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اجري التضريب التبادلي الكامل بين ست سالالت من الذرة الصفراء في الموسم  
ــ أبو )الموقع البديل ــــفي أحد حقول كلية الزراعة جامعة االنبار  2016الخريفي 

في  في أحد حقول المزارعين 2017غريب ــــــ بغداد(، وقورنت في الموسم الربيعي 
ذور منطقة الصوفية التابعة لمدينة الرمادي غربي العراق وتضمنت التجربة زراعة ب

هجينًا تبادليًا  30السالالت والهجن الناتجة من التضريب بينها والتي شملت 
 هدفت الدراسة الى تقويم سلوك السالالت وهجنها التبادلية والعكسيةوعكسيًا. 

 بالطرق الجزيئية.
 RAPD (Randomly Amplifiedأوضحت نتائج التحليل الجزيئي لمؤشرات 

Polymorphic DNA أن البادئات الخمس المستخدمة قد نجحت في تشخيص )
وهجنها  موقع قطع متخصص منتشرة ضمن جينومات السالالت األبوية 32

( مسجلًة Polymorphic Lociموقعًا منها ) 26التبادلية والعكسية، تعدد شكل 
 ISSR%، واشارت نتائج مؤشرات 81 نسبة مئوية لتعدد أشكال القطع بلغت

(Inter Single Sequence Repeat ان البادئات الخمس المستخدمة حققت )
موقع  40ث سجلت حي RAPDنجاحًا متميزًا خاصتًا اذا ما قورنت بمؤشرات 

%. جاءت 97منها متعددة الشكل وبنسبة مئوية لتعدد األشكال بلغت  39ارتباط، 
( للمواقع المكوثرة متماثلة الى حًد Cluster Analysisنتائج التحليل العنقودي )

كبير في كال التقنيتين المستخدمة في الدراسة، اذ انفصلت التراكيب الوراثية إلى 
األكثر  2و 1وفقًا لطريقة الجار األقرب. كانت الساللتان ثالث مجموعات رئيسة 

 تباعدًا، إذ انتمتا إلى المجموعتين األكثر تغايرًا على طرفي التجمع الهرمي.
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Abstract 

A full cross was carried out among six inbred lines of maize in the autumn season 

(2016) in one of the fields of the college of Agriculture, University of Anbar 

(alternative site-Abu Ghraib-Baghdad). In the spring season (2017) west of Iraq. The 

experiment included cultivating the seeds of inbreds lines and hybrids resulting from 

the crossing among them, which included 30 hybrid and reverse hybrids. The aim of 

the study was to evaluate the behavior of inbred lines and their diallel hybrid and 

reverse axes by molecular methods. 

The results of the Molecular Analysis of RAPD (Randomly Amplified Polymorphic 

DNA) showed that the five prefixes were successful in diagnosing 32 specialized 

cutting sites spread within the genomes of the paternal and crossbreeding genomes, 26 

of them polymorphic loci, The results of the ISSR (Inter Single Sequence Repeats) 

indicators showed that the five prefixes used were particularly successful when 

compared with RAPD indicators. There were 40 correlation sites, 39 of which were 

multiform and 97% of the polymorphisms. Cluster analysis results for replicated sites 

were very similar in both techniques used in the study. The genotypes were separated 

into three main groups according to the nearest neighbor method. The two breeds 1 

and 2 were the most divergent, as they belonged to the two most heterogeneous 

groups on both ends of the hierarchical assembly. 
 

