNAمؤشخات التزاعف العذػائي الستعجد األشكاؿ لدمدمة 
الستزاعفة كأكزانيا الجديئضة تبعا لمبادؼء السدتعسل ، كتصابقت بعس األصشاؼ في عجد  DNAـد اختبلؼ في عجد ح

الحـد ،اذ تصابق الرشفاف الحكخياف بشجر كصػيحي ككحلظ الرشفضغ أبػكفضذة كنبيار كأيزا األصشاؼ عخيػجاف 
 ضػف كحدب مشاشقيع . كعصضذي كأبػشضخ، كىحا يثبت بأنيا صشف كاحج أعصي أسساء مختمفة مغ قبل البدتان
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Summary  : The study was conducted during the growth seasons of 2017-2018 on  twelve 

date palm male cultivars(Khadairy, Shalhoum, Ardawi, Bandar, Ereojan, Habiti, Fahl 

Zuhdi, Abu Kafisha, Atishi, Sweihi, Abu Tair, Nabhar) grown in the orchards of the 

Samawah city , Al-Suyat region on the Euphrates River banks in the governorate of Al-

Muthanna in order to identify their molecular characteristics. Genetic differences were 

studied using RAPD indicators through the use of four premiers. The results showed a 
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difference in the number of DNA bundles and their molecular weights according to the 

premier used. Some of the cultivars corresponded to the number of bundles. The two 

cultivars Bandar and Sweihi were corresponded, as well as Abu Kafisha and Nabhar 

cultivars. In addition, Ereojan, Atishi and Abu Tair were in the same line of 

correspondence. This is proved that these cultivars are different names to one  cultivar that 

given by gardeners and according to their regions. 

 
 السقجمة:

جشدا  240التي تزع حػالي  Arecaceaeالى العائمة الشخضمضة  .Phoenix dactylifera. Lتعػد نخمة التسخ 
 (.2009الشخمة حضاة كحزارة،  ; 2008إبخاىضع،  ; ,Henderson 1999نػعا ) 4000كحػالي 

ء إما نتضجة شفخة كراثضة بضغ نخمة إف أصل شجخة نخمة التسخ غضخ معخكؼ عمى كجو الجقة كيعتقج بعس الباحثضغ أنو جا
( السشتذخ زراعتيا في السشاشق .Phoenix sylvestris L) الدكخ ( كنخمة.Phoenix cannariensis Lالكشارؼ )

السحرػرة بضغ غخ ب اليشج كجدر الكشارؼ في السحضط أألشمدي ، أك أف نخمة التسخ نذأت مغ أصل بخؼ كنتضجة 
ي كتجخل اإلنداف في عسمضات االنتخا ب كالتحدضغ ساعجت في الحرػؿ عمى نخمة لمطخكؼ البضئضة كالتيجضغ الصبضع

( .إف إستخجاـ حبػ ب المقاح بإنتطاـ يفضج في عبلج األمخاض العربضة 2003التسخ بػضعيا الحالي )غالب ، 
إلضصخابات كالخكماتـد كاألمخاض السعػية كالزعف الجشدي كأف خبلصة حبػ ب المقاح ليا تأثضخات حساية عالضة ضج ا

كأف  (El-Kashlan et al.2015 ; Elgidi et al. 2015)الجشدضة الشاتجة عغ تغضخات ىخمػنات الغجة الجرقضة
( كأف الفبلفضشػيجات Al- Samarrai et al. 2017حبػ ب لقاح نخضل التسخ تحػؼ أنػاع عجيجة مغ الفبلفضشػيجات )

( Al- Salihi et al., 2013يضغ عشج استخجاميا بجخع عالضة )السعدكلة في حبػ ب المقاح ليا تأثضخ مزاد لترمب الذخا
خضخ دلضل إلضيار تمظ االختبلفات كالتسضضد  Finger print.لجراسة االختبلفات الػراثضة بضغ األفخاد تعج البرسة الػراثضة 

