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 الملّخص:

بهدف دراسة  2011، دمشق، سورية، عام بر األصول الوراثية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةتي مخهذا البحث ف نّفذ
بلدية حمراء، فلورنس أورور، سلموني،  :هي Triticum aestivumمن القمح الطري أصناف محلية  لـعشرةالوراثي التباين 

 Randomly Amplified ، بإستخدام تقنية ، قندهاري أبيض، قندهاري أحمر، سويد، بريجي وحريدية4مكسيباك، شام
Polymorphic DNA (RAPD .) تم عزل الحمض النوويDNA  نسبة قواعد  كانت مرئسات 9واستخدامGC  60فيها ما بين- 

نسبة تشابه كانت  ضعفأ، و بريجي وسويدالصنفين % بين الصنفين مكسيباك وسلموني وبين 56تشابه أعلى نسبة  . كانت70%
كان عدد الواحد،  حزمة للمرئس 28.8حزمة بمتوسط  259أعطت المرئسات التسعة  .% بين الصنفين سويد وبلدية حمراء24

واسمة موجبة  89تم تحديد و كما  .%100 -58.6ن وتراوحت نسبة االختالف ما بي 243والمختلفة  16 منها الحزم المتماثلة
 3/ مرئسات ميزت 5/ واسمات سالبة فريدة من /5فريدة من كافة المرئسات المستخدمة ميزت كافة األصناف وتم تحديد فقط /

بة الفريدة أكثر األصناف تحديدًا بالواسمات الموج( واسمة 18) وبريجي. كان الصنف بلدية حمراء 4أصناف هي بلدية حمراء وشام
 (،واسمات 3بالواسمات السالبة )أكثر األصناف تحديدًا  4كان الصنف شام واسمة(، في حين 15) فلورنس أورورالصنف وتاله 

األصناف إلى  توزعالتحليل العنقودي  أظهر. VBC 3-9تاله  VBC2-15أما أكثر المرئسات تحديدًا لألصناف فكان المرئس
يزرع بعاًل ويتحمل الذي  السلمونيكان الصنف فمثاًل توزعها البيئي،  فرعين وتحت فروع ومجموعات وفصلت األصناف حسب

 لري تحت فرع آخر.لاج تحوالتي تالجفاف ضمن تحت فرع واألصناف سويد وحريدية وبلدية حمراء 

 .RAPDوراثي،  تباينسورية،  : قمح طري، أصناف محليةالكلمات المفتاحية

 المقدمة

ًا في ظل الظروف من أهم المحاصيل الغذائية عالميّ  ، ويعتبرفي العالم من حيث المساحة المزروعةالمرتبة األولى القمح  يحتل
تغيرات (، ونتيجة للTilmanet al., 2002) 2050عام نسمة  مليار 9المتوقع أن يصل إلى و  ،الحالية من ازدياد عدد السكان

وزيادة فرص الحصول على الغذاء من االتجاهات الحديثة لرفع الغلة  هدف تؤثر سلبًا في إنتاج القمح، فإنوالتي مناخية ال
المحاصيل الهامة التي ندر وجودها وارتفع سعرها، هو استنباط أصناف جديدة ذات مواصفات نوعية جيدة وغلة مرتفعة باالعتماد 

 لية في برامج استنباط األصناف.على استخدام الموارد الوراثية المح
المحلية الطرية  هينتشر العديد من أصناف، ساسيء األغذاالكونه محصول  األول في سوريةاالستراتيجي القمح المحصول يعتبر 
مرغوبة لصناعة الخبز كما في أصناف القمح الطري،  وتمتاز بمواصفات شكلية وتكنولوجية ،متأقلمة مع الظروف البيئيةوال والقاسية

