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 ISSR الرغل تحت ظروف اإلجهاد الملحي وتوصيفها جزيئيًا باستخدام تقنية مدخالتتقييم بعض 
 

  (2)وائل اليوسفو  (3)مروان شيخ البساتنةو  (1)يوسف وجهانيو  (1)*باسم السمان
 
 ، دمشق، سورية.العامة للبحوث العلمية الزراعيةالهيئة قسم األصول الوراثية، (. 1)
  دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، قسم التقانات الحيوية، (. 2)
 (. جامعة دمشق، كلية العلوم، قسم البيئة.3)

 ، دمشق، سورية. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةقسم األصول الوراثية، )*للمراسلة د. باسم السمان، 
 (basemhsam1@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 09/03/2015تاريخ القبول:                                         08/08/2014تاريخ االستالم: 

 ملّخصال
لمدة ثالثة سورية،  العامة للبحوث العلمية الزراعية،التابعة لمركز بحوث دير الزور، الهيئة  في محطة بحوث سعلو نفذت الدراسة

الرغل السوري ) Atriplexمدخالت تتبع جنس الرغل  أربعة ، بهدف تقييم أداء2010/2011حتى  2008/2009مواسم بدءًا من 
A. leucoclada ، والرغل األمريكيA. canescens ، 1الرغل الملحيو A. halimus1  ،2الملحيالرغل و ومصدره سورية A. 

halimus2  )التوصيف الجزيئي لهذه كما أجري ، الشكليةبعض المؤشرات اعتمادًا على  تحت ظروف ملوحة التربةومصدره تونس
نتائج تباين الأظهرت  .مرئسات 10باالعتماد على نتائج  ISSRباستخدام تقنية التكرارات البسيطة الترادفية الداخلية  المدخالت

سم(  203.3صفة طول النبات )في   2في درجة استجابتها للملوحة، حيث تفوق الرغل الملحيبصورة معنوية المدروسة  مدخالتال
سم( على التوالي، وقد حقق نوعا  64.3و، 72، 177.8) والرغل السوري والرغل األمريكي 1لرغل الملحيعلى متوسط كل من ا

EC20 dSm)لملوحة التربة معدالت تحمل أعلى  2ملحيوالرغل ال 1الرغل الملحي
مهما الرغل السوري وأخيرًا الرغل ( تال1-

أثبتت المرئسات المستخدمة فعاليتها في إعطاء بين المدخالت المدروسة وبالتالي مما يشير الى التباين الوراثي الكبير  األمريكي.
%، تراوح عدد الحزم 98، وبلغت نسبة مهذه التعددية حزمة 132حيث أعطت  مدخالتالمهذه بين  polymorphismتعددية شكلية 

حزمة لكل  13.2بمتوسط  (ISSR-862)حزمة مع المرئس  22و (ISSR-17899b)حزم مع المرئـس  7لكل مرئس بين 
 مرئس.

 Inter Simpleالتكرارات البسيطة الترادفية الداخلية) ISSR ،الجزيئي توصيفال، الرغل، ملوحة التربة الكلمات المفتاحية:
Sequence Repeat). 

  مقدمةال
ر عدد األنواع سورية غنية بهذه المصادر، حيث يقد  و تعد المصادر الوراثية النباتية أحد أشكال الثروة الطبيعية ألي بلد من البلدان، 

ومهي أحد  (.Mouterde, 1983مستوطنًا ) نوعاً  100جنسًا منها حوالي  900 نحونوعًا تتبع  3150النباتية الموجودة في القطر 
المواطن الرئيسة لكثير من األنواع النباتية كأنواع القمح والشعير والبقوليات الغذائية واألشجار المثمرة وبعض النباتات الرعوية 

التي تأقلمت عبر القرون الماضية تحت مختلف الظروف البيئية ونشأت عندمها  وراثيةوالحراجية وغيرمها من األنواع والطرز ال
 (. 1988التحمل لإلجهادات الحيوية وغير الحيوية )الشوربجي،  صفات المقاومة أو

أدى االستغالل المكثف والعشوائي لهذه المصادر إلى تدمهور الموارد الطبيعية، فقد سامهم الرعي الجائر واالحتطاب وفالحة 
ولوحظ حدوث تراجع تدريجي  (،2002ر، ر كبير في الغطاء النباتي )الخطة الوطنية لمكافحة التصح  يراضي الهامشية إلى تغياأل

حفظ مهذه المصادر بعد  في لذلك تبرز أمهمية العمل .إلى حد االنقراض Palatable speciesفي األنواع الرعوية المستساغة 
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كثارمها وتقييم تحم   التباينات الوراثية ضمنها لالستفادة منها  دراسةمختلف أنواع اإلجهادات، ومن ثم البحث و  لها تجاهتصنيفها وا 
 الحقًا في برامج التحسين الوراثي.

