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ABSTRACT



This research has been conducted through 2016-2017 in Latakia to determine the genetic
relationship between twelve natural accessions that belongs to three wild Thymus species
(Thymus syriacus, Thymus capitatus, Thymus sp.) from different geographical and
bioclimatic zones in Latakia, using RAPD markers (Random amplified polymorphic
DNA). Twelve oligonucleotide primers were screened, and among them, 10 primers
showed clear polymorphic patterns between the studied species. A total number of 103
bands were detected from 10 RAPD primers, of which 81 were polymorphic (78.64%),
with an average of 8.1 polymorphic bands per primer. The large proportions of genetic
variation (50%) were observed within accessions from Aldaliah zone (Thymus sp.) and
Solas zone (T. syriacus), while low proportions of genetic variation were observed within
Solas and Kasab accessions (T. syriacus), Some primers such as OPTH-4 and OPAN-08
show high ability to detect genetic variation within the studied species.

KEYWORDS: Thyme; RAPD; Genotypes; Cluster Analysis

*2

Professor , Department of Forestry and Ecology, Faculty of Agriculture , Tishreen University ,
Lattakia , Syria.
3
Researcher - department of biotechnology. General Commission for Scientific, Agricultural
Research-Latakia-Syri
1
Postgraduate student, Department of Forestry and Ecology, Faculty of Agriculture , Tishreen
University , Lattakia , Syria. malak.sabboh@gmail.com

journal.tishreen.edu.sy

Print ISSN: 2079-3065 , Online ISSN:2663-4260

77

مجمة جامعة تشرين .العموم البيولوجية المجمد ( )14العدد (Tishreen University Journal. Bio. Sciences Series  9142 )3

التنوع الوراثي لبعض أنواع الزعتر البري  Thymus sp.المنتشرة في الالذقية
(سورية) وفقا لتقنية الـ RAPD
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د .حافظ محفوض
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1

(تاريخ اإليداع  .2012 / 9 / 25قبل لمنشر في )2019 / 6 / 9

 مم ّخص



از تتبع لثالثة أنواع من الزعتر Thymus
أجري البحث خالل عامي  2017-2016في محافظة الالذقية عمى  12طر اً

) )syriacus, Thymus capitatus, Thymus sp.منتشرة في مناطق جغرافية متباينة من محافظة الالذقية  .تم

استخدام تقنية الـ  RAPDلتحديد القرابة الوراثية بين ىذه الطرز .تم اختبار  12بادئة عشوائية أظيرت  10بادئات منيا
كفاءة عالية في كشف االختالفات الوراثية بين األنواع المدروسة أعطت البادئات العشر مجتمعةً  103حزمة ,منيا 81

حزمة متباينة (  )%64,78بمعدل ( )1,8حزمة متباينة لمبادئة الواحدة .بمغت أعمى نسبة من التباين ضمن شجرة

القرابة الوراثية ( )%50بين طرز النوع  Thymus sp.المنتشرة في موقع الدالية مع طرز النوع T. syriacus

المنتشرة في موقع سوالس ,بينما بمغت ىذه النسبة أدناىا بين طرز النوع  T. syriacusالمنتشرة في موقعي سوالس

وكسب ,أظيرت بعض البادئات ( )OPTH-4, OPAN-08كفاءة في كشف التباينات الوراثية بين األنواع المدروسة.

الكممات المفتاحية  :الزعتر ,تقنية  ,RAPDطرز وراثية ,تحميل عنقودي.

2
3
1

أستاذ _ قسم الحراج والبيئة كمية الزراعة -جامعة تشرين -الالذقية -سورية.