 المقدمة
(. 18بلدان ) لالستهالك والدخل لماليين الناس في عدة اً فعلي مصدراً  (.Zea mays Lت الذرة الصفراء )مثل

في  ا(. وتبرز اهميته8) % من االنتاج العالمي للحبوب50ن ساهم مع الحنطة لوحدهما بأكثر مت اكونه
ات االستهالك المباشر لإلنسان وماشيتُه. وعلى صعيد آخر تعد مصدرًا للمواد الخام في العديد من الصناع

 ( 20غيرها )و لبالستيك واألصباغ وابدًء من إنتاج االيثانول )الوقود الحيوي(،  ،الهامة
تعتبر الحاجة المتزايدة لهذا المحصول من أهم الدوافع واألسباب الستنباط أصناف عالية اإلنتاج ومتأقلمة، أول ما 
تبدأ به هذه العملية هو تقييم التنوع الوراثي وتحديد القرابة الوراثية فيما بينها تمهيدًا الختيار المناسب منها وإدخاله 

إن زيادة الطلب على رفع إنتاج المحاصيل لسد الحاجة المتزايدة للغذاء في  برنامج التربية بحسب الهدف. ضمن
العالم جعل من الضروري البحث واالعتماد على وسائل وطرق جديدة في التربية أكثر قوة وفعالية من الطرق 

ن التأثيرات البيئية التي تستند إلى المعلمات اقترحت أنظمة الوسم الجزيئي والتي تعتبر مستقلة علذا  الكالسيكية.
البيوكيميائية والخلوية لتحديد التنوع الوراثي. وقدمت المؤشرات الجزيئية إسهامات هائلة في استكشاف التنوع 

 RAPD  (Randomly Amplifiedات الجيني، من المؤشرات الجزيئية شائعة االستخدام هي مؤشر 

 .قوة الهجين ، سالالت الذرة ، التقييم الجزيئي  :كلمات مفتاحية
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Polymorphic DNA)  ات ومؤشرISSR (Inter Single Sequence Repeats) هذه األنواع المختلفة من .
 التقنيات المؤشرات الجزيئية لديها القدرة على التمييز والكشف عن االختالفات بين األنماط الجينية هي أفضل

وقابلة  فيما يتعلق التكلفة، وسهولة االستخدام، كونها اكثر كفاءة تراكيب الوراثيةتحديد التباين بين مختلف الل
ويعتمد  (.14و 10) ، كما تمثل اختصار للوقت كونها سريعة اذا ما قورنت بالطرق التقليديةللتكرار من النتائج

معيار اختيار تقنية معينة دون أخرى على عدة عوامل منها: قدرتها على الكشف عن التباين الوراثي، مدى 
( Populationsرجة موثوقيتها وأخيرًا حجم المجتمعات )، ودموعة الكروموسومية للنبات قيد الدراسةتغطيتها للمج

من هنا جاءت اهمية البحث عن المواد الوراثية ذات االداء الحقلي المتفوق وتقويم سلوكها الوراثي  المدروسة.
 الحديثة لدعم تربية النبات. الجزيئيةبالطرق 

 مواد وطرائق العمل

. لغرض Zm6)و Zm1 ،Zm2 ،Zm3 ،Zm4 ،Zm5)من الذرة الصفراء  ادخلت في الدراسة ست سالالت
وفق  (Full diallelاجراء التضريبات بينها وانتاج الهجن الفردية وحسب برنامج التضريب التبادلي الكامل )

ة ( في احد حقول تجارب كلي2016اجريت التضريبات في الموسم الخريفي ) االولى. Griffing  (1956)طريقة
خالل  (هجين فردي 30سالالت و 6أبو غريب، وتم تقييم االداء للتراكيب الوراثية ) –جامعة االنبار  –الزراعة 

 ة(.في مدينة الرمادي مركز محافظة االنبار في حقل أحد المزارعين )منطقة الصوفي (2017)ي ربيعالموسم ال
بعد وصول  ة.زارة الزراعو  –أجريت التحاليل المختبرية الجزيئية في مختبرات دائرة فحص وتصديق البذور 

عينة من القمة النامية لكل تركيب وراثي وحفظت مباشرة في أكياس ذات  أوراق أخذت 5-3النباتات لمرحلة 
 عدة الدنا باستخدامفي حاوية مبردة ونقلت إلى المختبر. تمت عملية استخالص  (Zipper bags) إغالق منزلق

 وحسب تعليمات المجهز. Geneaid (Geneaid Biotech Ltd., South Korea ) ستخالصاال

ة الجهاز ( وتراوحت قراءNanodropتم التأكد من كمية ونوعية الدنا المستخلص باستخدام جهاز القطرة النانوية )
 لجميع العينات، وفق المعادلة التالية: 2ـ 1.7بين 

 ≥ 1.8 280 =/ O.D 260  Purity of DNA= O.D  

 االمتصاص. كثافة طيف OD =Optical Density حيث أن...