ؿ الستتالضة كال يسكغ إيجاد مثضل بضغ األفخاد التابعة لمشػع الػاحج ، كىحه االختبلفات تكػف ثابتة كراثضا كال تتغضخ في األجضا
ليا في فخد آخخ حضث تسثل برسة يسكغ اإلستجالؿ مغ خبلليا عمى الفخد تحت الجراسة كيصمق عمى مثل ىحه الرفات 

كثبات ىحه السؤشخات ناتج مغ كػنيا ال تتأثخ بالبضئة مقارنة بالسؤشخات السطيخية كىي كحلظ ال Markersبالسؤشخات 
(.إف اإلختبلفات Essadki et al.,2006 ; Martinsl-Lopes et al, 2007كالسخحمة العسخية )تتأثخ بشػع الشدضج 

الػراثضة يسكغ أف يذسل أؼ صفة ،كأف اإلختبلؼ الػراثي يكػف ثابتا إذا كاف عمى السدتػػ الجديئي كىي بحلظ تكػف 
 ( .Nottenburg and Sharples, 2004إختبلفات جديئضة كيتع الكذف عشيا مغ خبلؿ سمدمة الشضػكمضػدات )

إف تحجيج العبلقات الػراثضة مغ خبلؿ التقشضات الحجيثة أدػ الى تقجيخ التبايغ الػراثي بضغ أصشاؼ نخضل التسخ السختمفة 
 Marsafari and Mehrabi,2013 Majeed,2014 ; ; Khierallah et al.,2014 ; Karrim الحكخية كاألنثػية 
et al.,2015) تذخضز الجديئي مصمػبا عشج تدجضل اؼ صشف ججيج كالحؼ يػفخ دالئل كراثضة مسضدة . كقج أ صبح ال

بجراسة الكذف السبكخ عغ بادرات الشخضل لسعخفة جشديا في  Abd et al.(2014)(.كقاـ 2015لمرشف )الجىضساكؼ ، 
كبضغ إذ حرل عمى بادرات ذات ندبة تذابو مع نبات األـ.  DNAمخحمة مبكخة مغ خبلؿ إحجػ مؤشخات 

Khierallah et al.(2014)  حدمة في مؤشخات تقانة 86كجػد تعجد شكمي فيRAPD  بادػء  30عشج استعساؿ
صشف مغ أصشاؼ نخضل التسخ العخاقضة سبعة مشيا ذكخية . كعشج استعساؿ مؤشخ  17لجراسة التػصضف الجديئي لػ 

RAPD  راعتيا في محافطة البرخة فتع الحرػؿ عمى لجراسة البرسة الػراثضة لعجد مغ أصشاؼ نخضل التسخ السشتذخ ز
( البرسة 2015(. كدرس عبج )Abd, 2015التبايشات الػراثضة بضغ األصشاؼ السجركسة مغ خبلؿ رسع العبلقة )



 

 

 9119(1( ملحق )4علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا اجمللد ) جملت،  جامعت احلسني بن طالل للبحوث

68 
 

الػراثضة لبعس األصشاؼ الشادرة السدركعة في محافطة البرخة فدجل اختبلؼ األصشاؼ في عجد الحـد كمػاقعيا 
لجراسة التذخضز الجديئي كالتشػع الػراثي كتحجيج درجة القخابة  RAPDبادئات لػ  10عسمت كأكزانيا الجديئضة .كاست

(. كدرس Marsafari and Mehrabi,2013صشف مغ نخضل التسخ في مشاشق زراعتو في ايخاف ) 15الػراثضة بضغ 
Majeed(2014)  يق شجخة القخابة كذلظ صشف مغ أصشاؼ نخضل التسخ العخاقضة عغ شخ  14التغايخ كالبعج الػراثي لػ

باستعساؿ البرسة الػراثضة لتقانة  El-Rayes(2009). كأضيخت دراسة قاـ بيا RAPDبادئات لػ  10باستعساؿ 
RAPD  عمى بعس أصشاؼ نخضل التسخ السشتذخة في السسمكة العخبضة الدعػدية إذ أضيخت الشتائج اختبلفات بضغ