باحث – قسم التقانات الحيوية – الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية -الالذقية -سورية
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مقدمة:
تتميز الغابات السورية بالتنوع الحيوي الكبير وتعتبر أحد أىم الموارد الطبيعية بالنظر لما تقدمو من فوائد بيئية
واقتصادية واجتماعية وزراعيو ,كما تعد موطناً لمعديد من األنواع النباتية البرية المفيدة في اإلنتاج الزراعي عموماً وفي

تحسينو خصوصاً ,وتعاني الغابات ومعيا الغطاء األرضي الحي في وقتنا الحالي من تدىور وأفول العديد من األنواع

النباتية البرية نتيجة لمحرائق وألعمال القطع والرعي الجائرين ,فضالً عن القطف العشوائي لمنباتات الطبية والعطرية

ألغراض طبية وتجميمية وغذائية ( ,)Aafi and Pam , 2013ففي السنوات األخيرة ازداد االىتمام بالنباتات البرية
الطبية والعطرية في تحضير الغذاء والدواء في العديد من دول العالم مستفيدين من محتواىا من العناصر الغذائية
والطبية لدورىا اليام في تدعيم الصحة العامة واألمن الغذائي في عالم يتزايد سكانو بصورة مضطردة (Daughty,

) ,1979; Ogle and Grivette,1985وفي سورية بدأت تتبوأ في اآلونة األخيرة النباتات العشبية النامية في الحراج

ومحيطيا أىمية اقتصادية وزراعية كبيرة الحتوائيا عمى أكثر من  /2000/نوعاً من النباتات الطبية والعطرية التي تعود

إلى العديد من األجناس كجنس الزعتر  Thymus Sp.والختمية  , Marsh Mallowوالميرمية Salvia officnalis

واكميل الجبل  ( Rosmarinus oficinalisمعال وآخرون ,)2013 ,إال أن ىذا التنوع تراجع بشكل كبير في األراضي
الحراجية وبات العديد من تمك األنواع ميدداً باالنقراض بما فييا أنواع جنس الزعتر ( Thymus sp.معال و آخرون.)2013 ,

يتبع جنس الزعتر  Thymus sp.لرتبة  , Lamialesالعائمة الشفوية  Lamiaceaeالتي تضم ما يقارب  220جنس
و يعتبر جنس الزعتر  Thymus sp.واحداً من أىم ثمانية أجناس في الفصيمة قياساً إلى أىمية نباتاتو ولعدد األنواع

التابعة لو إذ يقدر بـ  300نوع (  )Sunar et al., 2009; Yousefi et al., 2015تنتشر بشكل أساسي في منطقة

حوض المتوسط وشمال افريقيا.
أما في سوريا فقد أشار  )1960( Stahl-Biskupإلى انتشار بعض أنواع الزعتر البري في المناطق الجبمية واألودية

من الساحل السوري ,كما ذكر  (1966) Mouterdeفي دراستو لمفمو ار السورية المبنانية وجود ثمانية أنواع من الزعتر
البري تتبع لمجنس  Thymus sp.منتشرة في منطقة شرق حوض البحر المتوسط وايران وىناك ستة أنواع منتشرة في
سوريا أربعة منيا تتواجد في الساحل السوري وىي الزعتر الشائع  T. vulgarisوالزعتر السوري  T. syriacusإضافة

إلى النوعين  T. cilicicusو  . T. hirsutusيعد التوصيف المورفولوجي (الشكمي) خطوة ميمة في إعطاء ىوية
واضـحة قابمة لمتحميل والتمييز بين النباتات بشكل عام سواء في الحقل أو في المخبر ( AL-Atawneh et al.,

 .) 2009وقد استخدمت المؤشرات المظيرية المعتمدة عمى الصفات الخارجية الشكمية لألوراق واألزىار والبذور بشكل
عام لوضع عدة مفاتيح تصنيفية خاصة بنباتات الفصيمة الشفوية ) , (Sell and Murrell, 2010وألنواع جنس
الزعتر بشكل خاص ( )Solyman and Alkowni, 2014و(اليقة ;2010 ,معال وآخرون .)2013 ,بالرغم من
أىمية الصفات الشكمية والخصائص الفسيولوجية إال أن الحاجة لممؤشرات الجزيئيـة عمى مستوى  DNAأصبحت أكثر
أىمية كونيا تستخدم لتحديد اليوية الوراثية لمطرز واألنواع النباتية كما تعتبر طرائق موثوقة لتقييم التنوع الوراثي

