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 بإستخدامالليبية  لمجموعة من أصناف الشعير المحلية التنوع الوراثيدراسة 
 ( (RAPD متعددة الشكل المكبرة عشوائيًا  تقنية المادة الوراثية

 
ــمحم                                                                  1*يـــــــي الحاجـــــــــــــد علــــــ

  2**عبدالكريم إمحمد أبوشعالة                                                                      
  *اويــر العيســــــخالد األخض                                                                       

  *اقورــــــــــد رضا أبوشــــــــمحم                                                                       
 :لصخستالم

لعشرة أنماط وراثية من في هذه الدراسة تم تقدير التنوع الوراثي والبصمة الوراثية 
تقنية المادة الوراثية متعددة الشكل المكبرة عشوائيًا  باستخدام المحلي الليبي الشعير

(Random Amplified Polymorphic DNA, RAPD ) وذلك عن طريق التفاعل
استخدمت =(.Polymerase Chain Reaction: PCR)المتسلسل إلنزيم البلمرة 

حزمة  72خمس بادئات أعطت . رات الشعيرالوراثية المستخلصة من أوراق باذ المادة
(Band ) الشكل متعددة حزمة  11منها(Polymorphic ) ثالث بادئات  ،%04بنسبة

وبإستخدام الحزم المختلفة وتحليلها إحصائيًا أمكن  ،فقط أعطت حزم مختلفة الشكل
وأجريت المقارنات الثنائية بين  التشابه الوراثي والشكل العنقودي،الحصول على مصفوفة 

 121-بين أكساد 4.020التشابه الوراثي بين  تحت الدراسة فتراوحت قيم المدخالت
الشجرة  أن تبين التحليل العنقودي منو  ،بين تاغرمين ووادي الحي 1.444والدليمي و

مدخالت وتضم المجموعة  1تكون من مجموعتين تضم المجموعة األولى ت الوراثية
فًا عن باقي المدخالت وتاغرمين كان أكثر إختال 121-أن أكساد، و مدخالت 0الثانية 

تبين من هذه الدراسة أيضًا أن المدخالت و . ووادي الحي كانا من أكثر المدخالت تشابهاً 
 .ضيق القاعدة الوراثيةعالية من التشابه الوراثي مما يشير إلى تحت الدراسة على درجة 

 .(.Hordeum vulgare L)التنوع الوراثي، البصمة الوراثية، الشعير و :الكلمات الدالة

                                                 
 .جامعة طرابلس -كلية الزراعة  -قسم المحاصيل * 1
 طرابلس -الزراعية بالغيران المعهد العالي والمتوسط للتقنية ** 2
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 :المقدمة
فهو يشكل المحصول الرئيسي وذلك  ،الشعير من المحاصيل الهامة في ليبيا

منطلق كان من من هذا ال. [7] اء لإلنسان ومخلفاته كعلف للحيوانذحبوبه كغ الستعمال
ذات إنتاجية عالية ومالئمة ستنباط أصناف من هذا المحصول با االهتمامالطبيعي 

فإن أي خلط يحدث في وبما أن نبات الشعير ذاتي التلقيح . [5] السائدةة يالبيئ للظروف
ن الزمن يمكن أ وبمرور ،يكون في الغالب ميكانيكيا أوبسبب تراكم الطفرات الصنف

دراسة طراز الهيئة إن ف ،ولهذا. [5] معالم الصنفيتراكم هذا الخلط بحيث تضيع 
من يمكن ( DNA)لحامض النووي وتحديد هويته الوراثية عن طريق بصمة اللصنف 

البصمة الوراثية لدراسة  اختباراتتستخدم  [.14, 9, 1] لمحافظة على نقاوة الصنفا
ث حي ،نواع المختلفةالالت داخل النوع الواحد وبين األاالختالفات بين األصناف والس
التهجين للحصول باء المتباعدة وراثيًا إلدخالها في برامج تفيد هذه العملية في اختيار اآل

استخدمت العديد من تقنيات البصمة الوراثية لمعرفة مدى . على ما يعرف بقوة الهجين
 عشوائياالوراثية  متعددة الشكل المكبرة وتعد تقنية المادة  ،التباين بين الطرز الوراثية

(RAPD)  لتحديد العالقات الوراثية بين أصناف وسالالت  انتشارامن أكثر الطرق
وقلة التكاليف  االستخدامطة في البسا هيوما يميز هذه الطريقة . ت المختلفةالنباتا