إليجاد درجة  RAPDالتخكضب الكضسضائي. كاستعسمت مؤشخات  أك DNAاألصشاؼ سػاء عمى مدتػػ الحامس الشػكؼ 
صشف انثػؼ مغ أصشاؼ نخضل التسخ السدركعة في سػريا  15أصشاؼ ذكخية ك 5القخابة كتحجيج التبايغ الذكمي بضغ 

Haider et al.(2012) . 
 السػاد وشخق العسل:

ذكخيا كصشفضغ أنثػيضغ مغ نخضل التسخ  صشفا 12كشسمت  2018-2017أجخيت ىحه الجراسة في أثشاء مػسسي الشسػ 
السدركعة في بداتضغ مجيشة الدساكة مشصقة الرضاغ عمى ضفتي نيخ الفخات في محافطة السثشى، كأنتخبت أصشاؼ 
األفحل السعخكفة في السشصقة كالتي يعتسج عمضيا السدارعػف بتمقح بداتضشيع.أجخؼ التذخضز الجديئي لؤلصشاؼ الحكخية 

مختبخ التقشات األحضائضة التابع لقدع اإلنتاج الحضػاني في كمضة الدراعة / جامعة البرخة ، ككانت العضشات قضج الجراسة في 
قج جسعت في كقت سابق حضث أخحت األكراؽ الفتضة الغزة مغ قسة أصشاؼ الشخضل الحكخية الخاضعة لمجراسة كركعي 

ذػائب كجففت بالطل بذكل كامل كحفطت لحضغ البجء في ذلظ سبلمتيا مغ األصابات السخضضة كالحذخية كخمػىا مغ ال
مغ العضشات حزخ مجسػعة مغ السحالضل  DNAبباقي خصػات التجخبة في السختبخ .كلغخض عدؿ السادة الػراثضة 

  Weigand et al.(1993ك) Benito et al.(1993)كحدب شخيقة 
ع سحقت في ىاكف خدفي مبخد مدبقا بإضافة ( غخاـ الى قصع صغضخة ،ث0.5مغ قصع األكراؽ السجففة ) DNA تع عدؿ

الشتخكجضغ الدائل بكسضات مشاسبة عجة مخات الى العضشات في الياكف الخدفي مع الدحق السدتسخ في كل مخة حتى 
 أصبحت األكراؽ السقصعة عمى شكل مدحػؽ مائل لمبضاض كناعع .

 نة لياكالقػاعج الشتخكجضشضة السكػ  Primers( البادئات العذػائضة 1ججكؿ )
 (Sequenceتتابع البادؼء) (Primerالبادؼء )

OP-M05 GGGAAGGTGT 
OP-R14 CAGGATTCCC 
OP-V14 AGATCCCGCC 
OP-V09 TGTACCCGTC 

 
( كالحؼ اعتسج في جسضع التفاعبلت التزاعفضة البلحقة ، ككاف البخنامج كفق 2كاختضخ البخنامج السػضح في ججكؿ )

دكرة تزاعف لسجة  40، تمتيا  DNAـْ لمسدخ األكلي لذخيط الػ 95قائق عمى درجة حخارة د 3دكرة كاحجة لسجة  -اآلتي:
 1القالب ك DNAـْ لخبط البادئات بالػ  35دقضقة عمى درجة حخارة  1ـْ لسدخ القالب كلسجة  95دقضقة عمى درجة  1

ـْ 72دقضقة عمى درجة حخارة  10جة ـْ ألستصالة البادئات السختبصة كدكرة أخضخة كاحجة لس 72دقضقة عمى درجة حخارة 
 ـْ كحفطت العضشات بالتبخيج . 4لئلستصالة بعجىا خفزت درجة الحخارةالى 
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 DNA( بخنامج مزاعفة الػ 2ججكؿ )
No. Phase Tm (ᵒC) Time No. of cycle 
1- Initial Denaturation 95ᵒC 3 min. 1 
2- Denaturation -2 95ᵒC 1min 