وتحديد القرابة الوراثية فيي تمتاز بدقتيا ,نظ اًر لعدم تأثرىا بالظروف البيئية المحيطة إضافة لقدرتيا عمى كشف التغيير
عمى مستوى الـ .DNA
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استخدمت تقنيات البصمة الوراثية مثل  ISSR, SSR, RAPDبشكل واسع في التوصيف الجزيئي لنباتات العائمة

الشفوية بشكل عام ونظ اًر ألىمية جنس الزعتر Thymus Sp.بشكل خاص ,فقد تناولتو العديد من الدراسات المحمية

والعالمية ,ففي سوريا استخدمت عزيز ) )2006تقنية الـ  RAPDلتحديد درجة القرابة بين بعض الطرز البرية لنبات
الزعتر السوري ( (Thymus Syriacusحيث أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط بين الطرز المدروسة و مواقع
انتشارىا الجغرافية ,وأثبتت النتائج فعالية طريقة الـ  RAPDفي تحديد ىوية الطرز المدروسة و الكشف عن درجة

القرابة فيما بينيا .كما قامت عزيز وأخرون ( )2008بدراسة الحقة استخدمت فييا تقنية الـ  RAPDأيضاً لتحديد وجود

اختالفات وراثية بين طرز تتبع لنوع الزعتر  Thymus serphyllumالمنتشرة في مناطق مختمفة من سوريا (حماه,

حمب ,طرطوس ,الالذقية) اختبرت فييا  20بادئة أعطت بمجمميا تعددية شكمية ,حيث أظيرت شجرة القرابة الوراثية
وجود نسبة تباين تراوحت بين  %20-2بين الطرز المدروسة وأشارت إلى انخفاض درجة التباين الوراثي ضمن طرز
الموقع الواحد مقارنة بطرز المواقع المختمفة وبالتالي أشارت الدراسة لوجود عالقة ارتباط قوية بين الطرز المدروسة

ومواقع انتشارىا .وقد تم دراسة التنوع الوراثي لخمسة أنواع من الزعتر (T. syriacus, T. fruticosus, T.

) incanus, T. majorana, T. capitatusالمنتشرة في فمسطين باستخدام تقنية الـ  RAPDو ذلك باختبار عشرة
بادئات عشوائية ,أظيرت ثمانية بادئات منيا كفاءة عالية في إظيار التباين الوراثي بين طرز األنواع المدروسة,
استخدمت أفضل ثالثة بادئات (البادئات التي أعطت أكبر عدد من الحزم المتباينة) في رسم شجرة القرابة الوراثية
لألنواع المدروسة ,أظيرت شجرة القرابة وجود نسبة تشابو وراثي بين أنواع الزعتر تراوحت بين ( ,)%68-18ظير

التقارب الوراثي بشكل واضح بين النوع  T. syriacusو النوعين  T. majorana, T. capitatusمن جية كونيا

وقعت ضمن مجموعة وراثية واحدة في شجرة الق اربة العنقودية ,في حين شكل النوعين T. fruticosus, T. incanus

مجموعة وراثية أخرى (.)Solyman and Alkowni, 2014

قام  Alamdaryوأخرون ( )2011بتطبيق تقنية الـ  RAPDلتحديد درجة التباين الوراثي بين  13ط ار اًز برياً تابعة

لألنواع ( (T. migricus, T. pubsence and T. fedtschenkoi T. daenansisالمنتشرة في مناطق جغرافية
متباعدة في إيران ونتيجة الدراسة لوحظ وجود درجة تباين وراثي بين طرز األنواع المدروسة وصمت لـ .%80

لتحديد درجة التباين الوراثي ضمن طرز النوع  T. vulgarisالمنتشرة في خمسة مواقع متباينة في سوريا ,اختبرت
 Khalilوأخرون ( 27 )2012بادئة  RAPDعشوائية ,أظيرت البادئات كفاءة في كشف التباينات الوراثية ضمن

