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 المستخمص
إلى  2015جامعة بغداد لممدة من تموز  –كمية الزراعة  –الدراسات العميا  -النباتية  لزراعة االنسجة في المختبر المركزي تجربةنفذت 
استحثاث الكالس من تحفيز التغايرات الوراثية و  في Citrullus colocynthisبهدف دراسة تأثير مستخمص ثمار الحنظل  2016تموز 

بتصميم التجارب العاممية عمى وفق ترتيب  تقانة زراعة األنسجةعمال باستمن الجت  (والمحمي PAC-78001)أجنة تركيبين وراثيين 
, ومن ساعة 24لمدة  1-( مل لتر300و 225و 150و 75و 0بتراكيز مختمفة من مستخمص ثمار الحنظل )البذور . نقعت األلواح المنشقة

اظهرت النتائج وجود اختالف معنوي بين  .دقيقة 15لمدة  NaOClالصوديوم  % من محمول هايبوكمورات4.5ثم عقمت البذور بتركيز 
أعمى معدل  1-مل لتر 150مستخمص ثمار الحنظل, إذ اعطى التركيز من مختمفة التركيبين الوراثيين لمجت في استجابتهما لمستويات 

والترحيل  RAPDباستخدام مؤشر  PCRاظهرت نتائج كما . بالتتابع 1-ممغم لتر 20.60و 205.90لموزنين الطري والجاف لمكالس بمغا 
المعزولة من كالس التركيبين الوراثيين لمجت والمعرضين لتراكيز مختمفة من مستخمص ثمار الحنظل  DNAعمى هالم األكروز لعينات 

 D-10و C-08و OE-12و -Y06و -Y07 البوادئوجود اختالف في أعداد الحزم المتضاعفة وأحجامها الجزيئية وشدة تألقها باستخدام 
-A, ولم يظهر أي اختالف في عدد الحزم ولتراكيز مستخمص ثمار الحنظل جميعها في التركيب الوراثي المحمي لمبادئ A-16و-Y10و

16. 
  . RAPDالجت, زراعة األنسجة النباتية, استحثاث الكالس, مؤشر  الكممات المفتاحية:
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ABSTRACT 

An experiment  was conducted at Central lab of Graduate studies, College of Agriculture, University 

of Baghdad during 2015-2016. The aim was to study the effect of colocynth fruit extract on inducing 

callus from embryos of two alfalfa cultivars were PAC-78001 and local variety by tissue culture 

technique using factorial experiment within CRD. Seeds was soaked with colocynth fruit extract 

at 0, 75, 150, 225, and 300 ml Li
-1

 for 24 hours, then, sterilized by NaOCl at 4.5% for 15 

minutes. The results showed significant differences between two cultivars responding to 

colocynth fruit extract levels. Concentration at 150 ml Li
-1

 gave the highest both fresh and dry 

weight of callus (205.90 and 20.60) respectively. Also, PCR results depending on RAPD and 

electrophoresis for DNA samples which isolated from callus of two cultivars and subjected to 

various concentrations of colocynth fruit extract 0, 75, 150, 225 and 300 ml Li
-1

 showed 

differences in amplified observed bands, molecular weights and brightness intensity by using 

primers primer -Y07, -Y06, OE-12, C-08, D-10, -Y10 and A-16, and There was no difference in 

bands number at all concentrations of colocynth fruit extract for local variety by primer A-16.        
Key words: Alfalfa, plant tissue culture, callus induced, RAPD. 

*Part of M.Sc. thesis of the second author. 
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 المقدمة
 ةالميمة البقولي ةمن محاصيل العائم يعد محصول الجت
ة, ولى من بين المحاصيل العمفياأل ةوالذي يحتل المرتب

غنام بقار واألالسيما األو لمحيوان  ةالعالي ةيتميز بقيمتو الغذائيو 
 ةمن الماد ةعالي ةنتاجيإيتميز بكما  واألسماك, والدواجن

, وىو الخضراء وتحممو لعوامل الشد الحيوي وغير الحيوي
سنوات حسب طبيعة  4-3رض من نبات معمر يبقى في األ

% 29.. فيو تصل نسبة البروتين( و 5)ة وعوامل الخدم ةالترب
% عند وصول النبات 25.% والدىون 3623والكربوىيدرات 

لنسبة إلى بداية التزىير, وىذه النسب محسوبة عمى أساس ا
(, ويتميز محصول الجت 10)المئوية لموزن الجاف لمجت 

بإنتاجيتو العالية ومحافظتو عمى التربة وتثبيت النتروجين 
المركبات الكيميائية التي عمال الجوي من ثم التقميل من است

يعد االجياد (. 5.تعمل عمى تموث التربة والمياه الجوفية )
أىمية والتي تسبب  الممحي من العوامل الالحيائية األكثر

نتاج المحاصيل من خالل  تأثيرات ضارة في تطور وا 
(, 4.و 15التغايرات الفسيولوجية والكيميائية والجزيئية )

أساليب جديدة لمتعايش مع عممت استولمتقميل من ىذه المشكمة 
المموحة من خالل تطوير تراكيب وراثية من المحاصيل تكون 

ية التقميدية واالنتخاب أو ذات تحمل لممموحة عن طريق الترب
التعامل  زراعة األنسجة تتيحإذ  ,استخدام التقانات الحديثةب

مع أعداد ىائمة من الخاليا النباتية واجراء عممية الغربمة 
لتحديد  ةواالنتخاب عمى ىذه الخاليا في األوساط الممحي

الخاليا األفضل والتي اظيرت تحماًل لمتراكيز الممحية والعمل 
يزىا إلى نباتات وتجذيرىا وأقممتيا ومن ثم اختبارىا عمى تما

إن استحثاث الطفرات  .(39و 17حقميا لتحمل المموحة )
وتوظيف تقانة زراعة االنسجة لمتعامل مع الخاليا المطفرة 
ساعد في الحصول عمى سالالت نقية ذات صفات مرغوبة 

في تحسين صفات المحاصيل  وقد أثبتت نجاحآ كبيرآ
المختمفة, والذي انعكس عمى زيادة اإلنتاج والحصول عمى 
نباتات متحممة لالجيادات الحيوية والالحيوية من خالل 
استحثاث الكالس وتطفيره وتعريضو إلى اجيادات المموحة 