40 cycle 3- Annealing 35ᵒC 1min 
4- Extension-1 72ᵒC 1 min 
5- Extension -2 72ᵒC 10 min. 1 

 
 الشتائج والسشاقذة:

-primer)) OP-MO5  ،OP-VO9  ،OPلمبػادؼء العذػائضة  PCR( الى نػاتج 8،  7،  6،  5تذضخ المػحات )
R14  ،OP-V14 ( الحـد األحاد10،  9،  8،  7بالتتابع فضسا أضيخت الججاكؿ ) )يةpands مع األكزاف الجديئضة )

(bp( التي ضيت فضيا لمبػادؼء العذػائضة ذاتيا لعضشات األصشاؼ الحكخية إذ رمد لطيػر الحدمة بػ )كعشج عجـ 1 )
( اشارة لمحـد األحادية التي ضيخت عمى ىبلـ األكاركز كالتي لع تطيخ 7( كججكؿ )5( .ففي لػحة )0ضيػر الحدمة بػ )
( السثبتة إزاء كل مشيا لعضشات األصشاؼ الحكخية ، فعشج OP-MO5( لمبادؼء العذػائي )bpديئضة )كعمى األكزاف الج

ضيخت الحدمة في كل عضشات األصشاؼ الحكخية ، كنفذ الذيء حرل في الػزف الجديئي  bp 1000الػزف الجديئي 
800 bp 700شج الػزف الجديئي عجا عجـ تدجضل ضيػر لمحدمة األحادية في عضشة الرشف الحكخؼ بشجر ، كع bp  لع

لع  bp 600يدجل ضيػر لمحدمة األحادية في عضشات الرشفضغ الحكخيضغ بشجر كعخيػجاف فقط ، كعشج الػزف الجديئي 
( 8( كججكؿ )6يدجل ضيػر لمحدمة األحادية في عضشات األصشاؼ الحكخية بشجر كعخيػجاف كصػيحي . كفي لػحة )

كالحـد األحادية التي ضيخت عمى األكزاف الجديئضة السؤشخة  OP-VO9ذػائي لمبادؼء الع PCRالتي تػضح نػاتج 
إزائيا ، اذ سجمت عضشات الرشفضغ أبػكفضذة كعصضذي ضيػر لمحدمة األحادية في حضغ لع تدجل عضشات باقي األصشاؼ 

عضشات األصشاؼ لع تدجل  bp 800، اما عشج الػزف الجديئي  1000bpالحكخية اؼ ضيػر لمحدمة في الػزف الجديئي 
الحكخية خزضخؼ كشميـػ كعخداكؼ كبشجر كأبػشضخ كنبيار ضيػرا لمحدمة األحادية في حضغ سجمت عضشات باقي 

سجمت عضشة الرشف الحكخؼ عصضذي فقط  bp 700األصشاؼ الحكخية ضيػرا لمحدمة األحادية ، كعشج الػزف الجديئي 
فمع يدجل ضيػر لمحدمة في عضشات الرشفضغ الحكخيضغ بشجر  bp 600ضيػرا لمحدمة األحادية ، اما عشج الػزف الجديئي 

( أف الحدمة األحادية لع تدجل 9( كججكؿ )7فضبلحع في لػحة ) OP-R14كأبػشضخ فقط . اما البادؼء العذػائي 
، كفي عضشات األصشاؼ  bp 1300ضيػرا في عضشات األصشاؼ الحكخية خزضخؼ كبشجر كصػيحي عشج الػزف الجديئي 

، كفي عضشات األصشاؼ الحكخية خزضخؼ كحبضتي كعصضذي  bp 1200ية بشجر كأبػشضخ عشج الػزف الجديئي الحكخ 
فمع تدجل عضشات األصشاؼ الحكخية خزضخؼ  bp 400أما عشج الػزف الجديئي  bp 800كأبػشضخ عشج الػزف الجديئي 