الطرز المدروسة حيث أعطت البادئات المختبرة  198حزمة بمغت نسبة الحزم المتباينة منيا  ,%90.91وأظيرت
الدراسة وجود تقارب وراثي بين طرز الموقع الواحد وتباين واضح بين طرز المواقع المختمفة,

درس  Hadi Aliوأخرون ( )2012درجة القرابة الوراثية بين نوعي الزعتر  T. capitatusو T. algeriensis
المنتشرين برياً في تونس والمختمف عمييما تصنيفياً في اعتبارىما نوعين منفصمين أو طرز متباينة عائدة لنوع واحد

ولتحقيق ذلك استخدموا تقنية الـ  RAPDالختبار درجة القرابة بين  18طراز منتشرة برياً وعائدة لمنوعين المدروسين

باستخدام  7بادئات عشوائية وقد أظيرت النتائج وجود تباين وراثي واضح بين الطرز المدروسة وأظيرت شجرة القرابة

الوراثية توزع الطرز في مجموعتين متباعدتين وراثياً ضمت المجموعة األولى جميع الطرز العائدة لمنوع T. capitatus

والمجموعة الثانية ضمت طرز النوع  T. algeriensisوىذا يؤكد استقاللية النوعين المدروسين.

استخدم  Yousefiوأخرون ( )2015تقنية الـ  RAPDلتحديد درجة القرابة الوراثية لـ  13طراز من الزعتر المنتشرة في
مصنفة ( )T. daenensis, T. kotschyanus, Thymus sp.
إيران تتبع ألنواع بعضيا معروفة وأخرى غير
ّ
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إضافة لطراز يتبع لمنوع ( )T. vulgariesتم إدراجو ضمن ىذه الدراسة (مصدره انكمترا) وذلك باستخدام  20بادئة
عشوائية ,أعطت البادئات المختبرة  512حزمة منيا  483حزمة متباينة ,وتوزعت الطرز المدروسة ضمن شجرة القرابة

الوراثية في أربع مجموعات متباينة وراثياً ولكن الممفت لمنظر وجود تقارب وراثي كبير بين طرز الموقع الجغرافي الواحد
بالرغم من كونيا تتبع لنوعين مدروسن أو أكثر ,بينما انفرد طراز النوع ( )T. vulgariesوحيداً في مجموعة مستقمة.

أىمية البحث وأىدافو:

تعتبر منطقة الساحل السوري أحد مناطق االنتشار الطبيعة اليامة لنبات الزعتر ) ,(Thymusحيث يتواجد عمى
ارتفاعات مختمفة بدءاً من سطح البحر و الرتفاعات تتجاوز الـ ( )1000م ,وبالرغم من األىميو االقتصادية الكبيرة ليذا
النبات إال أنو يعاني من مشاكل عديدة أدت لتراجع حاد لبعض أنواعو المنتشرة طبيعياً في الساحل السوري كالزعتر

البري  T. cilicicus Boss.والزعتر السوري T. syriacus Boss

والزعتر الشائع  ,T. vulgaris L.وقد

وصفت نباتات ىذه األنواع بأنيا ميددة باالنقراض حيث تتضاءل مساحة انتشارىا وتكاد تخمو مواقع عديدة من أي أثر

ليا (معال و آخرون ,) 2013 ,يعود ىذا التدىور نتيجة ألعمال الجني الجائر والقطاف الخاطئ لمقمم النامية واألفرع
الغضة وقمع النباتات من جذورىا الذي تسبب في تعطل دورة حياتيا وأصبحت بالتالي غير قادرة عمى نشر بذورىا
وتجديد نفسيا (اشتية وجاموس2002 ,؛ عمي.)2004 ,
وبالتالي انطالقاً من األىمية الكبيرة لنبات الزعتر وضرورة دراستو وحفظو واعادة نشر زراعتو سواء في مناطق انتشاره
الطبيعية المتدىورة أو في حقول المزارعين كنبات اقتصادي ىام ,ييدف البحث الحالي إلى

التوصيف الجزيئي لبعض طرز األنواع المنتشرة في منطقة الدراسة باستخدام تقنية الـ Random ( RAPD

 )Amplification Polymorphic DNAإلعطائيا ىوية وراثية خاصة بيا واالستفادة منيا فيما بعد في عمميات
اإلكثار و التحسين الوراثي.