(, إذ إن استخدام الصفات 22والجفاف والبرودة وغيرىا )
اتات الناتجة من زراعة المظيرية في تحديد صفات النب

االنسجة ىو محدود وغير مفيد بالمقارنة مع الصفات الوراثية, 
اظير  وأن التقدم الحديث في عمم الوراثة والبيولوجي الجزيئي

لمعرفة عمل الذي يست  DNAالوصف األساسي لجزيئة
التشابو واالختالف بين أفراد متعددة تضم أصناف وأنواع 

وباالمكان تشخيص الطفرات وتقدير (, 14نباتية مختمفة )
التباين الوراثي من خالل دراسة التنوع البايوكيميائي الذي 
يشمل التنوع في البروتينات واألنزيمات المتناظرات األنزيمية 

فضال  التنوع في نواتج األيض الثانوي والمسارات األيضيةو 
عمال باست  DNAعن التنوع في تسمسالت نيوكموتيدات

ومنيا  DNAاعف العشوائي لقطع من مؤشرات التض
لغرض معرفة البصمة الوراثية وأكثرىا شيوعا ىو   PCRتقانة

وتحتاج ىذه التقانة بشكل أساسي إلى بادئات  RAPDمؤشر 
% من قواعد 55ذات تسمسل عشوائي تحتوي عمى أكثر من 

Cytosine وGuanine وأن بساطة جياز الترحيل 
(, وىناك 26يمة وسريعة )جعمت من ىذه التقانة س الكيربائي

لمتعرف  RAPDبعض الدراسات التي استخدمت مؤشرات 
عمى التباين الوراثي بين األصناف واألنواع واستخدمت 

لتقدير التغايرات   Medicagoكثيرا لجنس  RAPDطريقة
 Baday(. اشارت 9الوراثية لمجت لتحديد الخرائط الجينية )

إلى وجود اختالف في أعداد الحزم وأوزانيا الجزيئية  (3)
في تقدير التباين الوراثي لصنفين  RAPDباستخدام مؤشر 

من قصب السكر المعرضة لتراكيز مختمفة من مستخمص 
 5باستخدام  3-مل لتر 55.و 355و 355و 55و 5الحنظل 

بوادئ عشوائية, وىذا يعود إلى تأثير مستخمص الحنظل 
يدف البحث إلى تحفيز األنسجة النباتية. لذا يوتراكيزه في 

التغايرات الوراثية عن طريق استحثاث الكالس من أجنة بذور 
إلنتاج خطوط خاليا متحممة تركيبين وراثيين من الجت 

لممموحة من خالل زراعة الكالس عمى تراكيز مختمفة من 
 .مستخمص ثمار الحنظل

 المواد وطرائق العمل
الدراسات  - زراعة االنسجة النباتية في مختبرنفذت تجربة 

بداية شير  ممدة منلجامعة بغداد  –كمية الزراعة  -العميا 
بيدف استحثاث  536.حتى شير تموز  535.تموز 

التغايرات الوراثية خارج الجسم الحي باستخدام مستخمص 
ثمار الحنظل لتركيبين وراثيين من الجت. غسمت بذور 

بماء  (PAC-78001المحمي والتركيبين الوراثيين لمجت )
دقائق قبل البدء بالزراعة لغرض  5الحنفية الجاري لمدة 

التخمص من الشوائب واألتربة العالقة بيا, بعدىا نقعت بذور 
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التركيبين الوراثيين لمجت بتراكيز مختمفة من مستخمص ثمار 
 4.لمدة  3-( مل لتر355و 5..و 355و 75و 5)الحنظل 

 Fleming (12,)التي تم تحضيرىا بحسب طريقة  ساعة
ومن ثم نقمت البذور المعاممة بالمستخمص إلى منضدة 

منضدة أنسياب  Limener ari flow cabeantالزراعة )
اليواء الطبقي( الجراء عممية التعقيم السطحي لمبذور 
باستعمال محمول القاصر التجاري ىايبوكمورات الصوديوم 

NaOCl  واضافة قطرتين من المادة 425بالتركيز %
(, 13دقيقة ) 35مع الرج المستمر لمدة   Tween 20الناشرة
غسمت البذور المُعقمة بالماء المقطر الُمعقم ثالث  وبعدىا

مرات الزالة المتبقي من المادة المعقمة, وُسجمت نسبة التموث 
 MSبعد أسبوع من الزراعة, بعد ذلك زرعت البذور في وسط 

 High( الجاىز من شركة 16ظمات النمو )الخالي من من

media  في مراحل الزراعة جميعيا  3-غم لتر 4.33بوزن
 855سكروز, واكمل الحجم إلى   3-غم لتر 35والُمجيز بــ 

باستعمال  5.70إلى  pHمل وُعدل االس الييدروجيني 
( أو Sodium hydroxide)NaOH ىيدروكسيد الصوديوم 
( واحد Hydrochloric acid) HClحامض الييدروكموريك 

من  3-غم لتر 7مل واضيف  3555عياري واكمل الحجم إلى 
Agar )وُعقم الوسط في جياز التعقيم البخاري )المؤصدة ,

(Autoclave بدرجة )كغم سم 1.04ْم وضغط  3.3-. 

استئصمت األجنة  دقيقة لغرض تحفيز نمو األجنة. 35ولمدة 
 48حظة ظيور الجذير بعد النامية لبذور الجت بمجرد مال

ساعة بأجراء عممية الضغط الخفيف عمى البذرة من جية 
الجنين باستعمال شفرات جراحية, وزرع الجنين بشكل مقموب 

 3-ممغم لتر 2تركيز بال D-2,4الحاوي عمى  MSعمى وسط 
لغرض استحثاث الكالس,  3-ممغم لتر 525والكاينتين بالتركيز 

ْم  5.ومن ثم حضنت األجنة في ظالم تام وعمى درجة حرارة 
بعد أربعة أسابيع وسجل الوزن الطري والجاف لمكالس  . ±

بمعدل عشرة تكرارات لكل معاممة وتركيب وراثي من الجت 
 (.3)الجدول 

 طري والجاف ال ينقياس الوزن
في تحديد الوزن الطري, حساس الكتروني لميزان األال استعمل

من القناني المزروعة فييا ووضعت عمى الكالس  ستخرجإذ ا
شفرة عمال ستازيمت بقايا الوسط الغذائي باورق الترشيح و 