وهي سريعة وفعالة لكشف التنوع الوراثي  ،[10] ستخدام كمية قليلة من المادة الوراثيةوا
  .[9, 2] في نباتي القمح والشعير

التنوع الوراثي لعشرة مدخالت محلية من الشعير تقييم تهدف هذه الدراسة إلى 
لبصمة الوراثية لكل منها في ما بينها عن طريق تحليل اوتحديد العالقات الوراثية 

 . تقنية المادة الوراثية متعددة الشكل المكبرة عشوائياً باستعمال 
 :المواد وطرائق البحث

تم ( 1جدول )تراكيب وراثية من الشعير  عشر ستعمل في هذه الدراسةا
 إلى سالالت محلية وصنفتعليها من مركز البحوث الزراعية بطرابلس الحصول 

   :كما يلي وهيوأصناف محسنة 
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 أصناف وسالالت الشعير المحلية الليبية المستعملة. 1جدول 
 مالحظات     الصنف أوالساللة

سنة ألول مرة صنف مصري قديم أدخل لوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة  كاليفورنيا مريوط
ليبيا في ستينيات القرن أدخل إلى . 1974ثم أطلق كصنف سنة  1945

 .الماضي
 صنف أسترالي قديم بيتشر

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة ب 1992صنف مستنبط سنة  121-كسادأ
 واألراضي القاحلة

 صنف ليبي محسن زارتوادي 
 صنف ليبي محسن وادي الحي

 محلية ساللة الدليمي
 محلية ساللة تاغرمين 

 ساللة محلية الصيد 
 ساللة محلية تاريداء سوداء
 ساللة محلية تاريداء بيضاء

 

ريستوجين للتقنيات أاختبار البصمة الوراثية لعينات الشعير في شركة  طبق
ة في هذه لمستعملاستخلصت المادة الوراثية من األصناف والسالالت ا .الحيوية بالهند

 (2xCTAB)رات بعد زراعتها بأسبوعين باستخدام محلول االستخالص الدراسة من الباذ
باستخدام تقنية الطيف الضوئي (DNA) وقيست كمية ونقاوة المادة الوراثية  [17]
(Spectrophotometer )ي ائتخدام جهاز الترحيل الكهرباالستخالص بإس وتأكيد جودة
(Electrophoresis)خالل هالم األجاروز ، حيث يتم ترحيل المادة الوراثية . 

مع جميع التراكيب الوراثية ( PCR)أجري التفاعل المتسلسل إلنزيم البلمرة 
أضيفت مواد  حيث ،(7جدول )بادئات  للمدخالت تحت الدراسة وذلك باستخدام خمس

 بالكميات المطلوب وحسب ترتيبها( PCR tubes)التفاعل إلى أنابيب جهاز البلمرة 
  .ميكروليتر لكل عينة 04وكان حجم التفاعل النهائي  ،(3جدول )
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 البادئات المستخدمة في التفاعل. 2جدول 
 المتسلسل إلنزيم البلمرة

 (5′ – 3′)التتابع   البادئ 

OPA-13 CAGCACCCAC 

OPA-18 AGGTGACCGT 

OPB-10 CTGCTGGGAC 

OPB-11 GTAGACCCGT 

OPD-02 GGACCCAACC 

 

 مكونات تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل. 3جدول 

ن  تفاعالت عشر تفاعل واحد المكوَّ
 ميكروليتر 124 ميكروليتر 12 ماء مقطر مرتين

 ميكرو ليتر 744 ميكرو ليتر PCR X2 74المزيج الرئيسي 

 ميكروليتر 14 ميكروليتر 1 *العشوائي البادئ
 ميكروليتر 74 ميكروليتر DNA)) 7المادة الوراثية 

 ميكروليتر 044 ميكروليتر 04 الحجم النهائي
, OPA-13 ,OPA-18 ,OPB-10 ,OPB-11* : البادئات العشوائية

OPD-02. 
 