طرائق البحث ومواده :
المادة النباتية:

تم اختيار ( )12ط ار اًز حيث الطراز (عبارة عن  10نباتات منتشرة بنفس الموقع استخمص منيا الـ  ) DNAتتبع لثالثة
أنواع من الزعتر المنتشرة برياً في محافظة الالذقية من عدة مواقع موضحة في (الجدول .)1

الجدول ( )1يوضح مواقع الدراسة من حيث االرتفاع عن سطح البحر والطرز المدروسة

الموقع

االرتفاع عن سطح البحر /م

سوالس

425-385

كسب

750-690

صنوبر جبمة

20-0

الدالية

700-600

-1

النوع

T. syriacus
T. syriacus

T. capitatus
Thymus sp.

الطرز
S1, S2, S3
K1, K2, K3
G1, G2, G3
D1, D2, D3

مواقع التنفيذ:
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أجري البحث في مركز البحوث العممية الزراعية في محافظة الالذقية (شعبة التقانات الحيوية) وجامعة تشرين – كمية
الزراعة (قسم الحراج والبيئة) خالل عامي . 2017 – 2016
-2

طريقة العمل:

 -1-3تم جمع العينات النباتية من الطرز المدروسة من نموات ورقية حديثة من كل نبات عمى حدا حيث ُنقمت ضمن
وحفظت في المجمدة عمى درجة ح اررة ()80-
أوعية مبردة (تحوي ثمج) إلى المخبر ,ثم نظفت ُ
وغسمت بالماء المقطر ُ
ْم إلى حين استخداميا الستخالص الـ .DNA
 -2-3استخالص الـ  DNAواختبار نوعيتو :تم استخالص  DNAالكمي من الطرز المدروسة وفق طريقة ( Doyle

 )and Doyle, 1990مع إضافة الـ  %1 PVPلتقميل عمميات األكسدة ضمن مراحل اإلستخالص .وبعد االنتياء
من استخالص الـ  DNAتم اختبار نوعيتو بواسطة جياز الرحالن الكيربائي باستخدام ىالمة أغاروز  ,%1وبوجود الـ
 DNAالقياسي.
 -3-3مكاثرة الحمض النووي  DNAباستخدام تقانة :RAPD

تمت مكاثرة الحمض النووي باستخدام جياز التفاعل السمسمي لمبوليميراز  PCRبحجم تفاعل  25ميكرولتر لكل عينة

(جدول  , ) 2أجري التفاعل وفق المراحل المبينة في الجدول ( )3وأدى إلى تصنيع سالسل جديدة من الـ  DNAو ذلك
باسـتخدام  12بادئـة عشـوائـية أظيرت عشر بادئات منيا تعددية شكمية (جدول .)4
 -4-3تظيير نواتج تفاعل الـ :PCR
تم فصل نواتج التفاعل بواسطة جياز الرحالن الكيربائي باستخدام ىالمة من األغاروز بتركيز  ,%1,5تحتوي عمى

اإليثيديوم برومايد  ,0.5 ng/mlومحمول رحالن  ,(PH 8) 1% TBE bufferوتطبيق جيد كيربائي مقداره 80
فولت لمدة ساعتين ونصف ,ثم تصوير اليالمة بتعريضيا لألشعة فوق البنفسجية ) (UVباستخدام جياز ,Gel doc
وبوجود الماركر القياسي (.)1000bp
الجدول ( )2يوضح مكونات تفاعل الـ  PCRفي الدراسة الحالية

مكون التفاعل

التركيز

الكمية µL /

محمول منظم (buffer 10x

200 mM Tris-Hcl PH8

2,5

)PCR

500 mM Kcl

مزيج نيوكميوتيدات DNTPs

2 mM

2,5

البادئة Primer

20 p mo/ µL

1,25

MgCl2

25mM

1,4

Taq polymerase

()1 unit

0,2

ماء مقطر H2O

-

16,15

DNA

5ng

1
25

المجموع الكمي
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الجدول ( )3يوضح مراحل تفاعل الـ  PCRفي الدراسة الحالية