جففت النموات في لمكالس, و  الطريجراحية وحسب الوزن 

ساعة  48لمدة  م ْ 75درجة حرارة عمى الفرن الكيربائي 
 (.1) لتحديد الوزن الجاف ولحين ثبات الوزن

الستحثاث الكالس  MSالوسط الغذائي . مكونات 1جدول 
 من أجنة بذور الجت

التركيز هلغن لتر الوادة 
-1 

MS 4330 

Myo-inositol 100 

2,4-D 2 

Kin. 0.50  

Citrullus colocynthis (0 هل لتر300و 225و 150و 75و )
-1

 

Thiamine-HCl 0.4 

Glycine 2 

Nicotinc acid 2 

Pyrodoxine – HCl 0.5 

Sucrose 30000 

Agar 7000 

  DNAستخالصا
مستخمص ثمار من معامالت  DNA عزلت المادة الوراثية

وفق عمى  3-لتر مل( 355و 5..و 355و 75و 5الحنظل )
 (.8)ن و خر آو  Dellaprota طريقة

 محمول االستخالص
  Wizard Genomic DNA Purification Kitعملستا

 Promegaوالمجيز من شركة  DNAستخالص افي 
 تية:مريكية المنشأ بالكميات اآلاأل

 (µl)  الحجم لعينة واحدة المادة

Nucleilysis solution 600 

RNase  solution 3.00 

Protein precipitation solution 200 

DNA rehydration solution 100 

 . م 03–51درجة حرارة  فيحفظت المحاليل 
 Polymerase Chain-PCRتفاعل البممرة المتسمسل

Reaction 
من استعمل إثنا عشر بادئًا عشوائيًا تم الحصول عمييا 

, كل بادئ يتكون من مريكية المنشأاأل  Promegaشركة
 عشوائية وتسمسميا القاعدي كما يأتي:ات عشر نيوكميوتيد

Primer  Sequence (5׳3 – ׳) 

A-16 AGCCAGCGAA 

C-08 TGGACCGGTG 

D-10 GGTCTACACC 

OE-12 TTATCGCCCC 

-Y06 AAGGCTCACC 

-Y07 AGAGCCGTCA 

-Y10 CAAACGTGGG 

 DNAأما البرنامج الذي استعمل الجراء عممية تضخيم قطع 
 المستخمص فكما يأتي:
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Cycle Time  Step Stage 

1 3min                   1 1 

40 

min1                   1 

2 min1 Annaling       2 

min2                 3 

1 min7                 1 3 

  كروزتحضير هالم األ 
أبعاد ي لوح بالستيكي شفاف ذعمال ستاعد لوح التحميل با

مالئمة لحوض الترحيل الكيربائي وثبت المشط الخاص 
عند أحد أطراف اليالم. حضر ىالم   Wellsلتكوين الحفر

 DNAوذلك لمكشف عن عينات  %.بتركيز  كروزاال
مل من  35كروز في من اال غم . باذابة وذلكالمعزول 

 355ويكمل الحجم إلى  (3×)بقوة  Buffer–TBE محمول
وسخن مع التحريك مل من الماء المقطر  95مل بإضافة 

ثم , Microwavesفي جياز ذابة المستمر لحين إكتمال اال
مايكروليتر  5إليو وأضيف    م 55–55 برد إلى درجة حرارة

كروز في حوض سكب اال .من صبغة بروميد االثيديوم
الترحيل بشكل مستمر وىادئ لتجنب تكوين فقاعات ىوائية 

 ترك اليالم في درجة حرارة المختبر ليبرد ويكتسب الصالبة.
 كروزالترحيل الكهربائي عمى هالم األ 

بعد تصمب اليالم رفع المشط بيدوء ووضع في حوض 
حضرت و  (1×)بقوة Buffer– TBE وغمر بمحمولالترحيل 

  .العينات لمترحيل
ستخدام الماصة الدقيقة اوزعت العينات عمى الحفر ب

Micropipette وروعي عدم خروج العينة من سطح الحفرة ,
-355بحجـم  Markerورحل مع العينات الدليل الحجمي 

3555 bp,  أغمق جياز الترحيل وتم توصيل أقطاب التيار و
تجاه افولت وتم الترحيل ب 95الكيربائي وجيز بفولتية مقدارىا 

وعند وصول الصبغة  مضي ساعتينالقطب الموجب وبعد 
فحص اليالم  الزرقاء إلى ما قبل نياية اليالم أوقف الترحيل,

 بتعريضو لالشعة فوق البنفسجية بوضعو في جياز
DNA/RNA UV-Cleaner  85.–65.عند طول موجي 

 ومعاممة.تركيب وتصويرىا لكل  DNAنانوميتر لرؤية حزم 
 DNAلمـ حجام الجزيئية لمقطع المتضاعفة قدرت األ

حجام الجزيئية المعروفة عتماد عمى مواقع الحزم ذات األباال
(, رسم 7.) الدليل الحجمي القياسي DNAوالناتجة من قطع 

م االحجام الجزيئية لمدليل الحجمي المنحنى القياسي بين قي
الممثمة عمى المحور الصادي وقيم المسافات التي تبعد ىذه 

الحزم عن حفر تحميميا داخل اليالم الممثمة عمى المحور 
السيني, قيست المسافة التي قطعتيا كل حزمة )القطعة 
المضاعفة( من حزم العينات المدروسة وباسقاط عمود من 

منحنى القياسي ومن نقطة التقاطع ىذه تم تمك المسافة عمى ال
اسقاط عمود آخر عمى المحور الصادي ليمثل حجم القطعة 

(, وبمقارنة الحزم المتضاعفة لمعينات 20المضاعفة )
 DNAمع حزم  RAPDالمدروسة والناتجة من تفاعل 

القياسي وتقدير أحجاميا الجزيئية حصمنا عمى نواتج تفاعالت 
RAPD  لـDNA الصناف المدروسة وحسب نوع معامالت ا

عاممية التجارب العمال ستانفذت التجارب ب البادئ المستخدم.
وحممت النتائج (, CRD)التصميم العشوائي الكامل في 

وقورنت , Genestateستخدام البرنامج االحصائي اب
وعمى  (LSD) ختبار أقل فرق معنويإحسب بالمتوسطات 

