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الدین وكل الكادر معه اتمنى لكم كل الخیر والموفقیة في هذا االنجاز العصري سعد الى اخي الدكتور حسام 
المتطور الذي سیوثق ما لم نستطع توثیقه سابقا من اصناف التمور العراقیة النادرة والعربیة ایضا اتمنى على 

ي وزارة الزراعة اقامة مختبر خاص ومخزن ول فاالخ عمید كلیة الزراعة الدكتور حمزة الزبیدي ومن هو مسؤ 
لحفظ هذه النماذج التي ستكون مرجعا علمیا لكل الدارسین على االصناف العراقیة والعربیة واقامة احتفال تكریمي 
خاص للدكتور حسام سعد الدین لهذا االنجاز الن جهوده هذه منفردة ومحاوالته شاقة وفردیة بهذا الجهد المتمیز 

مع شهادة تقدیریة ومبلغ الجائزة  2010قدم له التهاني والتبریكات وامنحه جائزة البحث المتمیز لعام وبدوري انا ا
  دوالر من الشبكة العراقیة لنخلة التمر امال ان تكلل بحوثه االخرى بالنجاح واهللا الموفق 500هو 

  ابراهیم الجبوري
  

  ووزارة الزراعة  ICARDAلجافة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق ا

  في مجال أبحاث مجین نخلة التمر نمیهم ینتحقق انجاز والتمور  وحدة ابحاث النخیل
 

  

  صنف من أصناف النخیل العراقیة 120 لـبنك الجینات انشاء 
  بادئ متخصص بمجین نخیل التمر 1000المشاركة في تصمیم وبناء اكثر من 

یجادلنخیل العراقیة األصیلة ا ألصنافأن التوصیف الوراثي       ٕ العالقة الوراثیة بینها وحل مشكلة  وا
المختلفة ووجود أكثر من أسم لنفس التركیب الوراثي خاصة  Ecotypesالتداخل بین الطرز البیئیة 

 500بعد ان بلغ عدد األصناف التي تم جمعها في المحطات التابعة للهیئة العامة للنخیل اكثر من 
واستخدامها للتشخیص الوراثي  الوراثیةمؤشرات الحاجة الملحة لعدد كبیر من صنف مسجل یظهر ال

  DNA markers technology  مؤشرات الدناوبما أن تقانة  .ألكبر عدد ممكن من األصناف
 في الدنا التابعة ألي صنفین الدقة العالیة المتمثلة بقدرتها على اظهار التباین بین أي موقعینب تمتاز

على عاتقها والتمور  النخیل أبحاثمن هنا أخذت وحدة  بینهما بسیطًا جداً  االختالفن حتى وان كا
مع هذه المهمة من خالل النشاط البحثي لمدیر الوحدة الدكتور حسام سعد الدین محمد وبالتعاون 

یذ اذ تم خالل السنة الماضیة تنف. ICARDAالمركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة 
  : رامج البحثیة التالیةالب
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  صنف من أصناف النخیل العراقیة 120انشاء بنك الجینات لـ 

والحصـار األقتصـادي واألهمـال الـذي أصـاب البسـاتین فـي منـاطق زراعـة  أدت الحروب المتكرره      
 وانتاج النخیل في العراق الى هالك أعداد كبیرة من أشجار النخیل مما ادى الـى حصـول انـدثار وراثـي
للعدید من األصناف في مناطق وسـط وجنـوب العـراق لـذلك فـان إنشـاء بنـك للجینـات ألصـناف النخیـل 
العراقیـة مهــم جــدًا لتحدیـد البصــمة الوراثیــة لكـل صــنف مــن األصـناف وكــذلك تحدیــد البعـد الــوراثي بــین 

ا یسـاعد وتوزیعهـا ممـ Genetic poolاالصناف وتقدیر حجم التباینـات الموجـودة فـي المجمـع الـوراثي 
فـي انـشاء بسـاتین األمهــات بطریقـة علمیـة وأختیـار األصــناف البعیـدة عـن بعضـها وراثیــًا ممـا یقلـل مــن 

فـأن الجهـود تبـذل اآلن فـي وحـدة أبحـاث وبنـاء علـى ذلـك . تأثیر األضرار البیئیة األحیائیة والالإحیائیـة
المزروعـة فـي العـراق وذلـك بعـزل  نشاء بنك الجینات ألصناف النخیل التمر الذكریة واألنثویـةالنخیل أل

وحفظـه وتوصـیفه الدنا المجیني من كل صنف والحاوي على جمیع الجینات الخاصة بالصـنف وتنقیتـه 
 120شـــروع بالمرحلـــة األولـــى واســـتخالص الـــدنا المجینـــي ألكثـــر مـــن لوقـــد تـــم فعـــًال ابالتجمیــد الشـــدید 

یكــــون اخــــذ العینــــات التــــي تمثــــل  صــــنف مــــن االصــــناف العراقیــــة األصــــیلة وقــــد تــــم التركیــــز علــــى ان
االصــناف هــذه مــن مواقعهــا االصــلیة فــي محطــات وزارة الزراعــة المنتشــرة فــي كافــة محافظــات العــراق 

یعتبــر انشــاء هــذا اذ . وقـد قامــت الهیئــة العامــة للنخیــل مشــكورة بالتعــاون فـي ســبیل تحقیــق هــذه الخطــوة
صـــناف النخیـــل العراقیـــة وكـــذلك الیجـــاد الخارطـــة الجینیـــة أل فـــي مشـــروع بنـــاءالبنـــك الخطـــوة األولـــى 