( األكزاف الجديئضة التي سجمت 10كؿ )( كجج8كحبضتي كعصضذي كأبػشضخ ضيػرا لمحدمة األحادية .كيبلحع في لػحة )
ضيخت حدمة أحادية في كل عضشات  bp 1400، فعشج  OP-V14ضيػر أك غضا ب لمحدمة األحادية لمبادؼء العذػائي 

ضيخت حدمة أحادية في  bp( 800،  1200األصشاؼ الحكخية عجا الرشف الحكخؼ أبػشضخ، كفي األكزاف الجديئضة )
لع تدجل عضشات األصشاؼ الحكخية خزضخؼ كشميـػ  bp 500اما عشج الػزف الجديئي  عضشات كل األصشاؼ الحكخية ،

كعخداكؼ كبشجر كعصضذي كأبػشضخ ضيػرا لمحـد األحادية فضسا سجمت عضشات باقي األصشاؼ الحكخية ضيػرا لمحدمة 
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ضخ اؼ ضيػر لع تدجل عضشات األصشاؼ خزضخؼ كبشجر كصػيحي كأبػش bp 300األحادية ، كعشج الػزف الجديئي 
 لمحدمة األحادية في حضغ سجمت عضشات باقي األصشاؼ الحكخية ضيػرا لمحدمة األحادية .

( يعتسج عمى كجػد الحـد أك غضابيا ككحلظ يعتسج عمى أعجاد الحـد RAPD) DNA – PCRاف تحمضل مؤشخات 
ػر أؼ حدمة عمى ىبلـ ( كأف ضيSmith and Smith , 1992ك  Botstein et al. , 1980كأحجاميا الجديئضة )

لمشسػذج السجركس كأف غضا ب تمظ الحدمة  DNAاألكاركز يعشي أف تتابع البادؼء العذػائي كجج تتابعا مكسبل لو عمى 
في نسػذج آخخ ما ىػ إال إفتقار لسػقع ارتباط البادؼء كعمى ىحا األساس يتع بشاء التبايشات بضغ األفخاد كالجساعات كما 

كائغ معضغ  DNA( . أف أىسضة عجـ كجػد مػاقع معضشة عمى Handi et al., 2013ك  (Williams ,1990الى ذلظ 
 ( .Haley , 1994التقل عغ أىسضة كجػد تمظ السػاقع التي تتسثل بالحـد عمى ىبلـ األكاركز )

 
 
 
 
 
 
 

 aarose 2% at 5 volt/cm2 ,1xمغ خبلؿ التخحضل الكيخبائي ) OP-MO5لمبادؼء  PCR( نػاتج 5لػحة )
TBE buffer for 1: 30 hours ,N: DNA lader 100) 

 OP-MO5( الحـد األحادية مع أكزانيا الجديئضة لمبادؼء 7ججكؿ )
نبيار 

(12
) 

 أبػشيخ
 (11 ) 

 صػيحي
 (10 ) 

عصيذ
 ي
 (9 ) 

أبػكفي
 شة

 (8 ) 

فحل 
 زىجي

 (7 ) 

حبيت
 ي
 (6 ) 

عخيػجا
 ن
 (5 ) 

 بشجر
 (4 ) 

 عخداوي 
 (3 ) 

شميػ 
 م
 (2 ) 

 خزيخي 
 (1 ) 

Band 
M.wt 
in bp 

N
o. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 800 2 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 700 3 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 600 4 

 
 

  
 
 
 

 aarose 2% at volt/cm2 ,1x TBEمغ خبلؿ التخحضل الكيخبائي ) OP-VO9لمبادؼء  PCR( نػاتج 6لػحة )
buffer for 1: 30 hours ,N: DNA lader 100) 
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 OP-VO9( الحـد األحادية مع أكزانيا الجديئضة لمبادؼء 8ججكؿ )

 نبيار
(12 ) 

 أبػشضخ
 (11 ) 

صػيح
 ؼ
 (10 ) 