 (.11% )5حتمال امستوى 
 والمناقشةالنتائج 

تأثير تراكيز مستخمص ثمار الحنظل والتراكيب الوراثية في 
ممغم  2المضاف إليه  MSوزن الكالس الطري في وسط 

 من 1-لتر
2,4-D من 1-ممغم لتر 0.5و 

Kin.  بعد خمسة
 أسابيع من الزراعة

وراثية بين التراكيب ال امعنوي اوجود اختالف .يوضح الجدول 
لمجت في معدل الوزن الطري لمكالس, فقد اعطى التركيب 

أعمى معدل لوزن الكالس الطري بمغ  PAC-78001الوراثي 
ممغم واختمف معنويًا عن التركيب الوراثي المحمي  211.86

 2جدول ال كما يظير من نتائج ممغم. 3.9275الذي اعطى 
أن لتراكيز مستخمص ثمار الحنظل المضاف إلى الوسط 
الغذائي تأثيرًا معنويًا في معدل الوزن الطري لمكالس, إذ 

مل  355المجيز بتركيز  MSيالحظ أن الوسط الغذائي 
من مستخمص ثمار الحنظل اعطى أعمى معدل لوزن  3-لتر

ممغم واختمف معنويًا عن بقية  205.90الكالس الطري بمغ 
المجيز  MSالت التي كان أقميا في الوسط الغذائي المعام

من مستخمص ثمار الحنظل بمغ  3-مل لتر 355بتركيز 
ممغم واختمف عن المعامالت االخرى جميعيا. أما  335265

وجود تداخل  .عن التداخل بين العاممين فيبين الجدول 
معنوي بين تراكيز مستخمص ثمار الحنظل والتراكيب الوراثية 

معدل الوزن الطري لمكالس, إذ تفوقت أجنة لمجت في 
 MSالمزروعة في وسط  PAC-78001التركيب الوراثي 
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من مستخمص ثمار الحنظل 3-مل لتر 355المجيز بتركيز 
ممغم  254.20باعمى معدل لموزن الطري لمكالس بمغ 

واختمفت معنويًا عن التداخالت األخرى جميعيا التي كان 
راثي المحمي المزروعة في الوسط أقميا في أجنة التركيب الو 

من مستخمص  3-مل لتر 355المجيز بتركيز  MSالغذائي 
ممغم واختمف معنويًا عن  103.70ثمار الحنظل بمغ 

تأثير تراكيز مستخمص  3التداخالت األخرى, ويبين الشكل 
من  3-( مل لتر355و 5..و 355و 75و 5ثمار الحنظل )

الكالس الطري لمتركيب  اليمين إلى اليسار بالتتابع في وزن
بعد خمسة أسابيع من الزراعة في PAC-78001 الوراثي 
. قد يعزى سبب زيادة وزن الكالس المستحث من MSوسط 

أجنة بذور التركيبين الوراثيين لمجت بزيادة تراكيز مستخمص 
قياسا بمعاممة  3-مل لتر 355ثمار الحنظل وصوال لمتركيز 
ان األفضل في تشجيع وتحفيز المقارنة إلى أن ىذا التركيز ك

انقسام خاليا الكالس, فضال عن احتواء مستخمص ثمار 
الحنظل عمى مركبات فعالة قد تؤدي اضافتيا لموسط الغذائي 

 .(23إلى تحفيز نمو وانقسام الخاليا )

 
. تأثير تراكيز مستخمص ثمار الحنظل من اليمين 1شكل 

في  1-( مل لتر300و 225و 150و 75و 0إلى اليسار )
 5بعد PAC-78001 وزن الكالس الطري لمتركيب الوراثي 

 أسابيع من الزراعة
باحثون آخرون  متوافقة مع ما توصل إليوىذه النتيجة جاءت  
عند دراستيم عمى مستخمص ثمار الحنظل. أما  (7و 3)

في التراكيز العالية من  سبب انخفاض الوزن الطري لمكالس
مستخمص ثمار الحنظل فيعود إلى وجود مركبات ذات طبيعة 
ىرمونية إذ تحفز التراكيز القميمة منيا نمو الكالس, فيما يكون 
لمتراكيز العالية تأثير تثبيطي في نمو الكالس كما في دور 

 (.3و .المركبات التربينية )

مار الحنظل . تأثير تراكيز مختمفة من مستخمص ث2جدول 
في معدل وزن الكالس الطري )ممغم( المستحث من زراعة 
األجنة المستأصمة من بذور التركيبين الوراثيين لمجت في 

 من 1-ممغم لتر 2المضاف إليه  MSوسط 
2,4-D 0.5و 

 من 1-ممغم لتر
Kin. بعد خمسة أسابيع من الزراعة 

 تراكيز 
مستخمص ثمار 

 الحنظل
 (1-مل لتر) 

 الوراثيةالتراكيب 

-PAC المعدل

78001 
 الوحلي

0 215.60 134.80 175.20 

75 219.40 132.80 176.10 

150 254.20 157.60 205.90 

225 202.60 119.60 161.10 

300 167.50 103.70 135.60 

LSD 0.05 6.37 4.51 

 129.70 211.86 المعدل
 

LSD 0.05 2.85 

تأثير تراكيز مستخمص ثمار الحنظل والتراكيب الوراثية في 
ممغم  2المضاف إليه  MSوزن الكالس الجاف في وسط 

بعد خمسة  .Kinمن  1-ممغم لتر 0.5و D-2,4من  1-لتر
 أسابيع من الزراعة

معنوية بين التراكيب الوراثية  اوجود فروق 3يبين الجدول 
, إذ تفوق التركيب لمجت في معدل الوزن الجاف لمكالس

 (ممغم 21.12لمصفة )بأعمى معدل PAC-78001 الوراثي 
حمي أقل معدل لموزن الجاف حقق التركيب الوراثي الم بينما

أن لتراكيز  نتائجالكما توضح  .(ممغم 33244لمكالس )
مستخمص ثمار الحنظل المضاف إلى الوسط الغذائي تأثيرًا 

فقد حقق التركيز  معنويًا في معدل الوزن الجاف لمكالس,
من مستخمص ثمار الحنظل أعمى معدل  3-مل لتر 355