، ألف هكتار 1374نحو  2013العام في  ولصناعة البرغل والفريكة كما في أصناف القمح القاسي. بلغت المساحة المزروعة 
ذا ة ههميوأل(. 2013، الزراعية السنوية% )المجموعة اإلحصائية 49.74حوالي منها كانت نسبة مساحة القمح الطري و 
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نتاجيته من خالل التحسين الوراثي وهذا ال يتم إال باستخدام مادة تتواصل الجهود لخاصة المحصول  ال تطويره وتحسين نوعيته وا 
عن طريق تحديد مواصفاتها الفينولوجية والمورفولوجية واإلنتاجية  تقييم هذه األصنافويساعد  وراثية ذات تنوع وراثي مالئم للبيئة

ودراستها ( (BIOVERSITY( تسمى حاليا IPGRIة صادرة عن المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية )حسب كتالوكات خاص
ًا بأحد طرق التقانات الحيوية لربط الصفات التي تم الحصول عليها بالدراسة التقليدية مع الدراسة الجزيئية للتمييز بينها جزيئي

 RAPD (Randomly Amplifiedاستخدم في تنفيذ البحث تقنية (. Roderet al., 2002) تحسينبرامج الاالستفادة منها في و 
Polymorphic DNA)،  حيث تعتبر من أوائل الطرق المستخدمة في دراسة التنوع والقرابة الوراثية التي تعتمد علىPCR 

(Polymerase Chain Reaction) ، وترتبط  للتسلسل النيوكلتيديويستخدم فيها مرئسات عشوائية التحتاج للمعرفة المسبقة
مفيدة في تقييم التنوع الوراثي في القمح النتخاب آباء ذات  ،بالمواقع المتوافقة مع قواعدها، فهي أرخص وأسهل من بقية التقانات

 (.Skariaet al., 2011, Jan et al., 2011) يمكن تطبيقها في أي مخبر ويمكن الوثوق بنتائجهاو قاعدة وراثية واسعة 
 ، وتحديد واسمات فريدةRAPD نةيباستخدام تق المذكورة الوراثي بين أصناف القمح الطرية المحليةالتباين دراسة  البحث إلى هدف

وبتوافق الدراسات  ،وفينولوجية الحقاً  ألصناف المدروسة، ومن ثم ربط الدراسة الوراثية المنفذة مع دراسات مورفولوجيةلتعريف ا
وتحديد الجينات المسؤولة عن بعض الصفات الجيدة يمكن االستفادة منها في التحسين الوراثي أو إلعادة  والفينولوجيةالوراثية 

 تأهيلها ونشر زراعتها عند الفالحين مجددًا.
 مواد البحث وطرائقه

  :المادة النباتية 
بلدية حمراء، فلورنس  هي: ،من مناطق مختلفة من سوريةجمعت ( T. aestivumأصناف قمح محلية طرية ) 9تم استخدام 

وهذه  4محسن شاماللصنف لأورور، سلموني، مكسيباك، قندهاري أبيض، قندهاري أحمر، سويد، بريجي، حريدية باإلضافة 
 .األصناف قديمة ومتأقلمة في البيئة السورية

  الطرائق 
  استخالص DNA : 

 ,. Porebskiet al)( عن بروتوكول Cetyl trimethyl ammonium bromide) CTABبطريقة  DNAالـ  تم استخالص
ونقاوته بحقنه على جل أغاروز وفحص  DNAاختبار سالمة بعدها أجري ، NaClفي تركيز ( مع بعض التعديل والتحوير 1997

 . (Spectrophotometer)فوتوميترجهاز سبكترو ومن ثم قياس تركيزه باستخدام الحزم الناتجة 
  تفاعل البلمرة المتسلسلPCR: 

ذ تفاعل نفّ (. 1جدول)التباينات واضحة مع األصناف المدروسة منها)خالل الدراسات األولية(  9 ًا أعطتمرئس 20استخدام تم 
 25كان حجم التفاعل بعدد الدورات ومدة آخر دورة. مع تعديل بسيط  (Williams et al., 1990) حسب PCRالبلمرة المتسلسل 