نتاجية النباتات في   ,Tanje) في العالم% من المساحة المزروعة 23حوالي تعد ملوحة التربة اإلجهاد البيئي الرئيس المحدد لنمو وا 
وتتباين األنواع النباتية واألصناف ضمن (، Munns, 2002تأثيرمها أكثر حدة في المناطق الجافة وشبه الجافة )، ويصبح (2002

 (.Chartzoulakis, 1991النوع الواحد في استجابتها لإلجهاد الملحي )
ًا تنتشر في مختلف نوع 250 على أحد أمهم المصادر الوراثية الرعوية في سورية، ويضم مايزيد .Atriplex Lيعد جنس الرغل 

(، إن  معظم أنواع مهذا الجنس معمرة وشجيرية ومستديمة 1983أرجاء العالم، وخاصًة المناطق الجافة وشبه الجافة )سنكري، 
التي تضم أنجمًا وشجيرات تنتشر في كثير من المناطق  Chenopodiceaeالخضرة، ومهو أكبر األجناس في الفصيلة السرمقية 

(، ويتراوح طول McKell, 1994) Salt Bushesالجافة والترب الملحية، ويطلق عليها في أمريكا واستراليا اسم شجيرات الملح 
)سنكري،  م في الرغل األمريكي 3-0.3م في الرغل السوري و 1-0.3م في الرغل الملحي و 2-1 بالمتوسطنباتات الرغل 

لتغذية الحيوانات  اً أساسي اً علفي اً (، وتكمن أمهمية أنواع الرغل في كونها مصدر 2008؛ العودات، 2008الحكيم وزمالؤه،  ؛1987
( إضافة إلى محتوامها العالي Kessler, 1990في المناطق الجافة، خاصًة في فصلي الصيف والخريف قبل نمو األنواع العشبية )

إعادة تأمهيل في  وتستعمل مهذه األنواع . E (Mulas and Mulas, 2004)العناصر المعدنية وفيتامين من البروتين الخام و 
الستزراع بعض مناطق البادية السورية نظرًا لقدرتها على تحمل الجفاف وعلى تخزين األمالح لوتطوير المناطق المتدمهورة، وتصلح 

 (.2003لمائي والهوائي للتربة ووقف التصحر )الرباط وأبوزخم، في أنسجتها، إضافًة إلى دورمها في الحد من االنجراف ا
عادة أنواع الرغل ازديادًا في النمو عند مستويات ملحية غالبًا ما تكون مثبطة لنمو نباتات األنواع النباتية المتكيفة مع بيئات  تبدي

 .Aعلى تحمل الملوحة فقد أبدى الرغل الملحي(، كما تتباين أنواع الرغل في مقدرتها Osmond et al., 1980المياه العذبة )
halimus  750عند مستوى الملوحة  (%40)أدنى نسبة انخفاض في الوزن الجاف ( ميللي مولرmM من ملح )NaCl  في حين

امتازت كل مهذه األنواع بالمقدرة على البقاء حيًة عند مهذا  وقد ،%(80لى )إ A. nitens وصلت نسبة االنخفاض في النوع
( NaCl( تأثير اإلجهاد الملحي )ملح 2007(. ودرست قطاش والعودة )Priebe and Jaeger, 1978توى من الملوحة )المس

على إنبات ونمو تسعة أنواع من الفصيلة السرمقية شملت أنواع الرغل )العدسي، الكاليفورني، المزرق، االسترالي، األمريكي، 
 غ/ل(.9التركيز الملحي ) الملحي، المتموج(، حيث تمكنت من اإلنبات عند

، ومهنا تبدو الحاجة ماسة Heterozygosityتتميز أنواع الرغل المنتشرة في مناطق حوض المتوسط بتنوعها الوراثي وعدم نقاوتها 
خاصة أن مهناك نقص بالبيانات حول تحليل التباين بين مهذه األنواع  (Ortiz-Dorda et al., 2005لدراسة التباين الوراثي لها )

(Bouda et al., 2008.)  أجريت دراسة من قبلOrtiz-Dorda ( لتقييم التراكيب الوراثية 2005وزمالئه ) عشيرة من  51لنحو
، RAPD المضخمة عشوائياً  DNAتقنية التعدد الشكلي لقطع الـحمض النووي  المتوسط باستخدام الرغل الملحي من منطقة حوض