ممغم واختمف معنويًا عن التراكيز االخرى  20.60بمغ صفة لم
الذي حقق أقل معدل لموزن  3-مل لتر 355والسيما التركيز 
, وقد يعزى تأثير مستخمص (ممغم 34265)الجاف لمكالس 

س إلى احتواء ثمار الحنظل في زيادة معدالت نمو الكال
المستخمص عمى أنواع من المركبات الفينولية التي تسبب 
تغايرات وراثية تزيد من نمو الكالس عند استخدامو بالتركيز 

وجود تداخل  3يظير من نتائج الجدول كما  (.3المناسب )
معنوي بين تراكيز مستخمص ثمار الحنظل والتراكيب الوراثية 

س, إذ اعطى التركيب لمجت في معدل الوزن الجاف لمكال
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المجيز  MSالمزروع في وسط  PAC-78001 الوراثي
من مستخمص ثمار الحنظل أعمى  3-مل لتر 355بالتركيز 

ممغم واختمف معنويًا  24.80معدل لموزن الجاف لمكالس بمغ 
عن بقية التداخالت التي حقق فييا التركيب الوراثي المحمي 

من  3-مل لتر 355المجيز بالتركيز  MSالمزروع في وسط 
مستخمص ثمار الحنظل أقل معدل لموزن الجاف لمكالس بمغ 

 ممغم واختمف معنويًا عن التداخالت األخرى جميعيا. 33265
. تأثير تراكيز مختمفة من مستخمص ثمار الحنظل 3جدول 

في معدل وزن الكالس الجاف )ممغم( المستحث من زراعة 
بذور التركيبين الوراثيين لمجت في  األجنة المستأصمة من

 من 1-ممغم لتر 2المضاف إليه  MSوسط 
2,4-D 0.5و 

 من 1-ممغم لتر
Kin. بعد خمسة أسابيع من الزراعة 

 تراكيز
مستخمص ثمار 

 الحنظل
 (1-مل لتر)

 التراكيب الوراثية

 المعدل
PAC-78001 المحمي 

0 20.60 13.40 17.00 
75 21.20 12.90 17.05 

150 24.80 16.40 20.60 
225 21.30 12.90 17.10 
300 17.70 11.60 14.65 

LSD 0.05 0.91 0.65 
  13.44 21.12 المعدل

LSD 0.05 0.41 
 المؤشرات الوراثية

 -Y07البادئ 
تراوحت أحجاميا  تسعة مواقع فيزياوية -Y07انتج البادئ 
زوج  3.55و 95.زوج قاعدي و 3355-3.5الجزيئية بين 

 PAC-78001قاعدي لكالس التركيبين الوراثيين لمجت 
أنو في التركيب الوراثي  .يبين الشكل  والمحمي بالتتابع.

PAC-78001  مل  355اختفت الحزم جميعيا عند التركيز
ركيز من مستخمص ثمار الحنظل, في حين اظير الت 3-لتر

من مستخمص ثمار الحنظل الحزم المتألقة  3-مل لتر 5..
زوج قاعدي قياسا بمعاممة المقارنة, واظير  3355و 395

من مستخمص ثمار الحنظل الحزمة  3-مل لتر 355التركيز 
أن أقل الحزم  .يوضح الشكل  زوجًا قاعديَا. 395المتألقة 

ند حزم في كالس التركيب الوراثي المحمي لمجت ع 7بمغ 
 3-مل لتر 355و 75في معاممتي  -Y07استخدام البادئ 

من مستخمص ثمار الحنظل, وعند التركيب الوراثي المحمي 

من مستخمص ثمار الحنظل  3-مل لتر 355اظير التركيز 
زوجًا قاعديَا, وأن  555و 455حزمتين متألقتين حجميا 

 3-مل لتر 75زوجًا قاعديَا اختفت عند التركيز  655الحزمة 
 ن مستخمص ثمار الحنظل وظيرت في التراكيز األخرى.م

 -Y06البادئ 
ستة مواقع فيزياوية تراوحت أحجاميا  -Y06انتج البادئ 
زوج قاعدي في كالس التركيب  3.55-355الجزيئية بين 
لمتركيب  وسبعة مواقع فيزياوية PAC-78001الوراثي لمجت 

 3.55-355الوراثي المحمي تراوحت أحجاميا الجزيئية بين 
-PACكانت أقل الحزم في التركيب الوراثي  زوج قاعدي.

 من مستخمص ثمار 3-مل لتر 355عند التركيز  78001
زوج قاعدي,  355الحنظل بمغت حزمة واحدة بحجم جزيئي 
 دياَ زوجًا قاع 385واظيرت في التركيب الوراثي نفسو الحزمة 

من مستخمص  3-مل لتر 5..و 75شدة تألق عند التراكيز 
في  -Y06أن البادئ  3يوضح الشكل  ثمار الحنظل.

حزم في  5التركيب الوراثي المحمي اعطى أقل عدد حزم بمغ 
من مستخمص ثمار  3-مل لتر 5..و 355التركيزين 

الحنظل, ولم يعِط كالس التركيب الوراثي المحمي أي حزم 
اكيز مستخمص ثمار الحنظل جميعيا عند الحزمة تذكر في تر 

 385زوجًا قاعديَا في حين تحقق ظيور تام لمحزم  55.
زوج قاعدي في تراكيز مستخمص ثمار  3.55و 455و

 الحنظل جميعيا ومعاممة المقارنة.
 OE-12البادئ 

تراوحت  خمسة مواقع فيزياوية OE-12اعطى البادئ 
زوج قاعدي في كالس  3.55-355أحجاميا الجزيئية بين 
, أما كالس التركيب PAC-78001التركيب الوراثي لمجت 

الوراثي المحمي فقد اعطى ستة مواقع فيزياوية تراوحت 
زوج قاعدي. يبين الشكل  3.55-3.5أحجاميا الجزيئية بين 

المعامل بالتركيز  PAC-78001 أن التركيب الوراثي  4
من مستخمص ثمار الحنظل اعطى حزمة  3-مل لتر 355

زوج قاعدي والتي ظيرت بشدة  355واحدة فقط بحجم جزيئي 
من مستخمص ثمار  3-مل لتر 5..تألق عند التركيز 

زوج قاعدي  455اختفاء الحزمة  4الحنظل, ويوضح الشكل 
 في التركيب الوراثي المحمي المعامل بتراكيز مستخمص ثمار