 15و ،(dNTPs)من  Mµ 144 على PCR X2ويحتوي المزيج الرئيسي 
mM  منMgCl2، وحدة دولية  3و(U ) من إنزيمTaq polymerase . بعد تكوين

وكان برنامج الدورة   PCRلعينات األصناف والسالالت وضعت في جهاز  PCRخليط 
 .(0)الحرارية كما  في جدول 
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 إلجراء التفاعل المتسلسلدرجات الحرارة والزمن والدوراتالالزمة . 4جدول 
 الدورة الحرارية سمإ الحرارة لوقت الدوراتعدد

 لخيط الوراثيأولي ل تفكيك م   90 ثانية 174 1
 

04 
 تفكيك الخيط الوراثي م   90 ثانية 34
 ربط البادئ م   32 ثانية 14
 ستطالة البادئإ م   27 ثانية 94

 لبادئنهائية لستطالة إ م   27 دقائق 2 1
 

لي من لم 144/ جرام  1.5بتركيز  جاروزفصلت نواتج التفاعل على هالم األ
جاروز باألشعة فوق بعد انتهاء عملية الفصل أخذت صور لهالم األ و ،1X TEAمادة 

الحزم ت أطوال وحدد، وسجلت النتائج ،1شكلكما هو موضح في  (UV)البنفسجية 
ول األ :وهو نوعان ،((DNA Ladderالناتجة عن طريق المقارنة بحزم بحجم قياسي 

والنوع  (bp)زوج قاعدة  1444و  144لحجم  بين حزم تراوحت في ا 14يحتوي على 
 . زوج قاعدة 3544و 144 بينحزم تراوحت في الحجم  14الثاني يحتوي على 

ستخدام بالتقدير درجة التنوع الوراثي تم تحليل النتائج المتحصل عليها إحصائيًا 
أعطت  .على التوالي (Amplified Bands)لتحديد وجود وغياب الحزم المكبرة  4 و 1

الحصول على مصفوفة  تم بواسطة هذه الحزمو  ،متعددة الشكل ابادئات فقط حزم ثالث
 (.Dendrogram)والشجرة العنقودية  (Genetic Similarity Matrix)التشابه الوراثي

أي بطريقة  : Jaccardاستنادًا إلى معامل التشابه الوراثينسبة تم الحصول على لقد 
 Unweighted  pair-group) يزوج المجموعات غير الموزونة ذات المتوسط الحساب

method with arithemetic average: UPGMA) ريق الحاسب اآلليــــعن ط 
كة وتعني عدم وجود حزم مشتر  4.444تقع بين ( التشابه الوراثي)هذه النسبة  .[10, 9]

تم الحصول . جميع الحزم مشتركة بين المدخلين وتعني أن 1.444بين المدخلين و 
ستخدام برنامج التحليل اإلحصائي عن طريق با( Dendrogram)على الشكل العنقودي 

  .(9, 1) [9, 1] الحاسب اآللي
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 OPA 13البادئ  OPB-I0البادئ 

  

 OPA- 18البادئ  OPD-02البادئ 

 

 

 
 
 
 

 
الحزم المتشابهة  صور. 1شكل 

 .والمختلفة للمدخالت المدروسة

  OPB-11البادئ 
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 :النتائج والمناقشة
ستخدام تقنية المادة الوراثية للمدخالت تحت الدراسة باجري إختبار البصمة أ   

 ,Random Amplified Polymorphic DNAالوراثية متعددة الشكل المكبرة عشوائياً 
RAPD)  )وذلك عن طريق التفاعل المتسلسل إلنزيم البلمرةPolymerase Chain 

Reaction, PCR) )، وكان  ،(5جدول )حزمة  72ستخدام  خمس بادئات أعطت با
حزمة متشابهة  11و ،%04حزمة بنسبة  11( Polymorphic)عدد الحزم المختلفة 

(Monomorphic ) حزمة 3.2بادئ وكان متوسط عدد الحزم المختلفة لل ،%59بنسبة 
 . (5جدول )
-OPB)للبادئ  1و  (OPB-10)للبادئ  7تراوح عدد الحزم المختلفة بين  

في تحصل حيث  ،منخفضة مقارنة بنتائج دراسات مماثلة سابقة عدهذه النتائج ت .(11
 ،[13] حزمة مختلفة للبادئ 11.0دراسة على التنوع الوراثي في الشعير البرازيلي على 

حزمة  2.2على تم التحصل وفي دراسة أخرى على التنوع الوراثي في القمح الرباعي 
المعدالت المتحصل عليها في هذه الدراسة إلى  انخفاضوقد يفسر . [11] مختلفة للبادئ

دراسة مشابهة  وهذا يتفق مع نتائج ،(التشابه الوراثي المرتفع)ضيق القاعدة الوراثية 
في دراسة وكذلك . [1] الليبيإلى ضيق القاعدة الوراثية في الشعير المحلي  أشارت