  كروليتر باألحجام والتراكيز التالية:يم
2.5 µl (4 mM) dNTPs, 
1.5 µl (50 mM) MgCl2, 
 5 µl primer (50 ng), 
 0.3 µl (5units/ µlTaq),  
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أما . DNAمن الـ  µl3من مزيج التفاعل الحاوية ميكرو ليتر  25باستخدام حجم نهائي  PCRتمت عملية المضاعفة في الـ 

94دقائق وعلى درجة حرارة  5( لمدة Initial denaturationشروط المضاعفة فكانت بإجراء تمسخ أولي )
°

 40, تالها م

 ( تضمنت:PCR cyclesدورة )

ثانية وعلى درجة حرارة  45( لمدة Denaturation)  DNAتمسخ الـ -
◦
 م.94

37( لمدة دقيقة وعلى درجة حرارة Annealingالتهجين ) -
◦

 م.

72دقيقة وعلى درجة حرارة  2( لمدة Extensionاإلستطالة ) -
◦

 م.

72دقائق وعلى درجة حرارة  7( لمدة final extensionتلتها مرحلة اإلستطالة النهائية )
◦

وترميم  DNAالستكمال بناء م 
 DNAبرومايد، ولتحديد الوزن الجزيئي للـ االثيديومصبغة يحتوي على  % 1فصلت نواتج التفاعل على جل آغاروز تركيز. النقص

 .Perfect Size 1kb  XL Lader-100هو: DNA molecular weight markerاستخدم 

 . تتابع المرئسات المستخدمة في الدراسة.1لالجدو
 %GC (`3-`5 التتابع ) اسم المرئس متسلسل

1 VBC 2-15 GGAGGGTGTT 60 
2 VBC 3-13 AAGCCTCGTC 60 
3 VBC 2-6 TGCTCTGCCC 70 
4 VBC 3-2 GTGAGGCGTC 70 
5 VBC 3-8 TGGACCGGTG 70 
6 VBC 3-9 CTCACCGTCC 70 
7 VBC 3-14 TGCGTGCTTG 60 
8 VBC 3-19 GTTGCCAGCC 70 
9 VBC 3-20 ACTTCGCCAC 60 

 
 البيانات: تحليل 

القراءات  هذه استخدمت ، حيث( تدل على وجود الحزمة1( تدل على غياب الحزمة و)0تم إحصاء عدد الحزم على أساس )
 لدراسة التشابه الوراثي باستخدام معادلة:

Dice Coefficient (Sokal and Snealh, 1973) ،:ثم استخدم التشابه الوراثي لتحديد الشجرة الوراثية باستخدام طريقة 
.Unweighted Pair Group Method using Arithmetic Average (UPGMA) 

 النتائج والمناقشة
 :التعددية الشكلية

( الحزم المتحصل عليها من المرئس 1ويمّثل )الشكل حزمة في كافة األصناف المدروسة  259التسع المستخدمة  مرئساتالأعطت 
(6VBC 2- ,) حزمة للمرئس 18وتراوح عدد الحزم ما بينVBC 3-2  حزمة للمرئس 48إلىVBC 3-9 28.8ط وبمتوس 

% مع 100إلى  3VBC-20% للمرئس58.6ا بين وأعطت المرئسات تباين في نسبة الحزم المختلفة تراوحت م ،حزمة/مرئس
/ مرئس 27وكان متوسط نسبة الحزم المختلفة 3VBC-19و 3VBC ،8-3VBC  ،9-3VBC ،14-3 VBC-13المرئس 

 .bp 3950إلى  146، وتراوح حجم الحزم الناتجة ما بين (2جدول )ال/ مرئس1.8والمتماثلة 
ووجدا نسبة عالية من التعدد  RAPDمدخل من الذرة باستخدام  15و لنحالتنوع الوراثي   Moeller and Schaal, 1999درس

