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 رية من نخيل التمرك الذاألصناف طريقة الفصل الكهربائي في التميز بين بعض استخدام

Phoenix dactylifera L.)(  

  ساجدة ياسين سويد، منتهى عبد الزهرة عاتي 

   العراق-جامعة البصرة - النخيلأبحاثمركز 
  

   :الخالصة

جامعـة البـصرة    –راعة  النخيل وكلية الز   أبحاث في مختبرات مركز      الحالي اجري البحث      

خكري (ن نخيل التمر الذكرية     م أصنافلثالثة   البروتينية المفصولة كهربائياً     لمقارنة انماط الحزم  

 الفيحاء ، حيث تم اخذ العينات       –المزروعة في منطقة شط العرب      ) األخضر غنامي   وسمسمي و 

 الكهربائي  فريد نتائج الت  هرتأظ الحديثة النمو ألجراء التقدير النوعي للبروتينات وقد         األوراقمن  

 التي تدل على اخـتالف      لحزم البروتينية وكثافتها وعددها   ا أنماطوجود اختالفات في    للبروتينات  

 الثالثـة  األصـناف  النتـائج ان  أوضـحت كما . كمية ونوعية البروتينات باختالف صنف اللقاح    

نفس الموقـع وذات وزن      الذكر احتوت على حزمة بروتينية مشتركة ظهرت في          السابقةالذكرية  

 النتائج حدوث عملية التعبير الجيني التفاضلي حيث لوحظ ظهـور           أظهرتجزيئي منخفض كما    

علـى  والحجم والوزن الجزيئي عدد من الحزم البروتينية التي اختلفت في العدد والموقع والكثافة         

  .ح الثالثة اللقاأصنافالهالم وحسب صنف اللقاح المستخدم وكانت هناك فروق واضحة بين 

   كهربائي ، نمط بروتيني فريدنخلة التمر ، ت: الكلمات المفتاحية
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  :المقدمة
  أهميتهـا  البستانية التي اكتـسبت  األشجار أقدممن   .Phoenix dactylifera Lمرنخلة الت

 الى  إضافة المختلفة   أجزائها كيفية االستفادة من     اإلنسانمما تقدمه من فوائد متعددة منذ ان عرف         
  ).١٩٧٢،البكر(ثمارها التي جعلتها شجرة الحياة 
 إجـراء  للنمو تم    األولية في المراحل     المختلفة وجنسها  األصنافنظراً لصعوبة التميز بين     

 الكهربـائي للتعـرف   فريـد  بطريقـة الت كهربائيا المفصولة  البروتينات أنماطهذا البحث لمقارنة    
 األبحـاث هناك العديد من     .تفصيلياً على طبيعة المكونات البروتينية ألشجار نخيل التمر الذكرية        

مودي فـي التقـدير النـوعي للبروتينـات          والع األفقيمت تقنيات الفصل الكهربائي     التي استخد 
 في أشجار نخيل التمر بهدف معرفة االختالفـات الوراثيـة بـين             اإلنزيميةوالكشف عن النظم    

        ؛Stegemann et al.,1985(  وبالتالي التعـرف علـى واسـمات التعبيـر الجينـي     األصناف
Bader et al., 2002  ٢٠٠٨  ، وآخرونالعيسي؛(.  

 مـن نخيـل التمـر المؤنـث     أصناففي دراسته ألربعة  Soliman et al., (2003)وجد
ان  RAPD بتقنيـة  باسـتخدام  غير معروفة من نخيل التمر       أخرى أصناف أربعةومقارنتها مع   

كما درست درجة القرابـة      ، % ٩٨,٩ و   ٨٧,٥ بلغت   األصنافهناك درجة قرابة او تشابه بين       
  RAPDنيـة من شرق اليمن ووسطه وشـماله بتق  الوراثية لطرز الرمان النامية في ثالثة مناطق

            دت بعـض الطـرز     حيث وجدت درجة من القرابة الوراثية بين بعض طرز الرمان في حين ع
 ؛ الـشاوش    ٢٠٠٣ ، يوسـف ( درجة االختالف الوراثي بينهـا       الختالف مستقلة   أصنافا األخرى
لثالثـة  ) ٢٠٠٨ (ونوآخـر ا العيسي  ه نتائج الدراسة التي قام ب     أظهرتكما    ).٢٠٠٧،  وآخرون
ـ       من نخيل التمر المشهورة في المملك      أصناف ي ورزيـز   سة العربية السعودية وهي خالص وشي