 306مرئسًا  12، حيث أعطى الواحدةملحوظ في أفراد النباتات ضمن العشيرة النعزال االمن خالل بينها،  اً واضح اً ووجدوا تباين
 .A) وانقسمت العشائر إلى مجموعتين رئيستين، وكذلك حللوا العالقات التطورية للرغل الملحي مع أربعة أنواع أخرى ة،حزم

breweri ،A. canescens ،A. glauca ،A. prostrata)  على التسلسالت الداخلية المستنسخة )من الرغل اعتمادًاInter 
Transcribed Sequences; ITS وتبين أن النوع ،) A. canescens النوع إلى مهو أقرب األنواع A. halimus بينما كان ،

 النوع، بينما كان A. halimusالنوع  إلى مهو أقرب األنواع  A. canescens. وتبين أن النوع عنهأبعدمها A. prostrata النوع 
A. prostrata ه قام ـ. وضمن السياق نفسعنه اـأبعدمهBouda et al., (2006) ة أنواع من الرغل ـبدراسة التنوع الوراثي لثماني

 .A. amnicola ،A. canescens ،A. halimus MAR ،A. halimus USA ،A. lentiformis ،A) رة في المغربـالمنتش
nummularia ،A. semibaccata ،A. undulate ) باستخدام تقنيةRAPD مرئسًا تعددية شكلية  13، حيث نجم عن اختبار

، وأشاروا إلى انفصال أنواع الرغل معنويًا وتوزع كل نوع ضمن مجموعة حزمة 21-11بين %( وتراوح عدد الحزم لكل مرئس 95)
 .A. lentiformisو A. halimus USAأعلى درجة قرابة وراثية بين النوعين مستقلة، وكانت 
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، وتوصيفها التربة في تحمل إجهاد ملوحةأداء بعض انواع الرغل تقييم  -1بوجود أنواع رعوية تحتاج إلى تكمن أمهمية مهذا البحث و 
(. وتحديد درجة القرابة Inter Simple Sequence Repeat) ISSRباستخدام تقنية التكرارات البسيطة الترادفية الداخلية جزيئيًا 
 بينها.

    المتحملة للملوحة في إعادة تأمهيل المراعي الطبيعية المتدمهورة في الواحات والسبخات المتملحة. االستفادة من المدخالت -2
يمكن استخدامها في  واعدةمادة وراثية والتي تعد تحديد بعض أنواع الرغل المنتشرة في سورية المتميزة بصفات مرغوبة  -3

 ي. التحسين الوراثالتربية و عمليات 
 مواد البحث وطرائقه:

تم جمع ثالثة منها من البادية السورية، والنوع  Atriplexمدخالت تتبع جنس الرغل  4تألف المادة النباتية من ت المادة النباتية: -1
 (. 1جدول التونسي المصدر ) A. halimus2الرابع 

 . المواصفات الشكلية لمدخالت الرغل المدروسة 1جدول ال

رقم  االسم العربي العلمياالسم  م
 المدخل

 وزن البذور
 الرمز الجنس الفترة الحياتية المصدر غ/ مكرر

1 A. leucoclada احادي الجنس معمر قصير العمر سورية 40 90097 الرغل السوري AL 
2 A. canescens احادي الجنس معمر سورية 40 90096 الرغل األمريكي AC 
3 A. halimus1 احادي الجنس معمر سورية 40 90095 1الرغل الملحي AH1 
4 A. halimus2 احادي الجنس معمر تونس 40 90101 2الرغل الملحي AH2 

 طرائق البحث: -2
دير الزور، سورية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ، في محطة بحوث سعلو التابعة لمركز بحوث ديـر الزور ت الدراسةنفذ

 .2010/2011حتى  2008/2009لمدة ثالثة مواسم بدءًا من 
وحموضة  ،EC20 dSm-1صف بتربة مالحة )معدل الناقليةتم اختيار حقل في المحطة يت   تحضير التربة وطريقة الزراعة: -2-1

ويوضح الجدول  ،%32% والرمل 26% والسلت 42التربة طينية رملية خفيفة تبلغ نسبة الطين فيها  (،8.25( تعادل pHالتربة )
 .خصائص التربة الكيميائية( 3( البيانات المناخية ، ويبين الجدول )2)

 حطة أرصاد المريعية في مركز بحوث دير الزور. البيانات المناخية ومعامل أمبرجيه والطوابق البيومناخية لم2جدول ال
 الطابق البيومناخي P M m Q2 المحطة
 جدًا عذب جاف 13.1 2.8 41.1 147.7 المريعية

 