 المستخدمة في التحاليل المختبرية الجزيئية. RAPD رموز وتتابعات بادئات 1جدول 

 RAPDرمز بادئ  `5  →  3تتابع البادئ ` ت
1 TGGGGGACTC OPH-09 
2 GGAAGTCGCC OPH-04 
3 GGAGGGTGTT OPB-15 
4 GTGACGTAGG OPA-08 
5 TGCGCCCTTC OPB-05 

 المستخدمة في التحاليل المختبرية الجزيئية. ISSR بادئاترموز وتتابعات  2جدول 
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 ISSRرمز بادئ  `5  →  3تتابع البادئ ` ت
1 AGAGAGAGAGAGAGAGYC UBC835 
2 AGAGAGAGAGAGAGAGYT UBC834 
3 ACACACACACACACACG UBC827 
4 GACAGACAGACAGACA UBC873 
5 GAGAGAGAGAGAGAGAYC UBC841 

 لخطوة المضاعفة. RAPDلبادئات  PCRالبرنامج الحراري لتفاعل  3جدول 

 عدد الدورات الوقت الالزم Cᵒ  درجة الحرارة الخطوات
Initial Denaturation 95 4 min. 1 

Denaturation 95 40 Sec. 35 

Annealing 42 1 min. 

Extension 72 2 min. 

Final Extension 72 10 min. 1 

Hold 4 ـــــــــ ــــــــ 

 لخطوة المضاعفة. ISSRلبادئات  PCRالبرنامج الحراري لتفاعل  4جدول 

 عدد الدورات الوقت الالزم Cᵒ  درجة الحرارة الخطوات
Initial Denaturation 95 5 min. 1 

Denaturation 95 90 Sec. 42 

Annealing 55 90 Sec. 

Extension 72 30 Sec. 

Final Extension 72 7 min. 1 

Hold 4 ـــــــــ ــــــــ 
 

 النتائج والمناقشة

 RAPD التحليل الجزيئي لمؤشرات

 مافي تشخيص ظفر البادئات الخمس المستخدمة بالنجاح إلى  RAPDأشارت نتائج التحليل الجزيئي لمؤشرات 
اختالفًا ، أذ أظهرت الوراثية( في جينومات التراكيب Specific Lociموقع قطع متخصص ) 32مجموعه 

 26تباينة وأوزانها الجزيئية وذلك تبعًا للبادئ المستخدم، بلغ عدد الحزم الم حزم المتضاعفةالواضحًا في عدد 
ى وجود طريقة تحليل نتائج دراسة العالقة الوراثية عل واعتمدت %،81.25حزمة لتصبح نسبة تعدد األشكال فيها 

حزم تلك الالحزم الناتجة من تضاعف قطع معينة من جينوم نبات الذرة الصفراء أو غيابها وعلى االوزان الجزئية ل
 .5 كما في الجدول القالب، الدناالتي تعتمد على العدد والمواقع المكملة لتسلسالت البادئات على شريط 

ل فيها والنسبة المئوية لتعدد الشك RAPD باستخدام خمسة بادئاتالظاهرة ( bandsعدد الحزم ) 5جدول 
 في الذرة الصفراء.