 والقطيف ان هناك تعدداً شكلياً للحزم المفصولة على الجل وظهور حزمة            اإلحساءالمزروعة في   
 ألخرا وعدم ظهورها في مستخلص مثيله النامي في الموقع          األصناف في مستخلص احد     أكثراو  

وفي ثمـار صـنف الحـالوي     . في نفس الموقع  اآلخرينوعدم ظهورها في مستخلص الصنفين      
 الحـزم   أنمـاط ان الثمار البذرية والبكرية اختلفت فـي        ) ٢٠٠٩(البذرية والبكرية وجدت عاتي     

غيـر  (والبكريـة   )الملقحـة  ( الثمار البذريـة  أنالبروتينية المفصولة على الهالم مما يدل على   
وفي دراسة أليجاد االختالفات الوراثية لعـدد مـن           ، يالتعبير الجين اختلفت في عملية     )الملقحة

بتقنيـة  )  الـدهن وأمبوكي وبرحي وبريم وجوزي وحساوي وساير (أصناف نخيل التمر األنثوية    
 وجود اختالفات في عدد      لوحظ   األصنافهذه   للبروتينات المفصولة من سعف       الكهربائي التفريد

حساوي والساير يقعان في نفـس المجموعـة        ال البروتينية المفصولة وان الصنفين      ومواقع الحزم 
كيلـو  )  ٣٣,٠٧ و   ٦٢,٩٤١(ذات وزن جزيئي متشابه     يهما يمتلكان حزمتين بروتينيتين     وان كل 
  . )٢٠١٢عبد الواحد وعاتي ، (دالتن 

          :المواد وطرائق العمل
 النخيـل   أبحاثلمفصولة في مختبرات مركز     تم االستخالص والتقدير النوعي للبروتينات ا     

 فريد وتم ت  )حزيران (لعينات في الشهر السادس    وتم اخذ ا   ٢٠١١وكلية الزراعة للموسم الزراعي     
في تحليـل نـواتج     Photocaptكما استخدم برنامج  Electrophoresisالعينات كهربائياً بجهاز

  . الكهربائي للبروتيناتفريدالت
   :تجهيز المادة النباتية

 المبـرد فـي خـالط       باألسـيتون تم استخالص عينات السعف المقطعة الى قطع صغيرة         
غـم مـن الـسعف      ١ دقائق وتم االستخالص لثالثة مرات واخـذ         ٤كهربائي سبق تبريده لمدة     

وحـسب    )סم ٤ ( في درجة حرارة     الغلقالمطحون الجاف والمحفوظ مسبقاً في عبوات محكمة        
  ).Wong et al., 1971(الطريقة الموصوفة في 
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   :تحضير محاليل االستخالص
 ٥يوريا و % ٥٤(والحاوي على   )  موالري   ٠,١(استخدم محلول حامض الهيدروكلوريك بتركيز      

 السـتخالص حجم كأفضل محلـول   /وزن SDS %١٠مركبتو ايثانول و -٢حجم من /حجم % 
  ) .١٩٩٨العاني ،(البروتينات وحسب ما ذكر في 

   :طريقة العمل
 ١٠:١ بنـسبة    صاالستخال لسعف النخيل مع محلول      األسيتونغم من مسحوق    ١تم خلط   

 الراسـب   وأهمـل  جمع الرائـق     ، دقيقة ١٥ مركزي لمدة    طردحجم في هاون خزفي ثم       /وزن  
  .فريد عملية التإلتمام ةالالحقألجراء الخطوات 
   :ترسيب البروتين

 ٢ : ٥خليـك بنـسبة     ثالثي كلورو حامض ال    % ٥تم ترسيب البروتين باستخدام محلول      
  .الراسب في المحلول الدارئ للعينة وأذيب الرائق أهمل ثمجزء من الرائق  :جزء من الحامض 

   :اآلتية يتكون من المحاليل  pH=6.8المحلول الدارئ للنموذج برقم هيدروجيني
   ٦,٨موالر ترس برقم هيدروجيني ) ٠,٥(محلول هالم الرص  -١
 % ١٠بتركيز   SDSمحلول  -٢
  %٠,٥ بتركيز األزرقبروموفينول محلول ال -٣
  % ٠,٥محلول المركبتو ايثانول بتركيز  -٤
 % ٢٠محلول السكروز بتركيز  -٥
   : الكهربائيفريدالت