(م)
درجة الح اررة ْ

المرحمة

الزمن

عدد الدورات

 2دقيقة

1

مرحمة تمييدية

94

فصل سالسل الـ (Denaturation) DNA

94

 30ثانية

التحام البادئة بـ (Annealing) DNA

34 – 32

 1دقيقة

مرحمة اإلستطالة ))Extension

72

 2دقيقة

مرحمة نيائية

72

 10دقيقة

1

حفظ

4

ال نياية

-

45

الجدول ( ) 4البادئات المستخدمة مع تسمسميا النيوكميوتيدي ودرجة الحرارة الالزمة اللتحام البادئة

الرقم

اسم البادئة

()53 - 33

(م)
البادئة ْ

1

OPD-19

53-CTGGGGACTT-33

34

2

OPH-16

53-TCTCAGCTGG-33

53-GAATCGGCCA-33

34
34

4

OPY-07

53-AGAGCCGTCA-33

34

6

OPAN-08

3
5

OPH-18
OPAG-02

53-CTGAGGTCCT-33

53-AAGGCTGCTG-33

34

7

OPTH-01

53-GAATGCTCCG-33

34

9

OPTH-03

53-CGGAGGCATA-33

32

8
10
-4

التسمسل

النيوكميوتيدي درجة

OPTH-02
OPTH-04

53-CTAACCGGCA-33
53-TTGCCGTGAT-33

ح اررة

التحام

32

32
34

أخذ القراءات والتحميل اإلحصائي:

أُخضعت النتائج لمبرنامج اإلحصائي NTSYS (Numerical Taxonomy and Multivariant Analysis

) ,Systemوتم إجراء التحميل العنقودي ) (Cluster analysisالذي يعتمد عمى نسبة عدم التشابو الوراثي من خالل
طريقة (  )UPGMA: Unweighted Pair Group Method with Arithmetic meanوذلك لرسم شجرة القرابة
الوراثية بين الطرز المدروسة عمى شكل عنقودي  ,Dendrogramإذ ادخل في التحميل الحزم الواضحة التي تتصف
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بالتك اررية وذات الوزن الجزيئي ( )2500bp -200bpحيث وضعت المعطيات في جداول أعطيت الحزمة الموجودة
رقم ( )1و في حال غيابيا رقم (. )0

النتائج والمناقشة:
أظيرت عشر بادئات (من أصل  12بادئة مختبرة) كفاءة عالية في كشف االختالفات الوراثية بين الطرز المدروسة

(الشكل  .)1حيث أعطت البادئات المختبرة  103حزم في الطرز مجتمعة بمعدل ( 10.3حزمة) لمبادئة الواحدة ,وصل
عدد الحزم المتباينة ( )polymorphicإلى  81حزمة شكمت نسبة ( )78.35%من إجمالي عدد الحزم التي أعطتيا
البادئات مجتمعة ,في حين بمغت نسبة الحزم المتشابية (.)21.36%( )monomorphic
أعطت البادئة ( )OPAN-08أعمى عدد من الحزم الكمية ( 13حزمة) (الشكل  ,)1بينما أظيرت البادئة (OPD-

 )19أعمى نسبة من الحزم المتباينة ( ,)90.08%في حين أعطت البادئة ( )OPTH-2أدنى عدد من الحزم ( 7حزم)
والبادئة ( )OPTH-03أدنى نسبة من الحزم المتباينة (( )70%الجدول .)5
كما أظيرت النتائج وجود تباين واضح في عدد قطع الـ  DNAالمكاثرة ضمن طرز الزعتر المدروسة وذلك وفقاً لطرز

كل موقع عمى حدى بغض النظر عن النوع الذي تتبع لو ,حيث وجد أكبر عدد من القطع المكاثرة لدى طرز موقع