جميعا  3-( مل لتر355و 5..و 355و 75الحنظل )
 وظيورىا في معاممة المقارنة.
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 C-08البادئ 
تسعة مواقع فيزياوية تراوحت أحجاميا  C-08اظير البادئ 

-PACزوج قاعدي لكالس التركيب الوراثي  3.55و 95بين 

المعامل بتراكيز مستخمص ثمار الحنظل المختمفة,  78001
التركيب الوراثي المحمي تراوحت  وسبعة مواقع فيزياوية لكالس

زوج قاعدي. كان أقل عدد لمحزم  3355و 3.5أحجاميا بين 
 355المعامل بالتركيز  PAC-78001في التركيب الوراثي 

من مستخمص ثمار الحنظل بمغ حزمتين تراوحت  3-مل لتر
زوجًا قاعديَا, كما يالحظ من  455و 395أحجاميا بين 

زوج  35.الوزن الجزيئي اختفاء الحزمة ذات  5الشكل 
المعامل  PAC-78001قاعدي في كالس التركيب الوراثي 

من مستخمص ثمار  3-مل لتر 355و 5..و 355بالتراكيز 
أن الحزمة ذات الوزن الجزيئي  5الحنظل. يوضح الشكل 

 زوجًا قاعديَا اختفت في كالس التركيب الوراثي المحمي 3.5
جميعيا ولم تظير إال العامل بتراكيز مستخمص ثمار الحنظل 

 في معاممة المقارنة.
 D-10البادئ 

تسعة مواقع فيزياوية تراوحت أحجاميا  D-10اظير البادئ 
زوج قاعدي لكالس التركيبين  3355-385الجزيئية بين 

كان أقل  والمحمي بالتتابع. PAC-78001الوراثيين لمجت 
 PAC-78001عدد لمحزم في كالس التركيب الوراثي 

من مستخمص ثمار الحنظل  3-مل لتر 355المعامل بالتركيز 
زوجًا  95.-385بمغ حزمتين تراوحت أحجاميا الجزيئية بين 

زوج قاعدي فمم يظير إال  655قاعديَا, أما الحجم الجزيئي 
من مستخمص ثمار الحنظل,  3-مل لتر 355في التركيز 

 زوجًا قاعديَا شدة تألق في 655واظير الحجم الجزيئي 
من مستخمص ثمار  3-مل لتر 5..و 355و 75التراكيز 

زوجًا قاعديَا ظيرت  495الحنظل, كما يالحظ أن الحزمة 
 يوضح (.6)الشكل  3-مل لتر 5..و 355فقط في التركيزين 

 7أن كالس التركيب الوراثي المحمي لمجت اظير  6الشكل 
, ويالحظ أنو 3-مل لتر 355و 5..و 355حزم عند التراكيز 

من مستخمص ثمار الحنظل  3-مل لتر 355التركيز عند 
زوج قاعدي, وكذلك في التركيز  955و 855اختفاء الحزم 

زوج قاعدي, أما  3355و 355اختفت الحزم  3-مل لتر 5..
من مستخمص ثمار الحنظل فقد  3-مل لتر 355في التركيز 

زوج قاعدي, وظيرت حزمة  3355و 955اختفت الحزم 

زوجًا قاعديَا عند التركيز  855زيئي وحيدة متألقة بوزن ج
 من مستخمص ثمار الحنظل. 3-مل لتر 5..

 -Y10البادئ 
تسعة مواقع فيزياوية تراوحت أحجاميا  -Y10انتج البادئ 

زوج قاعدي لكالس التركيب الوراثي  3.55-355بين 
PAC-78001  المعامل بتراكيز مختمفة من مستخمص ثمار

فيزياوية لمتركيب الوراثي المحمي الحنظل, وثمانية مواقع 
زوج قاعدي. كان أقل  3355- 385تراوحت أحجاميا بين 

عدد لمحزم في كالس الجت المستحث من التركيب الوراثي 
من  3-مل لتر 355المعامل بالتركيز  PAC-78001لمجت 

مستخمص ثمار الحنظل بمغ حزمتين وتميز ىذا التركيب 
زوج  355الجزيئي  بظيور الحزمة الوحيدة ذات الوزن

من مستخمص  3-مل لتر 5..قاعدي, وظير في التركيز 
زوجًا  475ثمار الحنظل حزمة واحدة متألقة بوزن جزيئي 

أنو في التركيب الوراثي  7قاعديَا, ويالحظ من الشكل 
PAC-78001  زوج قاعدي في  755اختفاء الحزمة

من مستخمص ثمار الحنظل,  3-مل لتر 355و 75التركيزين 
 75زوج قاعدي عند التركيزين  755كذلك اختفاء الحزمة و 
من مستخمص ثمار الحنظل, كما يبين  3-مل لتر 5..و

زوجًا قاعديَا  5.5أن الحزمة ذات الوزن الجزيئي  5.الشكل 
ظيرت في تراكيز مستخمص ثمار الحنظل جميعيا. أما 

أن الحزمة ذات  7التركيب الوراثي المحمي فيالحظ من الشكل 
 355زوجًا قاعديَا قد اختفت في التركيز  465ن الجزيئي الوز 

 855من مستخمص ثمار الحنظل, وأن الحزمة  3-مل لتر
 3-مل لتر 5..و 355و 75زوج قاعدي اختفت عند التراكيز 

زوج  555من مستخمص ثمار الحنظل, كما اختفت الحزمة 
من مستخمص ثمار  3-مل لتر 355قاعدي عند التركيز 

 الحنظل.
 A-16دئ البا

 DNAبالتتابعات المكممة لو في قالب  A-16ارتبط البادئ 
إذ بمغ عدد الحزم خمسة مواقع فيزياوية تراوحت أحجاميا بين 

زوج قاعدي لمكالس المستحث من أجنة   955و 5..
وثمانية مواقع فيزياوية  PAC-78001التركيب الوراثي 

زوج قاعدي لمكالس  3.55و 3.5تراوحت أحجاميا بين 
اظير الكالس  مستحث من أجنة التركيب الوراثي المحمي.ال

والمعامل  PAC-78001المستحث من التركيب الوراثي 
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من مستخمص ثمار الحنظل أقل  3-مل لتر 355بالتركيز 
حزمة, وتميز ىذا التركيب بظيور الحزمة  .معدل لمحزم بمغ 