Q2  .معامل أمبرجيه : M السنة بالدرجة المطلقة. في : معدل درجة الحرارة العظمى للشهر األشد حرارًة 
P معدل الهطول السنوي بالملم : m السنة بالدرجة المطلقة.في : معدل درجة الحرارة الصغرى للشهر األشد برودًة 

 

 موقع التجربةة نتائج التحاليل الكيميائية لترب .3 جدولال

 المادة العضوية عمق التربة
 % 

CaCo3 
% 

 آزوت كلي
% 

 فوسفور
ppm 

 بوتاس كلي
ppm 

 حديد
ppm 

 نحاس
ppm 

 منغنيز
ppm 

 بورون
ppm 

 1.296 12.06 1.18 11.25 391.74 15.55 0.094 20.15 0.85 سم 0-45
 

م بين المسكبة واألخرى وبين  2وتركت مسافة  ،م 2م وعرض  4تم تهيئة األرض بالحراثة والتنعيم، خططت المساكب بطول 
 5/1/2008م حول التجربة من كل الجهات. تمت زراعة البذور في  1.5المكرر واآلخر مع مراعاة ترك نطاق عازل عرضه 

سم بين الخط واآلخر مع مراعاة وضع البذور على عمق ال  40سم بين البذرة واألخرى و 25على خطوط ضمن المساكب بمسافة 
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، سم وغطيت البذور بالتربة بشكل خفيف، تضمنت التجربة ثالثة مكررات ووزعت المدخالت بشكل كامل العشوائية 2يد عن يز 
وأعطيت رية استرسائية مباشرة بعد الزراعة وألحقت بريتين في فترة انحباس األمطار في السنة األولى فقط، واقتصرت الخدمات 

 األخرى على التعشيب.
 :تية المدروسةالصفات النبا-2-2

 Biodiversityعلى األسس الموضوعة من قبل المعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية  تم اختيار بعض الصفات اعتماداً 
International (IPGRI :)سابقًا 

 ، وذلكالنبات في نهاية مرحلة اإلزمهار قمةبدءًا من سطح التربة وحتى بقياس النبات القراءة  تسجيلتم : (سم)ارتفاع النبات  -1
 .نباتات عشوائية من كل مكرر 10بمعدل 

 مفترش. -3نصف قائم،  -2قائم،  -1تم تحديد طبيعة النمو طبيعة النمو: -2
 متفرع قاعديًا. -2متفرع قميًا،  -1 طبيعة التفرع: -3
/أبريل )حيث يمر لغاية نيسان /مارسفي أوائل آذار رضعيف، وقد   -4متوسط،  -3جيد،  -2جيد جدًا،  -1 التقييم الحقلي: -4

واعتمادًا على مؤشرات حجم وارتفاع النبات ومدى قوة وعدد ، تبعًا النتشار المدخالت نبات الرغل بمرحلتي التفرع الجانبي واإلزمهار(
 ر فيها.األفرع والنموات السفلية المعم رة والعليا الحولية إضافًة إلى النورات الزمهرية وكمية الثما

)تبعًا للنسبة  درجة التأثر بملوحة التربةلت سج  ، وفقًا لدرجة التأثر بملوحة تربة الموقع 10أعطيت عالمة من  التأثر بالملوحة: -5
 :ما يليلوفقًا  /9-1/ مقياسعلى  المئوية للنباتات المتأثرة بالملوحة(

%(، 50-41) -6 %(،40-16) -5%(، 15-11) -4 ،%(10-6) -3%(، 5-1) -2(، تأثر)عدم وجود  مقاومة قصوى -1
تعتبر وتم التقدير في السنة الثالثة من التجربة، و )النباتات ميتة(.  عالي الحساسية -%9(، 76-100) -8 %(،51-75) -7

 تستبعد.تعتبر غير متحملة و  5جيدة لالنتخاب والتي تأخذ درجة أعلى من  5-1المدخالت التي تأخذ درجة من 
يف الجزيئي: تم التوصيف الجزيئي للمدخالت المدروسة في مخبر التقانات الحيوية التابع للهيئة العامة للبحوث التوص -2-3

 وفق المراحل:  بدمشق العلمية الزراعية
 CTAB (CetyTrimethyl Ammoniumبطريقة  غضةمن أوراق  DNAعزل الـحمض النووي الريبي منقوص األكسجين  -

Bromide) ( حسبDoyle and Doyle, 1993). 
 مضافًا له محلول (%1بواسطة الرحالن الكهربائي األفقـي باستخدام مهالمة أغاروز )  DNAالتقدير النوعي للـحمض النووي  -