صنوبر جبمة ( )67قطعة من بينيا ( )7قطع متباينة ,بينما سجل أدنى عدد من القطع المكاثرة لدى طرز موقع كسب
( )54قطعة منيا ( ) 9قطع متباينة ,أما أعمى نسبة تباين ضمن القطع المكاثرة فكانت لدى طرز موقع الدالية
( )%23.33في حين سجمت أدنى نسبة لدى طرز موقع صنوبر جبمة ( )%10.44كما ىو موضح في الجدول ()6
.و تفسر نسب التباين المرتفعة ضمن طرز كسب مقارنةً بطرز الدالية ,كون طرز كسب قد جمعت من مواقع متباعدة

نوعاً ما وبالتالي قد تؤثر الظروف البيئية عمى تراكيبيا الوراثية ولو بدرجة محدودة في حين تم جمع طرز الدالية من
موقع واحد لتعذر العثور عمى مواقع انتشار أخرى ليذا النوع .

الشكل ( ) 1نموذج من الحزم الناتجة عن البادئات المستخدمة في توصيف طرز الزعتر المدروسة (البادئة .)OPAN-08
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الجدول ( ) 5عدد الحزم الكمية والحزم المتباينة ونسبة التباين الناتجة عن استخدام  10بادئات  RAPDلتوصيف طرز الزعتر البري
المدروسة .Thymus sp.

نسبة

الرقم

اسم البادئة

عدد الحزم الكمية

عدد الحزم المتباينة

1

OPD-19

12

10

90.08

2

OPH-16

10

9

90

3

OPH-18

8

6

75

4

OPY-07

11

9

81.81

5

OPAG-02

10

8

80

6

OPAN-08

13

10

76.92

7

OPTH-01

11

8

72.72

8

OPTH-02

7

6

85.71

9

OPTH-03

10

7

70

10

OPTH-04

11

8

72.72

103

81

78.64

المجموع

%

التباين

جدول ( :)6عدد قطع الـ  DNAالمكاثرة ضمن طرز الزعتر  Thymus sp.وفقا لممواقع المدروسة (الكمية والمتشابية والمختمفة).

الطرز المدروسة

العدد الكمي لمقطع عدد

القطع عدد

القطع نسبة

المكاثرة

المتشابية

المختمفة

%

طرز سوالس

67

57

10

14.92

طرز كسب

54

45

9

16.66

طرز صنوبر جبمة

67

60

7

10.44

طرز الدالية

60

46

14

23.33

التباينات

أظيرت الشجرة العنقودية (الشكل  )2اختالفات وراثية واضحة بين أنواع الزعتر حيث توزعت األنواع في مجموعتين:
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المجموعة األولى  :الدالية ضمت الطرز التالية  D1, D2, D3حيث بمغت نسبة التباين ( )%50بين طرز النوع

( Thymus sp.موقع الدالية) مع طرز النوع ( T. syriacusموقع سوالس) ومع طرز ( T. Capitatusموقع
صنوبر جبمة) .و بمغت نسبة التباين أعالىا لمط ارزين ( D3و )D1التابعين لمنوع  Thymus sp.من موقع الدالية (.)%9,7

المجموعة الثانية :قسمت لتحت مجموعتين :

أ-

ضمت طرز صنوبر جبمة  G1,G2,G3حيث بمغت نسبة التباين أدناىا ( )%3بين الط ارزين ( ( G1, G2

ب-

تفرعت لفرعين أساسيين:

التابعين لنوع الزعتر T. Capitatus

الفرع األول :كسب  K1, K2, K3حيث بمغت نسبة التباين الوراثي أدناىا ( )%3بين الط ارزين ( )K2, K1التابعين لنوع

الزعتر T. syriacus

الفرع الثاني :سوالس  S1, S2, S3حيث بمغت نسبة التباين الوراثي أدناىا ( )%5بين الط ارزين ( )S2, S1التابعين لنوع

الزعتر T. syriacus

الشكل ( )2شجرة القرابة الوراثية بين طرز الزعتر المدروسة  Thymus sp.اعتمادا عمى نتائج تقنية الـ RAPD