زوجًا قاعديَا وكذلك الحزمة ذات  355ذات الوزن الجزيئي 
زوجًا قاعديَا والتي تميزت بشدة تألقيا,  5..الوزن الجزيئي 

أن الحزمة ذات الوزن الجزيئي  8كذلك يالحظ من الشكل 
َا والتي ظيرت في تراكيز مستخمص ثمار زوجًا قاعدي 955

اعطت  3-مل لتر 355الحنظل جميعيا باستثناء التركيز 

أما التركيب  حزما متألقة واختمفت عن بقية الحزم األخرى.
 3.55الوراثي المحمي فكانت لمحزمة ذات الوزن الجزيئي 

زوج قاعدي شدة تألق في تراكيز مستخمص ثمار الحنظل 
واختمفت عن بقية الحزم األخرى, وظيرت  جميعيا قيد الدراسة

شدة التألق في معاممة المقارنة عند الوزن الجزيئي نفسو 
 (.8)الشكل 

 

  

 PAC-78001 المحمي
 -Y07 البادئ. 2الشكل 

M الدليل الحجمي القياسي المتمثل بـ =DNA ladder 

 = معاممة المقارنة0
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 75= التركيز 1
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 150= التركيز 2
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 225= التركيز 3
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 300= التركيز 4

 -Y07. البادئ 4جدول 
 التراكيب الوراثية لمجت

 الوزن
 الجزيئي

PAC-78001  الوزن
 الجزيئي

 المحمي
 (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر

0 75 150 225 300 0 75 150 225 300 
1300 0 1 0 1* 0 1200 1 1 1 1 1 
900 1 1 1 1 0 1000 1 1 1 1 0 
700 1 1 1 1 0 890 1 1 1 1 1 
490 1 1 1 1 0 600 1 0 1 1 1 
450 1* 1* 1* 1* 0 550 1* 1* 1* 1* 1* 
410 1 1 1 1 0 500 1 1 1 1 1 
390 1 1 1* 1* 0 450 1 1 1 1 1 
350 1 1 1 1 0 400 1 1 1* 1 1 
320 1 1 1 1 0 290 1 0 0 0 0 

 *= الحزم المتألقة  Presence of band= الحزم الموجودة Absend of band  1= الحزمة الغائبة 0
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 PAC-78001 المحمي

 -Y06 البادئ. 3الشكل 
M الدليل الحجمي القياسي المتمثل بـ =DNA ladder 

 = معاممة المقارنة0
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 75= التركيز 1
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 150= التركيز 2
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 225= التركيز 3
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 300= التركيز 4

 

 -Y06. البادئ 5جدول 
 التراكيب الوراثية لمجت

 الوزن
 الجزيئي

PAC-78001  الوزن
 الجزيئي

 المحمي
 (1-الحنظل )ممغم لترتراكيز مستخمص ثمار  (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر

0 75 150 225 300 0 75 150 225 300 
1200 0 1 1 0 0 1200 1 1 1 1 1 
600 0 0 1 0 0 700 1 1 1 0 1 
500 1* 1* 1* 1* 0 650 1* 1* 1* 1* 1* 
350 1 1 1 1 0 450 1 1 1 1 1 
180 1 1* 1* 1* 0 250 1 0 0 0 0 
100 1 1 1 1 1 180 1 1 1 1 1 
      150 1 1 0 1 1 

 *= الحزم المتألقة  Presence of band= الحزم الموجودة Absend of band  1= الحزمة الغائبة 0
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 PAC-78001 لمحمي

 OE-12. البادئ 4الشكل 
M الدليل الحجمي القياسي المتمثل بـ =DNA ladder 

 = معاممة المقارنة0
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 75= التركيز 1
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 150التركيز  =2
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 225= التركيز 3
  من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 300= التركيز 4

 OE-12. البادئ 6جدول 

 التراكيب الوراثية لمجت

 الوزن
 الجزيئي

PAC-78001  الوزن
 الجزيئي

 المحمي
 (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر (1-)ممغم لتر تراكيز مستخمص ثمار الحنظل

0 75 150 225 300 0 75 150 225 300 
1200 1 1 1 1 0 1200 1 1 1 1 1 
850 1 1 1 1 0 900 1 1 1 1 1 
750 1 1 1 1 0 750 1 1 1 1 1 
600 1 1 1 1 0 620 1 1 1 1 1 
300 1 1 1 1* 1 400 1 0 0 0 0 
      320 1 1 1 1 1 

 *= الحزم المتألقة  Presence of band= الحزم الموجودة Absend of band  1= الحزمة الغائبة 0



 حوزة وعلي                                                                   2017/ 48 (3) 764 :-749 –هجلة العلوم الزراعية العراقية 

759 

  
 PAC-78001 المحمي

 C-08 البادئ. 5الشكل 
M الدليل الحجمي القياسي المتمثل بـ =DNA ladder 

 المقارنة= معاممة 0
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 75= التركيز 1
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 150= التركيز 2
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 225= التركيز 3
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 300= التركيز 4

 

 C-08. البادئ 7جدول 
 التراكيب الوراثية لمجت

 الوزن
 الجزيئي

PAC-78001  الوزن
 الجزيئي

 المحمي
 (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر

0 75 150 225 300 0 75 150 225 300 
1200 1* 1* 1* 1* 0 1300 1* 1* 1* 1* 1* 
750 1 1 1 1 0 750 1 1 1 1 1 
550 1 1 1 1 0 400 1 1 1 1 1 
450 1 1 1 1 0 320 1 0 0 0 0 
390 1 1 1* 1 1 280 1 1 1 1 1 
320 1* 1* 1 1* 1 200 1 1 1 1 1 
290 1 1 1 1 0 120 1 1 1 1 1 
210 1 1 0 0 0       
90 1 1 1 1 0       

 *= الحزم المتألقة  Presence of band= الحزم الموجودة Absend of band  1= الحزمة الغائبة 0
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 PAC-78001 المحمي

 D-10 البادئ. 6الشكل 

M الدليل الحجمي القياسي المتمثل بـ =DNA ladder 

 = معاممة المقارنة0
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 75= التركيز 1
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 150= التركيز 2
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 225= التركيز 3
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 300= التركيز 4

 