عصضذ
 ؼ
 (9 ) 

أبػكفض
 شة
 (8 ) 

فحل 
 زىجؼ

 (7 ) 

حبضت
 ؼ
 (6 ) 

عخيػجا
 ف
 (5 ) 

 بشجر
 (4 ) 

 عخداكؼ 
(3 ) 

 شميػـ
(2 ) 

خزضخ 
 ؼ
 (1 ) 
 

Band 
M.wt in 

bp 
No. 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1000 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 800 2 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 700 3 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 600 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aarose 2% at volt/cm2 ,1x TBEمغ خبلؿ التخحضل الكيخبائي ) OP-R14لمبادؼء  PCR( نػاتج 7لػحة )
buffer for 1: 30 hours ,N: DNA lader 100)  

 
 OP-R14( الحـد األحادية مع أكزانيا الجديئضة لمبادؼء9ججكؿ )

 نبيار
(12) 

 أبػشضخ
 (11 ) 

 صػيحي
 (10 ) 

 عصضذي
 (9 ) 

 أبػكفضذة
 (8 ) 

فحل 
 زىجؼ

 (7 ) 

 حبضتي
 (6 ) 

 عخيػجاف
 (5 ) 

 بشجر
 (4 ) 

 عخداكؼ 
 (3 ) 

 شميـػ
 (2 ) 

 خزضخؼ 
 (1 ) 

Band 
M.wt 
in bp 

No 

1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1300 1 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1200 2 

1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 800 3 

1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 400 4 
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 aarose 2% at volt/cm2 ,1x TBEمغ خبلؿ التخحضل الكيخبائي) OP-V14لمبادؼء  PCR( نػاتج 8لػحة )
buffer for 1: 30 hours ,N: DNA lader 100) 

 
 OP-V14( الحـد األحادية مع أكزانيا الجديئضة لمبادؼء 10ججكؿ )

 نبيار
 (12 ) 

 أبػشضخ
 (11 ) 

 صػيحي
 (10 ) 

 عصضذي
 (9 ) 

 أبػكفضذة
 (8 ) 

فحل 
 زىجؼ

 (7 ) 

 حبضتي
 (6 ) 

 عخيػجاف
 (5 ) 

 بشجر
 (4 ) 

 عخداكؼ 
 (3 ) 

 شميـػ
 (2 ) 

 خزضخؼ 
 (1 ) 

Band 
M.wt 
in bp 

No
. 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1400 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1200 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 800 3 

1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 500 4 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 300 5 

 
ة قضج بضغ أصشاؼ نخضل التسخ الحكخي RAPD( قضع البعج الػراثي باستعساؿ مؤشخات 11أكضحت الشتائج في ججكؿ )

الجراسة اعتسادا عمى عجد الحـد ذات التعجد الذكمي غح سجل أعمى بعج كراثي بضغ الرشف الحكخؼ شميـػ كاألصشاؼ 
، في حضغ أف اقل بعج كراثي سجل بضغ األصشاؼ الحكخية  2.26898الحكخية عخيػجاف كعصضذي كأبػشضخ اذ بمغ 

، كيبلحع في  0.35165كأبػكفضذة كنبيار اذ بمغ  عخيػجاف كعصضذي كأبػشضخ كبضغ األصشاؼ الحكخية فحل زىجؼ
الججكؿ ذاتو أف الرشفضغ الحكخيضغ بشجر كصػيحي لع يدجل اؼ بعج كراثي فضسا بضشيسا كىحا انصبق عمى األصشاؼ 

 الحكخية عخيػجاف كعصضذي كأبػشضخ ككحلظ عمى الرشفضغ الحكخيضغ أبػكفضذة كنبيار 
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 RAPDشاؼ الحكخية باستعساؿ مؤشخات ( قضع البعج الػراثي لؤلص11ججكؿ )
8 
 