 البادئ
العدد الكلي للقطع 

 المكوثرة
عدد القطع المتعددة 

 الشكل
النسبة المئوية لتعدد 
 أشكال القطع )%(

 حجم القطع
 bp)زوج قاعدة( 

OPH-09 7 6 86 700-200 
OPH-04 10 8 80 1000-150 
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OPB-15 4 4 100 500-175 
OPA-08 7 6 86 700-200 
OPB-05 4 2 50 500-150 
 1000-150 81.25 26 32 المجموع

 

 (polymorphic Fragments) 6 وقد بلغ عدد الحزم المتباينة حزم 7( 5)جدول  OPH-09البادئ  اظهر
نًا واضحًا % من اجمالي عدد الحزم الكلية. وأظهرت تباي86المظهرية  لألشكالحزم وبالتالي بلغت النسبة المئوية 

ذات الوزن  ةان الحزم 1شكل ويتضح من ال .bp 700-200في الموقع والوزن الجزيئي الذي تراوح بين 
هجن . ومن خالل التشخيص الجزيئي تبين أن الالمدخلةقد ظهرت في جميع التراكيب الوراثية  bp 150الجزيئي 

4x6 6وx2 6وx4 دد اقل ع تعطأ  تيال ةكيب الوراثياالتر عدد من على عدد حزم كلية وبالمقارنة مع أ  تقد اعط
وبذلك يمكن  ،bp 700عند وزن جزيئي  6x2الهجين  حزمة فريدة في تظهر  فيما، حزمة( 2) من الحزم الكلية

دة ع معند استخدامه (9وَاخرين ) Handiوفي هذا السياق ذكر  .في هذا البادئ هجيناعتبارها بصمة وراثية لل
ية بادئات غياب الحزم في تراكيب وراثية ووجودها في اخرى. وهي التي توضح التباين بين التراكيب الوراث

 المستخدمة فيما يخص البعد الوراثي.

 
الت وهجنها التبادلية في توصيف التباعد الوراثي بين ست سال OPH-09الحزم الناتجة عن البادئ  1الشكل 

 على هالم اكاروز. RAPDوالعكسية في الذرة الصفراء باستخدام مؤشرات 

، هذا انعكس على النسبة حزم 8 منها حزم، وقد بلغ عدد المتباينة 10، 5جدول في ال OPH-04البادئ  اعطى
 دنا%. كذلك ان هذا البادئ قد تعرف على التتابعات المكملة له في 80المظهرية التي بلغت  لألشكالالمئوية 

. bp 1000-150جينوم التراكيب الوراثية مما اظهرت تباينًا واضحًا في الموقع والوزن الجزيئي الذي تراوح بين 
وكان ظهور اكبر  bp 400و 300ظهور حزمتين في جميع التراكيب الوراثية بوزن جزيئي  2نالحظ في الشكل 

 ، ولم يتم العثور على اي حزمة منفردة.2x1مع الهجين  5و 4عدد من الحزم في الساللتين 
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ة المئوية لالشكال متباينة الظهور مما جعل النسب ت جميعهاحزم كلية كان 4( 5)جدول  OPB-15البادئ اظهر 
نها اوزاالجينوم تراوحت  دنالة له في %، وتمكن البادئ من التعرف على التتابعات المكم100المظهرية تبلغ 

حزمة، ولم  4-2ان عدد الحزم لكل تركيب قد تراوح ما بين  3يتبين من الشكل . و bp 500-175بين الجزيئية 
 تظهر حزمة فريدة في اي من التراكيب الوراثية قيد الدراسة.