التتابعـات النیوكلیوتیدیــة المكونــة لمجــین أصـناف النخیــل العراقیــة وأهمیــة ذلـك فــي دعــم الجهــود الرامیــة 
ــــدة  ــــة التمــــر وتحدیــــد الجــــنس المبكــــر واســــتنباط أصــــناف جدی ــــوراثي لنخل متفوقــــة ومقاومــــة للتحســــین ال

  .البیئیة األحیائیة والالإحیائیةلإلجهادات 

  بادئ متخصص بمجین نخیل التمر 1000المشاركة في تصمیم وبناء اكثر من 

من  Simple Sequence Repeats )(SSR  تعد مؤشرات التتابعات البسیطة المتكررة      
ناطق من الدنا لها تتابعات متكررة مؤشرات الدنا الحدیثة والمتمثلة بإمكانیة الكشف عن التباینات لم

النباتات ومنها نخیل زوج قاعدي وتنتشر على معظم مناطق مجین ) 6 –1(ترادفیًا یتراوح طولها من 
ذات تتابعات فریدة  Flanksوتحدد مثل هذه المناطق من المكررات حافات او جوانب  التمر

Unique Sequence وع لذا تصمم بادئات تفاعالت لكل منطقة مكررات، وكذلك تكون ممیزة للن
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PCR وقد أزدادت أهمیة هذه المؤشرات . لهذا النوع من المؤشرات لتكون متوافقة مع هذه الجوانب
في السنوات االخیرة لما تمتازبه من الدقة العالیة المتمثلة بقدرتها على اظهار التباین بین أي موقعین 

فهما بزوج قاعدي واحد وكذلك لها القدرة على حتى وان كان األختالف بینهما بسیطًا جدًا كأختال
 Coالتمییز بین األلیالت المتماثلة والمتباینة وبهذا أكتسب صفة المؤشرات ذات السیادة المشتركة 

dominant   فضًال عن كونها األقصر واألسهل في الكلونة و في التفاعل التضاعفي لسلسلة
رات وأنتشارها في مجین النباتات بشكل عام والنخیل وبالرغم من وفرت هذه المؤش. )PCR(البولیمریز

بشكل خاص اال أن ما تم التوصل الیه من بادئات یمكن توظیفها في التوصیف الوراثي ألصناف 
ولعل من األحداث التي ستسهم في األسراع  .النخیل یعتبر قلیل جدًا مقارنًة بباقي أنواع المحاصیل

وفریقه البحثي  Malek Joelالدكتور لمهم الذي توصل الیه في هذا الموضوع هو األنجاز العلمي ا
 Weill Cornell Medicalفي قطر كلیة الطبیة بجامعة ویل كورونیل في ال 2009عام 

College in Qatar (WCMC-Q)  عن التوصل الى المسودة   2009عندما أعلنوا في آذار
 Assembly draft of theخلة التمر الخاصة بمجین ن الكاملة المجمعة لتسلسالت النیوكلیوتیدات

date palm genome وقد . ید من المواقع العلمیة في العالمصنف خالص وأعلنت عنه العد
الذي شكل في المركز الدولي للبحوث  اسهمت وحدة أبحاث النخیل والتمور في الفریق البحثي

مدیر البرنامج  Micheal Baumوتألف من الدكتور  ICARDAالزراعیة في المناطق الجافة 
والدكتور عالء الدین حمویه رئیس الفریق والدكتور حسام سعد الدین محمد رئیس وحدة ابحاث 

خالد المیر من وزارة الزراعة في قطر والدكتور محمد عوین والدكتور  النخیل جامعة بغداد والدكتور
حي موصلي وجاك وصبد خالد الشمعة من ایكاردا والسی Sripada Udupaسامر لببیدي والدكتور 

الهدف هو التوصل الى بناء مؤشرات التتابعات وكان من كلیة الھندسة التقنیة بجامعة حلب فرح 
من خالل البحث في المسودة   Simple Sequence Repeat markersالبسیطة المتكررة 

استغرق . في الكلیة الطبیة بجامعة ویل كورونیل في قطروالمكتشفة في المجمعة لمجین نخلة التمر 
في التوصل الى  Bioinformaticsالعمل ستة اشهر تم خاللها استخدام طرق المعلوماتیة الحیاتیة 
ثم تم غربلة هذه التتابعات والتوصل معرفة عشرات اآلالف من هذه التتابعات في مجین نخلة التمر 

المرحلة  وتم في. بادئ متخصص بهذا المجین 1050تسلسل نیوكلیوتیدي تمثل  2100الى حوالي 
تم استیرادها من احدى الشركات التي من هذه البادئات  50الثانیة التي استغرقت شهر اختبار 

منها فعالة %) 56(بادئ  28حیث كانت  في اظهار التباینات بین اصناف النخیل العراقیة العالمیة 
حة بین منها تباینات واض%) 38(بادئ  19باألرتباط بمجین األصناف العراقیة فیما اعطت 
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بأ بأمكانیة واعدة في الحصول على اعداد تثبت صحة العمل وتناألصناف المدروسة وهذه النتائج 
ان توفر اعداد كبیرة  .اذا ما تم تجربة اعداد اكبر من هذه البائات المصممة كبیرة من هذه المؤشرات

افهم ودراسة من هذه المؤشرات سیساعد الباحثین والمختصین في العراق والعالم لتوصیف اصن
وهذه دعوة لكل الباحثین في المؤسسات العلمیة في . التباینات بینها بشكل اكثر دقة واقل وقت وكلفة

لألستفادة من هذا األنجاز والحصول على تسلسالت هذه البادئات من خالل مراسلة  العراق والعالم
  حسام سعد الدیناو ایمیل الدكتور  وحدة ابحاث النخیل في كلیة الزراعة بجامعة بغداد

  : لألطالع على ملخص البحث من خالل الرابط. 
  

http://www.actahort.org/books/882/882_29.htm 
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