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ومخابر قسم التقانات الحيوية التابعة لكلية  ،الموارد الطبيعية المتجددة والبيئةقسم نفذ البحث في مخابر 
اللوز  من أنواعخمسة ُأجريت الدراسة على . 2021/2020عامي  فيالزراعة في جامعة دمشق )سورية( 

المنطقة الوسطى والجنوبية من نتشاره في ال في مواقع عدة رئيسة (Amygdalus/ Prunus) البري 
 هذهبهدف دراسة األهمية التصنيفية لبعض الصفات المورفولوجية والتشريحية والطلعية ألفراد  ؛سورية

والثمار،  واألفرع إذ درست بعض الصفات المورفولوجية لألوراق ؛طبيعيًا في سورية ةالمنتشر نواع األ
 أقطار كذلكو  ،خالل دراسة أقطار األوعية الناقلةمن  ست بعض الصفات التشريحية للخشب الفتيوُدر  

  .قاح()الل   حبات الطلع
 ،المواقع المختلفة األنواع المدروسة في مواقعها المختلفة وجود فروق معنوية بينأظهرت نتائج الدراسة 

 أظهرت نتائج الدراسةكما التشريحية، والمورفولوجية. و  المورفولوجية والطلعية بالنسبة للصفات وذلك
ضم األول  ،نقسمت إلى عنقوديناإذ  ؛لهذه األنواعالتباين بين العينات المدروسة التابعة المورفولوجية 

 ،وضمت الثانية النوعين كورشينسكي والشرقي ،األولى نوعي اللوز العربي والوزالي ضمت ،مجموعتين
 اني النوع الشائع منفردًا. كما تطابقت نتائج الدراسة التشريحية والطلعية إلى حد   في حين ضم العنقود الث

 ؛التصنيفي ألنواع هذا الجنس وعليه تقترح الدراسة متابعة العملكبير مع نتائج الدراسة المورفولوجية. 
 .  منها جزيئيةوالسيما  ال ،ستخدام مؤشرات أخرى با

لتحديد درجة القرابة الوراثية  المنتشرة في خمس مناطق رئيسةاللوز على أنواع  الجزيئية ُأجريت الدراسة
 ISSR (Inter Simple Sequenceالتكرارات الترادفية الداخلية البسيطة  تقانةباستعمال  ؛فيما بينها

Repeatsبادئة منها تعددية شكلية  21أعطت  ،بادئة 23 (، واستخدم لهذا الغرضpolymorphic  بين
 وبلغت نسبة التعددية ،منها ذات تعددية شكلية 93 حزمة 95المدروسة، نجم عن استخدامها  نواعاأل

حزم  6و P-15و P-8 مع البادئةحزمة  2 وتراوح عدد الحزم ذات التعددية الشكلية بين%، 96.51الشكلية
متوسط معامل التعددية وتراوح  ،لكل بادئة 4.42 بمتوسط قدره (P-30, P-36, P-37)مع البادئات 

مع البادئة  0.4998و P-8مع البادئة  0.0525بين  (Polymorphic information content)الشكلية 
P-25  46%، فكانت أدنى قيمة له 92و 46بين  . وتراوحت نسبة البعد الوراثي0.4132بمتوسط قدره %

، وتدل هذه القيمة المنخفضة (A.Korshinskiiالكوشنسكي )( و A.communis) الشائعبين النوعين 
% بين  92بينما كانت أعلى قيمة للتباعد الوراثي  ؛للتباعد الوراثي على درجة كبيرة من القرابة الوراثية

، ، ما يدل على وجود تباين وراثي كبير بينهما(A.arabica) العربيو ( A.spartioïdes) الوزاليالنوعين 
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ظو   (A.orientalis) النوع الشرقي انفرد  ،انقسمت إلى عنقودين رئيسين الوراثيةالقرابة  أن شجرة ُلح 
األخرى منقسمة إلى تحت عنقودين بدرجات متفاوتة  نواعاألفي حين ضم العنقود الثاني  العنقود األول،ب

 أنواعلدراسة القرابة الوراثية ما بين  ISSR تقانةإلى إمكانية استخدام  النتائجتشير . و من القرابة الوراثية
 .للوز البري ا

مورثات المسؤولة عن بعض الصفات المرتبطة بتحسين تحمل بعض البهدف دراسة التباينات األليلية ل
، أظهرت نتائج الدراسة اختالفًا واضحًا في هذه المورثات DNAالجفاف على مستوى الحمض النووي 

تباينات الشكلية في الوزن الجزيئي بين نظائر الموقع الواحد كبيرة أحيانًا، كانت الو بين األنواع المدروسة، 
خرى، وأمكن تمييزها بسهولة على هالمة ميتافور أوكانت على درجة عالية من التماثل في أحيان 

ليتها، اعج من البادئات التي أثبتت جميعها فازو أ 7 استعملت، PCRالـ  تقانة%. باستعمال 4أغاروز 
بعدد األنماط  (ACC oxidase ،SDHالمورثتين )تفوق . أظهرت النتائج أليل   22ونجم عن استعمالها 

 4بـ  (SOT1)تلتها المورثة  األنواع المدروسة، جميعمع  ةشكليأنماط  5 الشكلية التي أعطتها والبالغة
من األنماط  اً دأقل عد (S6PDH, P5CS, GTL, SIP1المورثات )في حين أعطت أنماط شكلية، 
( بعدد A.arabicaتفوق النوع ) كما أظهرت النتائج. مع األنواع المدروسة نمطين شكليينالشكلية والبالغ 
( بـ A.orientalis, A.communis, A.spartioïdesتاله األنواع ) ،ةط وراثيانمأ 7 البالغ األنماط الشكلية

 3من األنماط الشكلية والبالغ  اً ، أقل عدد(A.korschinskiiالنوع ) في حين أعطى أنماط وراثية، 4
 ة.شكلي أنماط

 ، الفصيلة الوردية، اللوز البري، سوريةالطلع، تشريح الخشب ،الصفات المورفولوجيةالكلمات المفتاحية: 
 .مورثات تحمل الجفاف - PCR تقانة -التباينات األليلية  - ISSR تقانة-القرابة الوراثية  -
 