 
ت وهجنها التبادلية في توصيف التباعد الوراثي بين ست سالال OPH-04الحزم الناتجة عن البادئ  2شكل 

 على هالم اكاروز. RAPDوالعكسية في الذرة الصفراء باستخدام مؤشرات 
 

نسبة المئوية حزم متباينة وبالتالي بلغت ال 6من بينها حزمة كلية  7( 5)جدول  OPA-08البادئ  اظهر
له في  % من اجمالي عدد الحزم الكلية. كما ان البادئ قد تعرف على التتابعات المكملة 86لالشكال المظهرية 

-200 اوح بينللتراكيب الوراثية المستخدمة وأظهرت تباينًا واضحًا في الموقع والوزن الجزيئي الذي تر  الدناقالب 
700 bp 200ذات الوزن الجزيئي  ة( ان الحزم4. ويالحظ )شكل bp ميع التراكيب الوراثية قد ظهرت في ج

 الذرة وهذا يدل على ان البادئ قد تعرف على التتابعات الخاصة به في جميع التراكيب الوراثية المستخدمة في
حزم  6الى  ةكيب الوراثياالتر  في بعضالحزم الكلية  الصفراء. كذلك اظهرت نتائج التشخيص الوراثي زيادة عدد

لهجين حزمة، كما ظهرت حزمة منفردة في ا 2وبلغ  دنى عدد للحزم الكليةأ الوراثية كيباالتر بعض  تبينما اعط
6x2  700وبوزن جزيئي bp. 
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في توصيف التباعد الوراثي بين ست سالالت وهجنها  OPB-15الحزم الناتجة عن البادئ  3شكل 
 على هالم اكاروز. RAPDالتبادلية والعكسية في الذرة الصفراء باستخدام مؤشرات 
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ت وهجنها التبادلية في توصيف التباعد الوراثي بين ست سالال OPA-08الحزم الناتجة عن البادئ  4 شكل

 على هالم اكاروز. RAPDوالعكسية في الذرة الصفراء باستخدام مؤشرات 
ما بلغت نسبتها متباينة الظهور م ةحزم 2حزم كلية واظهر  4( عدد حزم بلغ 5)جدول  OPB-05البادئ  كان

كيب جينوم الترا دنا%، وتمكن البادئ من التعرف على التتابعات المكملة في 50المظهرية  لألشكالالمئوية 
ص . وتبين من خالل التشخيbp 500-150الوراثية إذ اظهر تباينًا واضحًا في الوزن الجزيئي تراوح بين 

كما  وراثية قيد الدراسة،في جميع التراكيب ال 200و 150( ظهور حزمتين بوزنيين جزيئيين 5)الشكل  الجزيئي
 ، ولم تظهر اي حزمة منفردة.حزممن على عدد أ  تقد اعط 2ساللة أن ال يتضح



                    ISSN: 1992-7479                 E-ISSN: 2617-6211          2018، 1العدد  16ة مجلد اعيمجلة األنبار للعلوم الزر 

188 
 

 
ت وهجنها التبادلية في توصيف التباعد الوراثي بين ست سالال OPB-05الحزم الناتجة عن البادئ  5شكل 

 على هالم اكاروز. RAPDوالعكسية في الذرة الصفراء باستخدام مؤشرات 
 

بين  لتمييزاأظهرت النتائج بشكل عام وجود كمية عالية من االختالفات الوراثية مما يؤكد فعالية هذه التقانة في 
ادرة قفان التقنية كانت  السالالت. مما يشير إلى انه حتى عند وجود درجات منخفضة من االختالفات الوراثية

ئج احدة على األقل. تتفق هذه النتائج مع النتاعلى تحديد السالالت التي تختلف عن بعضها البعض بحزمة و 
 (.19، 17، 16، 15، 13، 12، 11 ،6، 5، 4، 2، 1) التي حصل عليها باحثون آخرون 

 RAPDالتحليل العنقودي لمؤشرات 

في ست  (6)شكل  RAPDالمكوثرة باستخدام مؤشرات للمناطق  العنقودي من خالل نتائج التحليل ضحيت
ية، يد رئيسالمجامع الوراثية انفصلت الى ثالث عناقأن  سالالت من الذرة الصفراء مع هجنها التبادلية والعكسية،

 المتبقية معاآلباء  في مجموعة رئيسية أخرى، بينما اندرجت 2األب و في مجموعة رئيسية  1 حيث ظهر األب
 نجينيهدوره انقسم الى مجموعتين فرعيتين ضمت االولى التبادلية والعكسية في عنقود رئيسي آخر الذي بالهجن 