 %.86.2 -46.7كانت ما بين حيث المدخالت بين الشكلي 
وكان  125صنف شعير وحصل على مجموع عام من الحزم وصل إلى  15العالقة بين  Fernandezet al, (2002)درس كما 
 . bp 1450 -250حزمة/ مرئس وكانت أوزانها ما بين  12.5 % وبمتوسط63 ةمتعددة الشكل بنسب 79بينها 
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 منها حزم مختلفة. اً مرئس 17ى أعطًا، مرئس 160قمح مستخدمًا ًا من الصنف 35التنوع الوراثي بين   Sun et al, (2003)درس
 10.1حزمة بمتوسط  262أعطت  اً مرئس 26أصناف قمح محلية باستخدام  لثمانيةاالختالفات   Wjhani(2004درس)كما 

 حزمة متماثلة. 130حزمة مختلفة و 132حزمة/ مرئس و
وحصل على مجموع عام من الحزم وصل صنف من القمح الطري  16لنحو  االختالفات Aydogan and Yagdi, 2012درس 
 -300نت أوزانها ما بين حزمة/مرئس وكا 8.35متشابهة بمتوسط  32ومتعددة الشكل  110كان بينها حزمة 142إلى 

2800bp . 
 . المرئسات وعدد الحزم المتماثلة والمختلفة ونسبة االختالف.2 الجدول

 نسبة الحزم المختلفة % الحزم المختلفة الحزم المتماثلة إجمالي عدد الحزم اسم المرئس متسلسل
1 VBC 2-15 26 2 24 92.3 
2 VBC 3-13 32 0 32 100 
3 VBC 2-6 20 1 19 95 
4 VBC 3-2 18 1 17 94.4 
5 VBC 3-8 23 0 23 100 
6 VBC 3-9 48 0 48 100 
7 VBC 3-14 26 0 26 100 
8 VBC 3-19 37 0 37 100 
9 VBC 3-20 29 12 17 58.6 

  243 16 259 المجموع
  27 1.8 28.8 المتوسط
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 مع األصناف المحلية المدروسة. VBC 2-6 الحزم الناتجة عن استخدام المرئس. 1شكل ال              

 الواسمات الفريدة:بوساطة لتعرف على األصناف المحلية ا
جميع  تم تعريفإمكانية تعريف األصناف المحلية المدروسة بالواسمات الفريدة السالبة والموجبة، حيث  (3) يظهر الجدول

سمة موجبة جود وابو يز تم الذي 4بواسمات فريدة موجبة وبعدد جيد من الواسمات ما عدا الصنف الشاهد شام األصناف المدروسة
وبريجي( بواسمات فريدة سالبة.  4)بلدية حمراء، شامثالثة أصناف فقط بينما تم تعريف  ،(3VBC-19واحدة فقط )البادئ 

 5سالبة فريدة من  جميع المرئسات المستخدمة واسمات موجبة فريدة بينما تم الحصول على واسماتباإلضافة لذلك، أعطت 
 (. 3VBC  ،9-3VBC  ،14-3VBC  ،19-3VBC  ،20-3VBC-8مرئسات فقط )
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 على األصناف المدروسة.بوساطتها سمات الموجبة والسالبة الفريدة التي تم التعرف . عدد وحجم الوا3 الجدول

 الصنف

 واسمة سالبة فريدة واسمة موجبة فريدة
مجموع ال

 عامال
 مجموعال البادئ الحجم مجموعال المرئس pbالحجم

 بلدية حمراء

1402 

649-413 

716 

1382-726-635-237 

1085-618-288-191 

370-286-240 

548-343-247 

2-15 

3-13 

2-6 

3-2 

3-9 

3-14 

3-20 

18 351 3-14 1 19 

 

 ورورأفلورنس 

1550-1323-907-815 

700 

939-822 

348 

601 

387-328 

930 

1199-1013-475 

2-15 

3-13 

2-6 

3-2 

3-8 

3-9 

3-14 

3-19 

15 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

15 

 سلموني

761 

1253 

1548-1327-1153-845 

2-15 

3-9 

3-19 

6 
 

- 

 