TBE(X1 ) مايكروغرام/مل، ومن ثم أظهرت حزم  الحمض النووي  0.5والكاشف بروميد االيثيديومDNA   باستخدام األشعة فوق
واستخدم مؤشر قياسي لإلشارة لمواقع وحجم الحزم. تم انتقاء األفضل من العينات ذات النوعية الجيدة التي ( UVالبنفسجية )

من العينات ذات النوعية غير الجيدة والتي بدت كلطخة  DNA(، وأعيد عزل الحمض النووي Bandsظهرت على شكل حزم )
في العينات  DNA ي، وتم التقدير الكمي للحمض النووي( نتيجة تقطع الحمض النوو Smearمتطاولة غير واضحة الحدود )

بحساب النسبة  DNA(، كما تم التأكد أيضًا من نقاوة الحمض UV Spectrophotometerباستخدام مقياس الطيف الضوئي )
يدل  ( للعينات المدروسة مما2 -1.7حيث تراوحت النسبة ما بين ) 280إلى  260االمتصاصية عند أطوال الموجات الضوئية 

بالماء المقطر المعقم، للوصول  DNA، ثم مددت عينات الحمض النووي DNA (Maniatiset al., 1982)على النقاوة الجيدة للـ 
 (.120ng/µl) لتركيز

متخصصة مرئسات  10باستخدام  DNA، حيث تم مضاعفة الـ ISSR تقنية التكرارات البسيطة الترادفية الداخليةاستخدمت  -
في جهاز ( Amplification)(. أجريت عملية المضاعفة 4جدول ال( )ستااليت)مكملة للمنطقة المحيطة بالميكرو  ستااليتبالميكرو 

 2X PCR، حيث استخدم ميكرولتر( 25بحجم تفاعل كلي مناسب )،  Euro Cloneو Eppendrofالتدوير الحراري من شركة  
Master Mix (Fermentas, Germany الحاوي على )( :المكونات التاليةTaq-Polymerase, dNTPsMgCl2) . وكان
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دقائق،  5م لمدة    94(  بدرجة حرارة Initial Denaturationوفقًا لما يلي: فصل أولي للسالسل )  PCRبرنامج عمل جهاز الـ
 :خطوات 3دورة تضمنت كل منها  36تتبعها 

 م.    94ثانية بدرجة حرارة  45لمدة   Denaturationفصل السالسل  -1
 (. 4جدول الم )   53-38ثانية على حرارة  45لمدة  Annealingالتحام المرئس  -2
 م.    72دقيقة بدرجة حرارة  1.5لمدة  Extensionاستطالة  -3

% تحت جهد 2وز بتركيز في مهالمة األغار  PCRم. تم ترحيل نواتج تفاعل الـ   72دقائق على حرارة  7ثم استطالة نهائية لمدة 
 Gelوصورت الحزم الظامهرة بوجود األشعة فوق البنفسجية باستخدام جهاز فولت لمدة ساعتين ونصف، 85كهربائي قدره 

documentation. 
 كل منهاواالنصهار ل لتحاماال المستخدمة ودرجة حرارة  ISSRالتسلسل النكليوتيدي لمرئسات  .4جدول ال

 )ْم( صنهااردرجة حرارة اال درجة حرارة االلتحام )ْم( (bpطول المرئس ) '5 -' 3التسلسل النيكليوتيدي  اسم المرئس

ISSR-4 CACACACACACACACAAC 18 48 54 

ISSR-5 CACACACACACACACAGT 18 48 54 

ISSR-8 CACACACACACACACAGA 18 49 54 

ISSR-17 CAGCACACACACACACAC 18 51 56 

ISSR-23 GAGTCTCTCTCTCTCTCT 18 51 54 

ISSR-811 GAGAGAGAGAGAGAGAC 17 44 52 

ISSR-812 GAGAGAGAGAGAGAGAA 17 49 50 

ISSR-862 AGCAGCAGCAGCAGCAGC 18 53 60 

ISSR-866 CTCCTCCTCCTCCTCCTC 18 53 60 

ISSR-17899B CACACACACACAGG 14 38 44 

للمقارنة بين  LSDأقل فرق معنوي قيمة ، وتم حساب Genstat 7التحليل اإلحصائي: حللت النتائج باستخدام برنامج  -2-4
 Jaccardعلى معامل  اعتماداً ( Genetic Similarityكما درست درجة التشابه الوراثي ) %.5 احتمالية مستوىعند متوسطات ال
(Jaccard, 1908) .( أجري التحليل العنقوديCluster analysis باستخدام برنامج )PAST (Hammer et al., 2001) 