12 
7 6 

5 
9 

11 

4 
 

10 
3 2 1  

       0.00000 1 

      0.00000 1.22926 2 

     0.00000 0.97887 0.76121 3 

    0.00000 0.94856 1.70429 1.19895 

4 
 
1
0 

   0.00000 1.54552 1.51325 2.26898 1.64586 

5 
9 
1
1 

  0.00000 0.94856 1.70429 1.19895 0.94856 0.94856 6 

 0.00000 1.19895 0.35165 1.73287 1.41292 2.16865 1.25784 7 
 

0.00000 1.19895 1.19895 0.35165 1.73287 1.41292 2.16865 1.25784 
8 
1
2 

 
 Main( نجج أف األصشاؼ الحكخية كقعت في مجسػعتضغ رئضدتضغ 2شكل ) Dendrogramكعشج مبلحطة شجخة القخابة 

cluster  اعتسادا عمى السجػ الػراثي اذ أف كجػد األصشاؼ في مجسػعة يجؿ عمى التقار ب الػراثي فضسا بضشيا ، فحمت
األصشاؼ الحكخية خزضخؼ كبشجر كصػيحي في مجسػعة مدتقمة انفخد فضيا الرشف خزضخؼ في حضغ كقع الرشفضغ 

ضة فقج انذصمخت الى مجسػعتضغ )تحت مجسػعة( الحكخيضغ بشجر كصػيحي في مكاف كاحج ، اما السجسػعة الثان
Subcluster  ضست األكلى األصشاؼ الحكخية شميـػ كعخداكؼ كحبضتي كفحل زىجؼ كضست الثانضة األصشاؼ الحكخية

عخيػجاف كعصضذي كأبػشضخ في نفذ السكاف فضسا كقع الرشفضغ أبػكفضذة كنبيار في مكاف كاحج آخخ، اف كقػع 
عمى شجخة القخابة اضافة الى عجـ تدجضل أؼ بعج كراثي فضسا بضشيا يجؿ عمى أنيا عبارة عغ األصشاؼ في مكاف كاحج 

 صشف كاحج اخح أسسا مختمفة .
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باستعساؿ أربعة بادئات  PCR( لؤلصشاؼ الحكخية اعتسادا عمى نتائج (Dendrogram( شجخة القخابة الػراثضة 2شكل )
 RAPDعذػائضة لسؤشخات 

 
أك القخ ب الػراثي ىػ عجد الحـد السذتخكة فكمسا كاف عجد الحـد السذتخكة أكثخ كاف البعج الػراثي  اف الحؼ يحجد البعج

أقل ككمسا قل عجد الحـد السذتخكة ازداد البعج الػراثي ، فالحـد السذتخكة تذضخ الى تذابو السادة الػراثضة في تمظ السشصقة 
ختبلؼ في تدمدل الشضػكمضػتضجات كبضخا في السجضغ الخاص مغ مجضغ الرشف السجركس ، كبتعبضخ آخخ كمسا كاف اإل

 ( .2014بيا كاف عجد الحـد أقل كالعكذ صحضح )القضدي كأخخكف ، 
 

 السرادر:
 

(. نخمة التسخ شجخة الحضاة. السخكد العخبي لجراسات السشاشق الجافة كألراضي 2008، عبجالباسط عػدة)إبخاىيع
 صفحة.390القاحمة)أكداد(. 

(. التذخضز السطيخؼ كالجديئي لدبلالت بحرية مشتخبة مغ نخضل التسخ) 2015، عبج الكاضع جػاد مػسى)الجىيساوي 
.(phoenix dactylifera L  كتأثضخىا السضتازيشي في صشفي الشخضل البخحي كالدايخ.أشخكحة دكتػراه، كمضة الدراعة– 

 العخاؽ.  –جامعة الكػفة 

عبلقة كالبعج الػراثي ألصشاؼ مغ نخضل التسخ الشادرة باستخجاـ بعس الػاسسات (. دراسة ال2015، عبج الكخيع دمحم)عبج
 .50 – 39(:1)14الجديئضة . مجمة البرخة ألبحاث نخمة التسخ،
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