- 

 

- 
6 

 مكسيباك

916 

3950 

1583-1124 

796 

2-15 

3-2 

3-19 

3-20 

 

5 

 

 

- 

 

- 

 

- 
5 

 4شام 
 

1138 

 

3-19 

 

1 

345 

368 

404 

3-8 

3-19 

3-20 

 

3 

 
4 

 قندهاري أبيض

879-788 

1231-1049 

540 

2064-1011-964-823 

926 

1371 

2-15 

3-13 

2-6 

3-8 

3-9 

3-20 

11 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
11 

 قندهاري أحمر

1354-520 

1032-880 

1178 

2-15 

3-13 

3-9 

5 
 

- 

 

- 

 

- 
5 

 سويد

675 

1270-1066-387 

1461-803-203 

1343-762 

484 

1479 

2-15 

3-13 

2-6 

3-9 

3-14 

3-19 

11 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
11 

 بريجي

717 

1290-1101 

1409 

1514-797 

2-15 

3-13 

3-9 

3-19 

6 481 

 

3-9 

 

1 7 

 حريدية

692 

1016 

792-689-602 

1294-832-646-506 

1646-760 

2-15 

3-13 

3-9 

3-14 

3-19 

11 
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- 

 

 

- 
11 

   90   5 95 

 

تاله الصنف  ،واحدة سالبة فريدةو ( واسمة 18الصنف بلدية حمراء بأكبر عدد من الواسمات الموجبة الفريدة )كما تم تعريف 
( واسمة موجبة فريدة. بينما 11سالبة فريدة ثم قندهاري أبيض وسويد ولكل منهما )واحدة ( واسمة موجبة فريدة و 15فلورنس أورور )
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بأكبر عدد من  (، في حين تم تعريفهواسمة واحدة فقط)أقل األصناف التي تم تعريفها بالواسمات الموجبة الفريدة  4كان الصنف شام
 واسمة سالبة فريدة واحدة فقط.ببريجي وبلدية حمراء  ينكل من الصنفكما تم تعريف  ( واسمات3الواسمات السالبة الفريدة )
مرئسات فقط  3صنف من البطاطا باستخدام  14 نحول RAPDتقنية  Oganisian et al., (1996) في هذا السياق استخدم

واسمات  107على  Hussein et al., (2004) حصل. لتعريف وتمييز األصناف المدروسةالمرئسات وأوضح قدرة وكفاية هذه 
واسمة  15أصناف قمح محلية بواسطة  8على تعريف  Wjhani (2004) حصلو  صنف من الحمضيات. 14فريدة بدراسة 

 واسمة سالبة. 25موجبة و
أن جميع المرئسات ساهمت في تعريف األصناف المدروسة بواسمات موجبة فريدة وأن جميع األصناف تم  (4)من الجدول نالحظ 

، بريجي وبلدية حمراء بواسمات سالبة 4شامهي  ،أصناف فقط 3مرئسات فقط عرفت  5اسمات الموجبة الفريدة بينما تعريفها بالو 
 فريدة.