أظيرت تقنية الـ  RAPDكفاءة عالية في كشف التباينات الوراثية ضمن األنواع المدروسة ,حيث توزعت الطرز ضمن

شجرة القرابة العنقودية في مجموعات تبعاً لتقاربيا الجغرافي و الوراثي كما في طرز النوع  T. syriacusالمنتشرة في

موقعي سوالس وكسب المتقاربين جغرافياً (منطقة الالذقية) ,بينما ظيرت طرز موقع صنوبر جبمة ()T. capitatus
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في مكان متوسط بين طرز موقعي سوالس وكسب ( )T. syriacusمن جية وطرز موقع الدالية ()Thymus sp.

وقد ظير ىذا اإلرتباط في العديد من الدراسات السابقة التي تناولت أنوع الزعتر ( ;Rahimmalek et al., 2009
 )Yousefi et al., 2015أو أنواعاً أخرى من النباتات العطرية التي تتبع لمعائمة الشفوية ( ;Liu et al., 2006

 .)Agostini et al., 2008وعمى النقيض ,ىناك دراسات عديدة تناولت درجة اإلرتباط والتباين الوراثي بين أنواع
الزعتر باستخدام العديد من التقنيات الوراثية كتقنية الـ Trindade et al., 2008; Alamdary et al., ( RAPD
 )2011وتقنية الـ  )Smolik et al., 2009ٍ( ISSRلكنيا أظيرت نتائج مخالفة لمدراسة الحالية من حيث وجود تقارب
وراثي بين الطرز المتقاربة جغرافيا.

بعض البادئات أظيرت فعالية في كشف التباينات الوراثية بين األنواع المدروسة كالبادئتين ()OPTH-4, OPY-07
وىذه النتيجة توصل إلييا بشكل مماثل ( )Solyman and Alkowni, 2014في دراستيم ألنواع الزعتر في فمسطين
حيث أعطت بعض البادئات ضمن دراستيم حزماً متباينة تبعا لمنوع المدروس  .ومن ناحية أخرى فإن التباين الوراثي

الذي أظيرتو دراستنا الحالية ضمن طرز النوع الواحد يؤكد نتائج بعض الدراسات المورفولوجية السابقة كدراسة معال

وآخرون ( )2013لتوصيف بعض طرز النوع  Thymus vulgarisالمنتشرة في الساحل السوري حيث أكدوا وجود
فروق معنوية في الصفات المورفولوجية لمطرز المدروسة وربطوىا نظرياً بتباينات وراثية محتممة.

االستنتاجات والتوصيات:
 -1أظيرت الدراسة وجود تنوع وراثي جيد سواء بين أنواع الزعتر المدروسة أو بين بعض الطرز ضمن النوع الواحد

 -2يجب المحافظة عمى ىذه األنواع و العمل عمى إكثارىا بالطرق المختمفة ( بذرياً و خضرياً ) لمحفاظ عمييا كونيا

ميددة باالنقراض و التوسع بزراعتيا.

 -3التوسع بالدراسة لتشمل جميع أنواع الزعتر المنتشرة في سورية ضمن مواقع انتشارىا الطبيعي.

المراجع:
-1

اشتية ,محمد سميم ؛ جاموس ,رنا ماجد .القائمة الحمراء لمنباتات الميددة في الضفة الغربية وقطاع غزة ودور

الحدائق النباتية في حفظو (وحدة أبحاث التنوع الحيوي والتقنية الحيوية ,مركز أبحاث التنوع الحيوي  ,فمسطين) .سمسمة

دراسات التنوع الحيوي والبيئة ,العدد رقم ( )2آب .17 ,2002 ,
-2

عزيز ,راما .التوصيف الجزيئي ودرجة الق اربة بين بعض الطرز البرية لنبات الزعتر Thymus Syriacus

 Boissفي سوريا باستخدام تقانة التضخيم العشوائي متعدد األشكال لمدنا .مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة واألمن
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-4

عمي ,محمود .مشروع صون التنوع الحيوي وادارة المحميات( -)SY-GE-57109مشروع األرز والشوح,
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