كيب تر  30(، كما احتوت المجموعة الفرعية الثانية 6x5و 6x4( مع نظيريهما العكسيين )5x6و 4x6تبادليين )
 وراثي.
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أمر  وهذاكل هجين تبادلي مع نظيره العكسي في عنقود واحد هذه الحالة رافقت أغلب الهجن يبدو واضحًا تجمع 
ة( النووي هو نفس األبوين يشتركان في الهجينين األمامي والعكسي )نفس المادة الوراثيةما سببه  متوقع إلى حدً 

ات في تغاير  ومع غياب المادة الوراثية السايتوبالزمية في التحاليل الجزيئية التي ربما تلعب دور كبير في توريث
وك وفي ذات الوقت يمكن مالحظة تغلب السليتوبالزم. اي هجينين ناتجين من نفس األبوين تبعًا لمصدر السا

جن . وعليه تشكل مجتمعات هذه الهبعيدة نظيرتها العكسيةالفردي لعدد من الهجن عندما حافظت على وجودها 
 مصادر جيدة لتغايرات وراثية تزيد من حجم التباعد الكلي الذي قد ينتج أصناف تركيبية جيدة.

 
 Nearestطريقة "الجار األقرب" )( وفق Hierarchical clusteringالتجميع الهرمي ) 6شكل 

neighborاعتماداً على نتائج استعمال خمس والعكسية الذرة الصفراء وهجنها التبادلية ستة سالالت من ( ل

 RAPDبادئات في تقنية 

 ISSRالتحليل الجزيئي لمؤشرات 
ئية اختالف في عدد المواقع المتضاعفة وأحجامها الجزي ISSRفي تفاعالت  ادئاتب خمسة استخدامتبين نتائج 

يب ترككل  جينومباختالف البادئ المستخدم والناتجة من االختالف في عدد الموقع المكملة لذلك البادئ في 
نت ا ما قور ، حيث حققت تلك البادئات نجاحًا متميزًا خاصتًا اذدخلة في هذه الدراسةمالالصفراء الذرة  وراثي من

 حزمة، 40% بعد ان بلغ العدد الكلي للقطع المكوثرة 97.5اذ تعددت األشكال فيها بنسبة  RAPDرات بمؤش
 .مما يجعلها جديرة بالكشف عن التنوع الوراثي
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لحزم االمضاعفة ومجموع مواقع االرتباط ومجموع  الدناُحِلَلت النتائج باالعتماد على وجود او غياب مواقع 
ي كل تباط فوالنسبة المئوية لمجموع الحزم، كذلك االختالف في حجوم وأعداد المواقع وأعلى وأقل عدد لمواقع االر 

 .6وفي كل بادئ ووجود المواقع الفريدة والمواقع الغائبة وكما في الجدول  تركيب

ل فيها في والنسبة المئوية لتعدد الشك ISSR باستخدام خمسة بادئاتالظاهرة ( bandsعدد الحزم ) 6جدول 
 .الذرة الصفراء

 
 ئويةنسبة مبذلك تكون الو ( 6جميعها كانت متباينة )جدول حزمة  6 الكليةحزم ال بلغ عدد UBC835البادئ  مع

ين بالحجم الجزيئي لمواقع االرتباط في هذا البادئ تراوح ان  8يتضح من الشكل ، %100 لتعدد أشكال القطع
150-1000 bp ، 1أمتلك الهجين التبادليx3 3 مع نظيره العكسيx1 ( 6أعلى عدد من الحزم المكوثرة 

، ولم تظهر حزمة منفردة بل على 4في الساللة   bp 300حزمة( في حين ظهرت حزمة واحدة بوزن جزيئي 
 .bp 300وبمستوى وزن جزيئي  2x4حزمة غائبة في الهجين العكس من ذلك كانت هناك 