 .0بالرقم  وجودمهاوعدم  1لهذا تم تشكيل مصفوفة بحيث تم ترميز أي حزمة ذات وزن جزيئي محدد بالرقم 

 النتائج والمناقشة

 : )سم( ارتفاع النبات-1
وجود فروقات أظهرت نتائج تحليل التباين و  ارتفاع النبات تحت ظروف التربة المالحة. بالنسبة لصفةتباينت المدخالت المدروسة 

سم، تاله  203.3معنويًا بصفة ارتفاع النبات على المدخالت األخرى بمتوسط  2تفوق الرغل الملحي ، حيث(P<0.05)معنوية 
 سم 64وكان متوسط ارتفاع الرغل األمريكي األدنى قيمًة  ،سم 72ثم الرغل السوري سم،  177.8بمتوسط  1الرغل الملحي

حافظت جميع المدخالت على المجال الطبيعي لطولها تبعًا للدراسات التوصيفية والتصنيفية السابقة )الحكيم  وبالتالي(. 5جدول ال)
اعه المترين مما يدل على القدرة ( باستثناء الرغل الملحي ذو األصل التونسي الذي تجاوز ارتف2008؛ العودات، 2008وزمالؤه، 

 الكامنة لهذا المدخل، على الرغم من تعرضه لإلجهاد الملحي.
 طبيعة النمو وطبيعة التفرع والتقييم الحقلي:  -2

بطبيعة نمو نصف  2و 1طبيعة النمو وطبيعة التفرع وقوة النمو بالنسبة للمدخالت المدروسة، واتصف الرغل الملحي اختلفت
 قائمة، وتتفرع من القاعدة نموات كثيفة وقوية مما جعلهما يأخذان الدرجة األولى في التقييم الحقلي على عكس الرغل األمريكي

كان نموه قائمًا، وتفرعه في أكثر من مستوى بنموات محدودة النمو ، و الحقلي )تقييمه وسط(الذي احتل المرتبة األخيرة في التقييم 
 (. 5جدول الوقصيرة، بينما كان الرغل السوري نصف قائم، متفرع قميًا بتفرعات جيدة وقوية النمو، تقييمه الحقلي جيد )
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 تأثير الملوحة:  -3
أعلى لملوحة التربة تاله الرغل السوري الذي كان تأثره بالملوحة ضعيفًا، ثم  تحمالً  2والرغل الملحي 1كل من الرغل الملحي سجل

( بأن الرغل الملحي قادر على النمو في 1987مما يؤكد ما ذكره )سنكري، (. 5جدول الالرغل األمريكي الذي تأثر بشكل متوسط )
 اءة في مهذه البيئات.ترب مالحة بشكل أكبر من الرغل السوري واألمريكي مما يجعله أكثر كف

 طبيعة النمو وطبيعة التفرع والتقييم الحقلي وتأثير الملوحة للمدخالت المدروسة.طول النبات )سم( و  .5جدول ال
 تأثير الملوحة التقييم الحقلي طبيعة التفرع طبيعة النمو )سم( طول النبات المدخالت المدروسة

 2 جيد متفرع قمياً  نصف قائم 72 الرغل السوري
 6 وسط متفرع من القاعدة والوسط قائم 64.3 الرغل األمريكي
 1 جيد جداً  متفرع قاعدياً  نصف قائم 177.8 1الرغل الملحي
 1 جيد جداً  متفرع قاعدياً  نصف قائم 203.3 2الرغل الملحي

     129.4 المتوسط العام
C.V% 11     

L.S.D5% 17.5     
 التوصيف الجزيئي:

 :ISSR( الناتجة عن تطبيق تقنية polymorphismالشكلية)التعددية  -1
(. 1شكل الواضحة ) اً أعطت جميعها حزمتمكنت جميع المرئسات المستخدمة من كشف التباين بين المدخالت المدروسة حيث 

غت نسبة ، وبلحزمة 132 وأثبتت كفاءة في إعطاء تعددية شكلية بين المدخالت المدروسة، وقد كشفت المرئسات المستخدمة
أعلى عدد  ISSR-862حزمة(، وقد أعطى المرئس   13.2%، وكان متوسط عدد الحزم الكلية للمرئس ) 98التعددية الشكلية 

وتراوح الوزن الجزيئي للحزم  .حزمة( 7أقل عدد من الحزم ) ISSR-17899bحزمة(، في حين أعطى المرئس   22من الحزم )
 (.6جدول ال) bp 2700و 200بين 

 

 
 في المدخالت المدروسة.  ISSR-5،ISSR-811 نيمرئسالنماذج التعددية الشكلية الناتجة عن استخدام % توضح 2هالمة اآلجاروز  :1شكل ال