حيث تجمعت األصناف السورية في عنقود  أخرى حول األصناف السورية واليابانية،
رتفاع التشابه الوراثي داخل اليابانية في عنقود واحد نتيجة الواحد وتجمعت األصناف 

راجعًا إلى العدد المحدود من البادئات يضًا قد يكون ذلك وأ .[14] كل مجموعة
 (. بادئات خمس)تخدمة المس

ومن خالل  ،أجريت المقارنات الثنائية بين األصناف والسالالت تحت الدراسة 
تراوحت قيم التشابه . مقارنة 05بلغت هذه المقارنات  (1جدول ) عليها النتائج المتحصل

 .بين تاغرمين ووادي الحي 1.444و والدليمي 121-كسادبين أ 4.020الوراثي بين 
تضم المجموعة األولى  ،والذي تكون من مجموعتين (7شكل ) الشكل العنقوديومن 

 121-كسادالصنف أ فيها نم المجموعة الثانية أربع مدخالت كاست مدخالت وتض
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 نه من األصناف المستوردةوقد يفسر هذا على أ ،أكثر إختالفًا عن باقي المدخالت
حديثا نسبيا وتم تداوله بشكل محدود في نطاق المراكز البحثية وبهذا فقد احتفظ بمعالمه 

تم ما هذه النتيجة تتفق مع  .الوراثية ولم يختلط بباقي السالالت واألصناف المحلية
وأن تاغرمين ووادي  ،[3, 1] في دراسات مشابهة لألصناف المحلية الليبية توصل إليهال

مة وقي اً صفر  حيث كانت المسافة الوراثية بينها ،ً ر المدخالت تشابهاالحي كانا من أكث
وقد يفسر  ،(4.912) لقد تشابه الصيد وبيتشر بشكل مرتفع. التشابه الوراثي تساوي واحد

وهذا يشير  ،ذات المنشأ نفسه من األصناف والسالالت المستوردة هذا على أن كالهما
تم الحصول على بذورها ساللة الصيد التي ف .م الدقة في تسمية األصنافإلى عدأيضا 

لغرض استخدام حبوبه ا وزعت من قبل الدولة كصنف زارعين والذي ذكر أنهممن أحد ال
هذا يؤكد على ، و "الصيد"طلق عليها اسم المزارع الذي جلبها ها وأكثار بذور إتم  قد كعلف

                                    .النباتية بشكل دقيق للحد من هذا الخلط الموارد الوراثية أهمية توصيف جميع

 صناف وسالالت الشعيرأل رجة االختالف والتشابه الوراثيالبادئات المستخدمة في تقدير د .5جدول 
والبادئات متعددة الشكل وأحادية الشكل وعدد الحزم ( bpزوج قاعدة )المدروسة وحجم الحزم المتكونة 

 .المتكونة لهذه البادئات

 تتابع البادئ البادئ
(′3 – ′5 ) 

 الحزم المختلفة
 (متعددة الشكل)

 الحزم المتشابهة
 (أحادية الشكل)

المجموع 
 الكلى
 للحزم

ـــزم حـجـــم الحـ 
 (bpزوج قاعدة )

OPA13 CAGCACCCAC - 3 3  1444- 1144 

OPA 18 AGGTGACCGT  -0 0  054 - 944 
OPB -10 CTGCTGGGAC 7 3 5  059 - 1293 
OPD -02 GGACCCAACC 3 0 2  044 - 1193 
OPB- 11 GTAGACCCGT 1 7 9  97 - 3403 

-   72 11 11 - المجموع
 

والذي يوضح ( 7شكل )نتج عنه تكوين الشكل العنقودي  (UPGMA)برنامج  استخدام
على اكتشاف التنوع الوراثي بين تراكيب وراثية يتوقع أن تكون ذات  (RAPD)قدرة تقنية 
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قاعدة وراثية ضيقة وقد نتج عن التحليل تقسيم المدخالت الوراثية تحت الدراسة إلى 
 : مجموعتين

تضم هذه المجموعة ست مدخالت هي الدليمي وكاليفورنيا مريوط  :المجموعة األولى
 (1جدول )ومن خالل مصفوفة التشابه الوراثي  .رين ووادي الحي والصيد وبيتشوتاغرم

قيمة التشابه الوراثي كانت القرابة الوراثية شديدة بين تاغرمين ووادي الحي حيث كانت 
كانت شديدة أيضًا حيث رابة الوراثية بين الصيد وبيتشر القف كذلك ،1.444 بينهما 