 عمليـة  وإجـراء   في تحضير الهـالم Blacksher (1984) اتبعت الطريقة الموصوفة في
  .الترحيل الكهربائي
   :النتائج والمناقشة

اخـتالف فـي   ) الهالم ( لبروتينات المفصولة على الجل      الكهربائي ل  فريدتائج الت نأظهرت  
الخكـري والسمـسمي    ( الذكرية لنخيـل التمـر       األصناف في   وتينية المفصولة  الحزم البر  أنماط

 ذات وزن  يتين ظهور حـزمتين بـروتين     األخضرنامي  غحيث اظهر صنف ال   ) والغنامي االخضر 
ا الجزيئيـة  ما وأوزانهما وكثافتهموقعهم في  ااختلفت والتي   كيلو دالتن  )٤٠,٥٢ و   ٦٧,٩٢( جزيئي

روتينية التـي اختلفـت فـي       بعدد مماثل من الحزم ال     ي والخكري مفي حين اظهر صنف السمس    
لـصنف الخكـري بـوزن    اظهرت ثالثة حزم بروتينية  حيث    واوزانها الجزيئية  موقعها وكثافتها 

ة لـصنف السمـسمي    وثالثة حزم بروتينيكيلو دالتن  )٤٠,٢٧ و    ٤٥,٨٥ و  ٥٨,٦٤ ( جزيئي
 )١ (لـشكل  مما يالحظ من خالل ا     و كيلو دالتن  ) ٤٠,٢٧ و   ٤٥,٠٩ و     ٦٢,٧٨(بوزن جزيئي   

اظهر صـنف الغنـامي     كما   . الثالثة الذكرية احتوت على حزمة بروتينية متشابهة       األصناف أن
 ذات  واألخرى عاليةاالخضرظهور حزمتين بروتينيتين احدهما ذات وزن جزيئي مرتفع وكثافة          

 أصـناف بين الحزم البروتينية  أنماط هذه االختالفات في أن. واطئةزن جزيئي منخفض وكثافة  و
 اختلفـت فـي عمليـة التعبيـر الجينـي            الثالثـة  ح اللقـا  أصـناف  أن يعنـي    اللقاح الثالثـة  

مما يمكن استخدامها كواسمات للتعبير الجيني ولكـن    differential gene expressionالتفاضلي
ي العدد الكلي للبروتينات المفـصولة علـى     فان االختالف   كما   ) ٢٠٠٦العيسي ، (بشكل محدود   

على الجل وفي سماكة وكثافة هذه الحزم تدل على اختالف كمية ونوعيـة             ) Bands(هيئة حزم   
 للبروتينـات   يظ من نتائج الترحيل الكهربائ    كما يالح ) ٢٠٠٦ ، وآخرون يينالقر(البروتينات فيها   

ـ           األصنافان   ) ١ شكلال ( س  الثالثة الذكرية احتوت على حزمة بروتينية مماثلة ظهرت في نف
ان البصمة الوراثية لألصناف الذكرية تختلف مـن صـنف    .الموقع وذات وزن جزيئي منخفض

 تدل علـى تبعيتهـا      رآخذكري ألخر حيث ان تطابق أي بصمة وراثية لصنف معين مع صنف             
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حل مبكـرة مـن     ا المختلفة في مر   األصنافسائل  ف وبالتالي يتم التشخيص المبكر ل     لنفس الصنف 
  .)١٩٨٨ ،وآخرونباشة  (واإلثماروصولها الى سن الحمل 

  

                                                                     

                                                                   ١         ٢        ٣       ٤  

 

  
    

   الكهربائي لبروتينات األصناف الذكرية من نخيل التمر التفريد:)١ (شكل

  البروتينات القياسية  - ١

  الخكري - ٢

 السمسمي  - ٣

  الغنامي األخضر  - ٤
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A           - تحديد حزم العينة القياسية    - B                  األوزان الجزيئية للبروتينات القياسية تحديد  
  

   البروتينات القياسية:)٢( شكل
  

  

  
  

   األوزان الجزيئية لبروتينات األصناف الذكرية من نخيل التمر:)٣ (شكل
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  عينات التجربة تحديد الوزن الجزيئي ل:)٤( شكل

  

  