بدراسته للتنوع الوراثي  Bouda et al., (2006)مما يدل على االختالفات الوراثية الكبيرة بين مدخالت الرغل ومهذا ينسجم مع 
مستويات  RAPD، حيث وجدوا نتيجة تطبيق تقنية RAPDلثمانية أنواع من جنس الرغل المنتشرة في المغرب باستخدام تقنية 

عدد الحزم الكلي في المدخالت المدروسة، حيث  واختلف عالية من التباين الوراثي فيما بين أنواع الرغل المنتشرة في المغرب.
أقل عدد  1في حين أظهر الرغل الملحي PCRحزمة( في مجموع تفاعالت الـ  68ل األمريكي أعلى عدد من الحزم )أظهر الرغ
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حزمة عند تطبيق المرئس  (17) 2، فقد أعطى الرغل الملحيعند تطبيق مرئس واحدوبالنسبة لعدد الحزم  حزمة(. 30من الحزم )
ISSR-862  2والملحي 1الرغل الملحي كل منفي  (حزمة واحدة)عدد من الحزم ومهو أعلى عدد من الحزم، في حين كان أقل 

 .ISSR-17899Bوالسوري عند تطبيق المرئس  1وفي نوعي الرغل الملحي ISSR-8والسوري عند تطبيق المرئس 
 في المدخالت المدروسة. ISSRعدد الحزم الكلية والمتباينة والنسبة المئوية للتعددية الشكلية الناتجة عن المرئسات المستخدمة في تقنية .6جدول ال

 تحديد درجة القرابة الوراثية بين المدخالت المدروسة: -2
، وكانت أعلى درجة قرابة وراثية Jaccardجرى تحديد درجة القرابة الوراثية بين المدخالت المدروسة باالعتماد على معامل 

، وبلغت درجة القرابة بين الرغل السوري والرغل )مصدره تونس( 2سورية( والرغل الملحي )مصدره  1الملحي ( بين الرغل 0.37)
( مما يدل على أن الرغل السوري قريب نسبيًا من الرغل الملحي نظرًا لكونهما ينتشران طبيعيًا في 0.29، 0.31) 2و 1الملحي

الرغل األمريكي )المدخل من أمريكا( مهو األبعد عن  بينما كان (.Mulas and Mulas, 2004) منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا
( بين الرغل األمريكي وكل من الرغل 0.19، 0.27الرغل الملحي والسوري في دراستنا، حيث بلغت درجة القرابة الوراثية )

قل قيمة لها ما مهي أ 2الرغل الملحيالرغل االمريكي و ( بين 0.17على الترتيب، وكانت درجة القرابة ) الرغل السوريو  1الملحي
( في دراستهم لتحليل Ortiz-Dordaet al., 2005(. ومهذا لم يتفق تمامًا مع )7جدول ال) بين المدخالت المدروسة جميعها

أنواع أخرى من الرغل )ليس من بينها الرغل السوري( اعتمادًا على التسلسالت الداخلية  4العالقات التطورية للرغل الملحي مع 
 نتميان إلى مواطن جغرافية مختلفة.يعلمًا أنهما رغل الملحي قريبًا نسبيًا من الرغل األمريكي حيث كان ال(، ITSالمستنسخة )

 درجة التشابه الوراثي بين المدخالت المدروسة .7جدول ال
 AH1 AH2 AL AC 

AH1 1    
AH2 0.37 1   
AL 0.31 0.29 1  
AC 0.27 0.17 0.19 1 

 لمدخالت الرغل المدروسة:  (Cluster Analysis)التحليل العنقودي  -3
( انقسام المدخالت 2شكل الاستخدمت قيم التشابه الوراثي في رسم مخطط القرابة بين المدخالت المدروسة، حيث أظهر المخطط )

إلى تحت الثانية  انقسمت المجموعةو الذي ينتشر طبيعيًا في أمريكا، مجموعتين أساسيتين، ضمت األولى الرغل األمريكي  إلى

 (pbمجال الوزن الجزيئي ) النسبة المئوية للتعددية الشكلية % عدد الحزم المتباينة عدد الحزم الكلية اسم المرئس
ISSR-4 11 11 100 450-2700 
ISSR-5 16 16 100 275-2500 
ISSR-8 9 9 100 550-2000 
ISSR-17 11 10 91 275-2000 
ISSR-23 13 13 100 325-1700 
ISSR-811 17 17 100 200-2000 
ISSR-812 13 13 100 230-1200 
ISSR-862 22 22 100 230-2500 
ISSR-866 13 12 92 425-2600 
ISSR-17899B 7 7 100 400-2600 