 .4.912بلغت قيمة التشابه الوراثي بينهما 
وتاريداء بيضاء ووادي زارت  121-أربع مدخالت هي أكسادضمت  :الثانيةالمجموعة 

 .(4.925) زارت وتاريداء سوداءكانت القرابة الوراثية عالية بين وادي  .وتاريداء سوداء
 4.970أما قيمة التشابه الوراثي بين الساللتين تاريداء بيضاء وتاريداء سوداء فكانت 

 .ساللتين هما من الشعير السائبوقد يفسر هذا التشابه على أن ال
 

 .مصفوفة التشابه الوراثي لعشرة مدخالت من الشعير المحلي. 6جدول 

الصنف أو 
 الساللة

وادي  الصيد تاغرمين الدليمي
 زارت

تاريداء 
 سوداء

تاريداء  بيتشر
 بيضاء

-كسادأ
121 

وادي 
 الحي

كاليفورنيا 
 م

          1 الدليمي

         1 4.197 تاغرمين
        1 4.299 4.219 الصيد

       1 4.913 4.254 4.175 وادي زارت
      1 4.925 4.199 4.233 4.210 تاريداء سوداء

     1 4.241 4.970 4.912 4.944 4.112 بيتشر
تاريداء 
 بيضاء

4.599 4.241 4.112 4.933 4.970 4.190 1    

   1 4.907 4.232 4.190 4.299 4.137 4.112 4.020 121-كسادأ

  1 4.112 4.241 4.944 4.233 4.254 4.291 1.444 4.197 وادي الحي
 1 4.254 4.244 4.232 4.970 4.215 4.997 4.913 4.254 4.175 كاليفورنيا م
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 .لعشرة مدخالت من الشعير المحلي( Dendrogram)الشكل العنقودي . 2شكل    

المدخالت في هذه الدراسة وهذا تشير النتائج إلى ضيق القاعدة الوراثية بين 
. [1] مدخال من الشعير المحلي 73يتفق مع ما تم التوصل إليه في دراسة شملت 

 مدخال من القمح الطري والصلب المحلي 15وكذلك مع نتائج دراسة أخرى والتي شملت 
 :مما يتطلب األخذ بالتوصيات التالية [1]

ثيًا للحصول على هجن يفضل تهجين األصناف والسالالت المتباعدة ورا .1
 .متفوقة

بزيادة  RAPD إعادة تقييم هذه األصناف عن طريق البصمة الوراثية بطريقة .7
عدد العينات لكل صنف وساللة لمعرفة التباين والتشابه الوراثي بين المدخالت 

وفي حالة توفر اإلمكانيات يفضل استخدام طرق أكثر دقة  ،وضمنها بشكل أدق
 (.SSR)قة التتابعات البسيطة المكررة مثل طري RAPDمن طريقة 

الخاصة بتقييم وتوصيف أصناف وسالالت في إجراء األبحاث االستمرار  .3
 .كمساند لها الشعير بالطرق التقليدية واستخدام تقنيات المادة الوراثية
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Genetic diversity of some local Libyan barley (Hordeum 
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Abstract: 
The Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) method 

was used to analyze the genetic material (DNA) of ten local barley 

(Hordeum vulgare L.) genotypes with five primers for using the 

Polymerase Chain Reaction (PCR). 

The results of the genetic relationships among the studied 

cultivars indicated that five primers provided twenty seven bands, 

eleven (40%) were polymorphic. These polymorphic bands were 

used in the statistical analyses to provide the genetic similarity 

matrix and dendrograms. Paired comparison analysis was carried 

out to measure the genetic similarity between the cultivars. The 

results of the analysis indicated that the values of the genetic 

similarity ranged from 0.474 between Acsad-176 and Delimi, and 

1.000 between Tagermin and Wadi Alhai. 
The genetic tree obtained had two branches (groups of 

cultivars); the first group contained six cultivars and the second 

contained four cultivars. The genetic tree indicated that Acsad-176 

was the most distant genetically from the other cultivars. On the 

other hand, Tagermin and Wadi Alhai were the most related 

cultivars genetically. The ten studied barley cultivars seemed to 

have a great deal in common in their genetic materials as a result of 

a tightly linked genetic base. 

Key words: Genetic diversity, RAPD, Barley, (Hordeum vulgare 

L.). 
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