  :المصادر

التلقـيح وعالقتـه    ). ١٩٨٨(طه، عبد اهللا نصر ومحمد عبد الرحيم شاهين         محمد علي ؛    ، باشة
ادارة البحـث   .  نخيل البلح في المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية        أشجاربانتاجية  
  . مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية–العلمي 

ـ      ). ١٩٧٢(البكر، عبد الجبار   ي زراعتهـا وصـناعتها     نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد ف
  .ص١٠٨٥:  بغداد –مطبعة العاني  .وتجارتها 

 لبعض طـرز    يدراسة التنوع الوراث  ). ٢٠٠٧(عماد   الشاوش، فتحي ؛ فيصل، حامد والعيسي ،      
مجلة جامعـة دمـشق للعلـوم الزراعيـة      .RAPDفي اليمن باستخدام تحاليل ال  الرمان

  . ص٢٣١-٢١٩) : ٢(٢٣

دراسة بعض تغيرات نمو وتطـور ثمـار نخيـل التمـر            ). ٢٠٠٩(عاتي ، منتهى عبد الزهرة      
Phoenix dactylifera L.  كلية –رسالة ماجستير  . البذرية والبكرية في صنف الحالوي    

  . ص١٠٥: البصرة   جامعة– الزراعة  

 االختالفات الوراثية لعـدد     أيجاد). ٢٠١٢(عبد الواحد ،عقيل هادي وعاتي ، منتهى عبد الزهرة          
مجلة الكوفـة للعلـوم      . نخيل التمر باستخدام تقنية الترحيل الهالمي الكهربائي       صنافأمن  

  .  ص١٠) : ١(٤الزراعية 

 تمييز جنس النخيل فـي مرحلـة البـادرات    أمكانيةدراسة ). ١٩٩٨(العاني ، مؤيد رجب عبود  
 –كتـوراه   دأطروحة. باستخدام الهجرة الكهربائية للبروتينات والمواد الشبيهة بالجبريلينات  

  .العراق –جامعة بغداد –كلية الزراعة 

مقارنة  فسيولوجية بيئية بين ثالثة اصناف من نخيل التمر          ). ٢٠٠٦(العيسي ، عادل بن محمد        
 – كليـة العلـوم   – دكتـوراه  أطروحة. االحساء والقطيف بالمملكة العربية السعودية في

  . المملكة العربية السعودية. سعود جامعة الملك

التحليـل   ). ٢٠٠٨(سي ، عادل محمد ؛ الهالل ، علي عبد المحسن والسعد ، فيصل عبد اهللا                العي
         مـن نخيـل التمـر     أصـناف بالتفريد الكهربائي للـنظم االنزيميـة فـي ثمـار ثالثـة             

Phoenix dactylifera L. والقطيف بالمملكة العربيـة الـسعودية  اإلحساء  النامية في  .
  .٨٤ – ٦٣ : ١٩العزيز مجلة جامعة الملك عبد 

رسـالة  . تقيم توزيع الرمان وتنوعه واستخدامه فـي سـورية        ). ٢٠٠٣(يوسف، روبين ابراهيم    
  .جامعة حلب– كلية الزراعة –ماجستير 

دراسـة مقارنـة   ). ٢٠٠٦(شفيق عبد اهللا   فيصل عبد اهللا وفلفالن ،     القريني، فهد حمد ؛ السعد ،     
 والنخيل المنتج من الفـسائل فـي        األنسجةن زراعة    البروتينات في النخيل المنتج م     أنماط

   . ص٣١-٢٠) :١(١٣المجلة السعودية للعلوم البايولوجية  .مواسم مختلفة
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Summary: 

          The study was carried out in Date Palm Research Center Laboratory and 

College of Agriculture – Basrah University to compare protein electrophrestic 

patterns for three cultivars of date palm selected for the experiments. Young 

leaflets were taken from three different cultivars (Ghennamy Al-Akhdar, 

Samasmi, Khikri) grown in shatt –Al arab - Alfaiha- Iraq. Electrophresis studies 

showed differences in protein pattern and dinsty and molecular weights. The 

results indicted that there were differences between proteins in both types and 

quantities in all three pollen cultivars. Also the results showed that three male 

cultivars contained one common pand in the same location that has low 

molecular weight. Al so, results showed the process of differential gen 

expression has accorded since there were bands, which differed in number. 

position, and density on the gel in particular male cultivar. There were very 

distinct differences between of the three male type.                           
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