 
 
 
 
 
 
 
 

في توصيف التباعد الوراثي بين ست سالالت وهجنها التبادلية  UBC835الحزم الناتجة عن البادئ  7شكل 
 على هالم اكاروز. ISSRوالعكسية في الذرة الصفراء باستخدام مؤشرات 

العدد الكلي للقطع  البادئ
 المكوثرة

عدد القطع المتعدة 
 الشكل

النسبة المئوية لتعدد 
 أشكال القطع )%(

 حجم القطع
 bp)زوج قاعدة( 

UBC835 6 6 100 150-1000 
UBC834 9 9 100 150-1200 
UBC827 7 7 100 200-1000 
UBC873 8 8 100 100-1000 
UBC841 10 9 90 100-1000 
 1200-100 97.5 39 40 المجموع
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 9وجود  (6)جدول  UBC834 البادئالداخلة في الدراسة مع  تراكيب الوراثيةال دناأوضحت نتائج مضاعفة 
الوزن الجزيئي لمواقع االرتباط  تراوح، %100تعدد األشكال نسبة كلها كانت متباينة، هذا يعني ان قع ارتباط امو 

تمثل   6x3و 3x5الهجينين أقل مواقع ارتباط في ان  9يتبين من الشكل ، bp 1200-150في هذا البادئ بين 
مواقع  7بلغ  6x4الهجين بينما أعلى مواقع ارتباط  ظهرت في ، bp 900عند الوزن الجزيئي  فقط ع واحدبـموق

بإظهار موقع ارتباط عند  6x5و 5x1الهجينين ، اشترك بغياب الحزم المكوثرة تماماً  5x3هجين ارتباط، تميز ال
  .bp 150بموقع واحد عند وزن جزيئي  3x4و 3x1كما اشترك الهجينين  ، bp 1200وزن جزيئي 

 
في توصيف التباعد الوراثي بين ست سالالت وهجنها التبادلية  UBC834الحزم الناتجة عن البادئ  8شكل 

 على هالم اكاروز. ISSRوالعكسية في الذرة الصفراء باستخدام مؤشرات 
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جميع الحزم التي ، (6)جدول  UBC827 البادئ إجراء عملية التضاعف معت بعد نتج اطمواقع ارتب سبعة
، bp 1000-200 الجزيئي بين وزن ال وتراوح، %100تعدد األشكال نسبة ظهرت كانت متباينة وبالتالي بلغت 

الذي  1x2هجين مواقع على العكس من ال 6في امتلك أعلى عدد من المواقع تمثل  2ان األب  10يبين الشكل 
مع الهجين  2اشترك األب  امتلك أقل عدد من المواقع تمثل بموقع واحد، لم تظهر اي حزم فريدة في هذا البادئ،

3x2  1000بموقع ارتباط عند وزن جزيئي بلغ bp. 

 
في توصيف التباعد الوراثي بين ست سالالت وهجنها التبادلية  UBC827الحزم الناتجة عن البادئ  9شكل 

 على هالم اكاروز. ISSRوالعكسية في الذرة الصفراء باستخدام مؤشرات 
 

تعدد نسبة ذا تكون وبميعها كانت متباينة مواقع ارتباط  8( 6)جدول  UBC873البادئ  أظهرت نتائج تضاعف
 11كما يبين الشكل ، bp 1000-100بين  الحجم الجزيئي للحزم ما، تراوح %100 األشكال للمواقع المكوثرة

مواقع في حين بلغ أقل عدد من مواقع  6أعلى عدد من مواقع االرتباط حيث بلغ  اامتلك 5x4و 2x6ان الهجينين 
في  ة واحدة، ولم يظهر هذا البادئ اي مواقع فريدة في حين غابت حزم3x5هجين مواقع في ال واحداالرتباط 