 - - 130 132 المجموع
 - 98 13 13.2 المتوسط
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، ووفقًا السوريوض مت تحت المجموعة الثانية الرغل  2والرغل الملحي 1ملحيالرغل المجموعتين، ضمت تحت المجموعة األولى 
المنتشر طبيعيًا في أمريكا بينما ضم ت المجموعة الرئيسية الثانية الرغل األمريكي لذلك نجد المجموعة الرئيسية األولى ضمت 

. أي توزعت المدخالت المدروسة (2والملحي 1)الرغل السوري والملحي طبيعيًا في منطقة حوض المتوسط ي تنتشرالمدخالت الت
أي ، ضمن تحت مجموعة مستقلة عن الرغل السوري 2والملحي 1الملحيالرغل  مدخال تبعًا إلى موطنها الجغرافي، كما انتظم

 ,.Boudaet al(. توافقت مهذه النتائج مع  نتائج )Hormaza, 2002) توزعت المدخالت أيضًا تبعًا لنسبها وتصنيفها النباتي
من الرغل منتشرة في المغرب )ليس من بينها الرغل السوري( وتوزع  أنواع( التي أشارت إلى وجود انعزال ملحوظ لثمانية 2006

 كل نوع ضمن مجموعة مستقلة.

 شجرة القرابة الوراثية لمدخالت الرغل المدروسة .2شكل ال

 

 تستنتاجااال
 وجود تباينات مهامة بين مدخالت الرغل يمكن االستفادة منها في االنتخاب والتحسين الوراثي. تبين -1
 2والرغل الملحي 1الرغل الملحي سم(، وأظهر 203.3تونس( من حيث متوسط طول النبات ) مصدره) 2تفوق الرغل الملحي -2

 أقصى تحمل لملوحة تربة محطة بحوث سعلو.
فيما بينها مما  التنوع الوراثي الكبيربين مدخالت الرغل المدروسة وبالتالي إظهار تمييز لل ISSRالـ  تقنيةيمكن استخدام  -3

التأقلم مع العوامل  على إنشاء مجمعات وراثية )عشائر( صنعية تجتمع فيها صفات اإلنتاجية العلفية الجيدة مع القدرةيساعد في 
 به الجافة.البيئية المميزة للبيئات ش

 
 التوصيات

دخال الرغل الملحي  -1 ينصح بنشر الرغل الملحي والرغل السوري على نطاق واسع في الترب المالحة كنوعين نباتيين علفيين، وا 
 التونسي الذي يمكن أن يتأقلم مع البيئات السورية وتنجح زراعته بشكل خاص في البيئات الملحية. 

 لتشمل جميع أنواع الرغل المنتشرة في سورية وتحليل االختالفات الوراثية بين وضمن مهذه األنواع.تعميق الدراسات الجزيئية  -2
المدخالت الوراثية المدروسة وال سيما الرغل الملحي التونسي بإدخالها في برامج التحسين الوراثي الستنباط االستفادة من  -3

 إعادة تأمهيل األراضي المتملحة التي تخرج من نطاق االستثمار الزراعي. أصناف ذات صفات مرغوبة تستخدم في
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Abstract: 

The study was carried out at Saalow Research Station, in Der Al Zur, General Commission for 

Scientific Agricultural Research (GCSAR), Der Al Zur, Syria, during the agricultural seasons 

2008/2009- 2009/2010, 2010/2011 to evaluate the performance of four accessions related to the 

genus Atriplex, i.e. A. leucoclada, A. canescens, A. halimus1 (from Syria) and A. halimus2 (from 

Tunisia) under soil salinity stress conditions depending on a number of morphological indicators. 

ISSR technique (Inter Simple Sequence Repeats) was used for molecular characterization using 10 

primers. The results showed that the studied accessions varied in their response for salinity stress 

conditions, the average of plant height in Atriplex halimus2 (203.3 cm) was significantly higher 

than the other accessions, A. halimus1, A. leucoclada and A. canescens (177.8, 72 and 64.3 cm), 

respectively. A. halimus1 and A. halimus2 revealed the highest tolerance to soil salinity (EC20 dSm
-

1
) followed by A. leucoclada and lastly A. canescens. Results showed vast genetic variation among 

the studied accessions, all primers proved their effectiveness in showing polymorphism between the 

studied accessions; primers gave 132 bands with a polymorphic percentage 98%. The number of 

bands of each primer varied from minimum 7 bands for the primer (ISSR-17899b) to maximum 22 

bands in the primer (ISSR-862) with average of 13.2 bands of each primer.  
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