 D-10. البادئ 8جدول 
 التراكيب الوراثية لمجت

 الوزن
 الجزيئي

PAC-78001  الوزن
 الجزيئي

 المحمي
 (1-مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لترتراكيز  (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر

0 75 150 225 300 0 75 150 225 300 
1300 1 0 1 1 0 1300 1 1 0 0 1 
950 1 1 1 1 0 950 1 0 0 1 0 
800 1* 1 1* 1* 0 850 1 1 1 1* 0 
650 1* 1* 1* 1* 0 800 1* 1* 1* 1* 1* 
600 0 0 1 0 0 650 1* 1* 1* 1* 1* 
490 0 0 1 1 0 450 1 1 1 1 1 
350 1 1 1 1 0 350 1 1 1 0 1 
290 1 1 1 1 1 300 1 1 1 1 1 
180 1 1 1 1 1 180 1 1 1 1 1 

 *= الحزم المتألقة  Presence of band= الحزم الموجودة Absend of band  1= الحزمة الغائبة 0

 



 حوزة وعلي                                                                   2017/ 48 (3) 764 :-749 –هجلة العلوم الزراعية العراقية 

761 

  
 PAC-78001 المحمي

 -Y10 البادئ. 7الشكل 
M الدليل الحجمي القياسي المتمثل بـ =DNA ladder 

 = معاممة المقارنة0
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 75= التركيز 1
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 150= التركيز 2
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 225= التركيز 3
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 300= التركيز 4

 -Y10. البادئ 9جدول 

 الوزن
 الجزيئي

 التراكيب الوراثية لمجت
PAC-78001  الوزن

 الجزيئي

 المحمي
 (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر

0 75 150 225 300 0 75 150 225 300 
1200 1 1 1 1 0 1300 1 1 1 1 1 
800 1 1 1 1 0 900 1 1 1 1 1 
750 1 0 0 1 0 800 1 0 0 0 1 
700 1 0 1 0 0 710 1 1 1 1 1 
520 1* 1 1 1 1 580 1 1 1 1 1 
470 1 1 1 1* 0 500 1 1 0 1 1 
410 1 1 1 1 0 460 1 1 1 1 0 
320 1 1 1 1 0 380 1 1 1 1 1 
100 0 0 0 0 1       

 *= الحزم المتألقة  Presence of band= الحزم الموجودة Absend of band  1= الحزمة الغائبة 0
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 PAC-78001 المحمي

 A-16 البادئ. 8الشكل 

M الدليل الحجمي القياسي المتمثل بـ =DNA ladder 
 = معاممة المقارنة0
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 75= التركيز 1
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 150= التركيز 2
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 225= التركيز 3
 من مستخمص ثمار الحنظل 1-مل لتر 300= التركيز 4

 A-16. البادئ 10جدول 
 التراكيب الوراثية لمجت

 الوزن
 الجزيئي

PAC-78001  الوزن
 الجزيئي

 المحمي
 (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر (1-تراكيز مستخمص ثمار الحنظل )ممغم لتر

0 75 150 225 300 0 75 150 225 300 
950 1* 1* 1* 1* 0 1200 1* 1* 1* 1* 1* 
550 1 1 1 1 0 850 1 1 1 1 1 
350 1 1 1 1 1 700 1 1 1 1 1 
290 1 1 1 1 0 490 1 1 1 1 1 

220 1 1 1 1 1* 390 1 1 1 1 1 

      300 1 1 1 1 1 

      250 1 1 1 1 1 

      120 1 1 1 1 1 

 *= الحزم المتألقة  Presence of band= الحزم الموجودة Absend of band  1= الحزمة الغائبة 0
 نتائج تفاعل البوادئ

المختبرية اختالفات  لمبوادئ RAPD-PCRاظيرت نتائج 
واضحة بين تراكيز مستخمص ثمار الحنظل لمكالس المستحث 

والمحمي(  PAC-78001من أجنة التركيبين الوراثيين لمجت )
قيد الدراسة من خالل عدد الحزم الناتجة ومواقعيا الفيزياوية 
وشدة تألقيا مع وجود اختالفات بين البوادئ ذاتيا فضال عن 

راكيز مستخمص الحنظل لمكالس ظيور حزم جديدة في ت
المستحث من التركبين الوراثيين لمجت والتي لم تظير في 
معاممة المقارنة لمكالس المستحث من كال التركيبين الوراثيين 

اوضحت النتائج أن نواتج التفاعل لعدد من الحزم  لمجت.
كانت قادرة عمى تمييز االختالفات الوراثية لكالس الجت 

من مستخمص ثمار الحنظل  3-مل لتر 355المعرض لمتركيز 
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احداث إلى احتمال والتي قد تعزى إلى تأثير ىذا التركيز 
التغايرات الوراثية أو إلى حدوث تغايرات جسمية مما بعض 

 سبب حدوث تغير في تسمسل النيوكميوتيدات نتيجة االضافة
خالل  DNAأو الحذف أو اعادة الترتيب لمنيوكميوتيدات في 

الوراثيين لمجت بتراكيز مختمفة من ممح  معاممة التركيبين
NaCl (6 إذ شخصت البوادئ ,)Y07- وY06- وOE-

 ا إلى احتمالتأكيد A-16و -Y10و D-10و C-08و 12
حدوث تغايرات وراثية في أنسجة الكالس المستحث من أجنة 

 355المجيز بالتركيز  MSبذور الجت المزروع في وسط 
 4يتبين من الجداول  ن مستخمص ثمار الحنظل.م 3-مل لتر

 7و 6و 5و 4و 3و  .واألشكال  35و 9و 8و 7و  6و 5و
في التعرف  ىو من المؤشرات الكفوءة RAPDأن مؤشر  8و

عمى التباين الوراثي بين األنواع واألصناف النباتية 
والمعامالت المختمفة, ويمكن استخدام أكثر من بادئ لمتعرف 

المختمفة والمتشابية الموجودة في شريط عمى التتابعات 
DNA  فضال عن سيولة عممية عزل قطعDNA 

(Bands اعتمادا عمى الوزن الجزيئي, وىذه جاءت مؤكدة )
بينوا كفاءة  ( الذين21و 18و 4لكثير من نتائج الباحثين )

 في التعرف عمى التغايرات الوراثية. RAPD-PCRتقانة 
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