عند وزن  بموقع ارتباط واحد 3x1مع الهجين  4ساللة واشتركت ال ،bp 600عند الوزن الجزيئي  4اللة سال
  .بموقع 5x4و 4x3و 2x6و 1x4 هجنوكذلك ال ،bp 100جزيئي 
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في توصيف التباعد الوراثي بين ست سالالت وهجنها  UBC873الحزم الناتجة عن البادئ  10شكل 

 على هالم اكاروز. ISSRالتبادلية والعكسية في الذرة الصفراء باستخدام مؤشرات 
 

 ،موقع ارتباط 10، وأنتج هذا البادئ UBC841  البادئ الداخلة في الدراسة مع تراكيب الوراثيةال دناُضوِعَف 
، بلغ الحجم الجزيئي لمواقع االرتباط في هذا %90لتعدد األشكال مئوية النسبة لتصبح ال منها متباينة 9كانت 

 bp 300 وزن جزيئيأنتج موقع بان هذا البادئ  12يوضح الشكل ، (6)جدول  bp 1000-100البادئ بين 
 بتراكيجميع ال دناكموقع رئيسي وهذا يدل على أن هذا التتابع موجود في  تراكيب الوراثيةاشتركت فيه جميع ال

مواقع كحد أعلى،  8في عدد لمواقع االرتباط تمثلت  علىعلى أ  2x1مع الهجين  5ب وقد حصل األ ،المدروسة
، في حين لم تظهر اي ( موقعين ارتباط فقط كحد أدنى4x6و 4x1و 3x6و 3x5فيما امتلكت عدد من الهجن )

 منفردة.مواقع لحزم 

مما يشير الى كفاءتها  ،RAPDمن الكشف عن االختالفات الوراثية بشكل ادق من تقانة  ISSR تمكنت تقانة
لديها القدرة الجيدة في الكشف عن التغايرات  ISSRان تقانة  (14، 10، 7، 3) العالية، وأكدت دراسات سابقة

 .الوراثية
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في توصيف التباعد الوراثي بين ست سالالت وهجنها   UBC841 الحزم الناتجة عن البادئ 11شكل 
 على هالم اكاروز. ISSRالتبادلية والعكسية في الذرة الصفراء باستخدام مؤشرات 

 ISSRالتحليل العنقودي لمؤشرات 

يمكن ان ينسحب ذات الكالم الى التحليل  RAPDما تحدثنا به سابقًا بخصوص التحليل العنقودي لمؤشرات 
 تينيمكن مالحظة السلوك المميز للسالل، حيث (13وفق طريقة الجار األقرب )شكل  ISSRشرات العنقودي لمؤ 

دنا، وذلك بانضمامهما إلى المجموعتين األكثر تغايرًا على طرفي ال على مستوى كانتا األكثر تباعدًا  ينتلال 2و 1
زيادة قوة الهجين،  في بزيادة حجم التغاير الكلي بين مثل تلك السالالت الذي قد يساهم ينبئمما  ،الشكل الهرمي

اتجهت كما اندرجت باقي السالالت مع جميع الهجن التبادلية والفردية في مجموعة رئيسية أخرى وهذه األخيرة 
 6x4ظيريهما العكسيين )( مع ن5x6و 4x6تبادليين ) نهجينيإلى تشكيل مجموعتين ثانويتين التي ضمت األولى 

تركيبًا وراثيًا. وبدا واضحًا عدم ابتعاد أغلب الهجن التبادلية عن نظيرتها  30بينما ضمت الثانية (، 6x5و
 العكسية وهذا االمر مغاير لسلوك تلك الهجن في ادائها الحقلي مما يوعز بمدى أهمية الفعل السايتوبالزمي.
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 Nearest( وفق طريقة "الجار األقرب" )Hierarchical clusteringالتجميع الهرمي ) 12شكل 
neighbor لست سالالت من الذرة الصفراء وهجنها التبادلية والعكسية اعتمادًا على نتائج استعمال خمس )

 .ISSRبادئات في تقنية 
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