 يوضح المرئسات التي أعطت واسمات واألصناف التي تم التعرف عليها.  .4 جدولال

 المجموع الصنف المميز بواسمة سالبة فريدة الصنف المميز بواسمة موجبة فريدة المرئس

VBC 2-15 
قندهاري  -قندهاري ابيض-مكسيباك -سلموني -فلورنس اورور-بلدية حمراء

 حريدية -بريجي -سويد -احمر
- 9 

VBC 3-13 
 -بريجي -سويد -قندهاري احمر -قندهاري ابيض -فلورنس اورور-بلدية حمراء

 حريدية
- 7 

VBC 2-6 4 - سويد -قندهاري ابيض -فلورنس اورور -بلدية حمراء 

VBC 3-2 3 - مكسيباك -فلورنس اورور -بلدية حمراء 

VBC 3-8 3 4شام  قندهاري ابيض -فلورنس اورور 

VBC 3-9 
 -سويد -قندهاري احمر -قندهاري ابيض -سلموني -فلورنس اورور-بلدية حمراء

 حريدية -بريجي
 8 بريجي

VBC 3-14 4 بلدية حمراء حريدية -سويد -فلورنس اورور -بلدية حمراء 

VBC 3-19 6 4شام  حريدية -بريجي -سويد -4شام  -سلموني -فلورنس اورور 

VBC 3-20 4 4شام  قندهاري ابيض-مكسيباك-بلدية حمراء 

9 10 3 48 

 القرابة والتشابه الوراثي:
أعلى نسبة تشابه حيث كانت  (5جدول )ال %56% إلى 24المدروسة ما بين العشرة التشابه الوراثي بين األصناف  تراوحت درجة 

وتأقلم مع الظروف المحلية السورية  ة% بين كل من الصنف مكسيباك وسلموني ويعتبر األول من األصناف المدخلة إلى سوري56
% بين  53% أيضَا وتالها في نسبة التشابه 56كانت نسبة التشابه بين بريجي وسويد وبشكل مماثل عام، و  30منذ أكثر من 

 .أورور وقندهاري أحمر وسلموني وفلورنسومكسيباك وسويد  4شام
ملم  400% بين كل من سويد وبلدية حمراء )كالهما يزرعان في مناطق أمطارها أكثر من 24بينما كانت أقل نسبة تشابه 

 % بين كل من بريجي وبلدية حمراء.26وتالها في نسبة التشابه ، وينتشران في الساحل(
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% 64صنف قمح ربيعي والحظ أن نسبة التشابه والقرابة الوراثية كانت مابين  35نسبة التشابه بين  Sun et al, (2003)درس 
% 87.9تشابه وراثي لعدد من طرز الشعير الربيعي وصلت إلى نسبة  Russel et al., (1997)ت دراسة %. كما أظهر 98إلى 

 % في الشتوي السداسي.89.7% بينما كانت  91.7والشعير من النموذج الشتوي الثنائي كانت 
 %.86و 31.6نسبة تشابه مابين  على وحصالصنفًا من القمح الطري  Yagdi and Aydogan, (2012)  16درس 

 .Diceعتمادَا على معادلة االتشابه الوراثي بين األصناف المدروسة . 5 جدولال
 

 

 بلدية

 حمراء

 فلورنس

 أورو
 شام مكسيباك سلموني

 يقندهار

 بيضأ

 قندهاري

 حمرأ
 حريدية بريجي سويد

          1.00 حمراء بلدية

         1.00 0.38 أورو فلورنس

        1.00 0.53 0.39 سلموني

       1.00 0.56 0.48 0.30 مكسيباك

      1.00 0.53 0.46 0.43 0.35 شام

     1.00 0.45 0.44 0.32 0.30 0.31 بيضي أقندهار

    1.00 0.47 0.33 0.42 0.40 0.31 0.31 حمرأ قندهاري

   1.00 0.53 0.34 0.37 0.36 0.44 0.36 0.24 سويد

  1.00 0.56 0.43 0.37 0.42 0.44 0.44 0.34 0.26 بريجي

 1.00 0.49 0.43 0.38 0.40 0.38 0.34 0.34 0.28 0.29 حريدية

 شجرة القرابة )التحليل العنقودي(:
 UPGMAباستخدام طريقة و نتائج نسب التشابه المدروسة اعتمادًا على لألصناف المختبرة  (2الشكل )تم وضع التحليل العنقودي 

األصناف المدروسة تحت فرعين رئيسين ضم الفرع األول بلدية حمراء بينما انقسم الفرع الثاني إلى تحت فرعين: أمكن وضع حيث 
ثانية انقسمت إلى تحت مجموعتين ضمت األولى: فلورنس والمجموعة ال 4انقسم األول إلى مجموعتين ضمت المجموعة األولى شام

أورور وتحت المجموعة الثانية ضمت سلموني ومكسيباك، وتحت الفرع الثاني انقسم أيضًا إلى مجموعتين ضمت األولى قندهاري 
 .ري أحمربريجي وسويد وقندهاضمت  أبيض والمجموعة الثانية انقسمت إلى تحت مجموعتين ضمن األولى حريدية والثانية

كتقنية  RAPDفي دراسة على الذرة أنه يمكن االعتماد على  Schaal and Moeller, (1999)وفي هذا المجال أكد 
الذين درسوا  Sun et al, (2003) لتوضيح التنوع الوراثي بين السالالت واألنواع المدروسة. كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج

 صنف قمح ربيعي وتم فصلها بواسطة التحليل العنقودي إلى مجموعتين حسب أنواعها.  35التنوع الوراثي بين 

 .Dice ( وحسب معادلةUPGMAشجرة القرابة لألصناف المدروسة محسوبة باالعتماد على طريقة ) .2 شكلال
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 الخالصة:
بتقييم التباين الوراثي ألصناف من  باستخدام تسعة مرئساتلتها وفعاليتها و المتميزة بانخفاض تكلفتها وسهو  RAPDحددت تقنية 

يمكن أن تساهم في انتخاب عددًا ال بأس به من الواسمات الفريدة الموجبة لتمييز وتعريف األصناف المحلية التي القمح الطري، 
، كما Skaria et al., 2011, Jan et al., 2011)) بر والوثوق بنتائجهاتتطبيقها في أي مخو آباء ذات قاعدة وراثية واسعة 

ويفيد ربط نتائج هذه الدراسة بالدراسة المورفولوجية والفينولوجية واجراء دراسات وراثية باستخدام تقانات أخرى تدعم هذه الدراسة في 
 تحديد مواقع المورثات الهامة واالستفادة منها في برامج التربية والتحسين الوراثي.

 المراجع
(. وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، قسم االحصاء والتعاون الدولي، دمشق، 2013المجموعة االحصائية الزراعية السنوية )
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Abstract: 

The research was conducted at the Laboratory of Genetic Resource Department in the General 

Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), Damascus, Syria. The aim of the study 

was to investigate the genetic diversity between 9 local bread wheat cultivars (T. aestivum)  i.e. 

Baladieh Hamraa, Florance Aurore, Salamoni, Maxibak, Kandahari Abiad, Kandahari Ahmar, 

Sweid, Briji, and Hreideh), and Cham 4 as control. The DNA was isolated, and the genetic diversity 

was studied by RAPD technique using 9 primers with a GC percentage between 60 to 70%. Results 

showed that the highest percentage of similarity was 56% between Maxibak and Salamoni and, 

between Briji and Sweid. The lowest percentage of similarity was 24% between Sweid and 

Baladieh Hamraa. The 9 primers generated 259 bands in averaging 28.8 band for each primer. 243 

bands were polymorphic with a variation rate ranged between 58.6 and 100%. Whereas all studied 

cultivars were characterized by 89 positive unique bands from all primers, only three cultivars 

(Baladieh Hamraa, Cham 4 and Briji) were characterized by 5 negative unique bands from /5/ 

primers. The cultivar Baladieh Hamraa had the highest positive unique bands (18 bands) followed 

by Florance Aurore (15 bands) and Cham 4 had the highest negative unique bands (3 bands). In 

addition, VBC2-15 was the most characterizing primer, followed by VBC 3-9. The cluster analysis 

revealed that the cultivars under study were distributed into two branches, sub branches and groups 

separated by their environmental requirements. For instance, Salamoni (drought tolerant cultivar), 

which can grow under rainfed conditions was placed in a branch whereas the cultivars Baladieh 

Hamraa and Sweid that need irrigated conditions were placed under another branch. 

Key words: Bread wheat, Local Syrian cultivars, Genetic Diversity, RAPD. 

 

  


