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 ملخصال
 

 تمتاا  بامتكهااا مجماوع تأات أرصاي بيالي  اي  Irisأجريت الدراسة على ستة أنواع تابعة لجنس السوسن 
I.persica  I.sindjarensis, I.postii,  I. nusairiensis, I histrio, I. sisyrinchium,  وياتت

( باااد  ISSR-PCR) Inter Simple Sequence Repeat  اا ا اونااواع ج ي ياااخ باسااتيدا  ت نيااة
(  ات تعددياااة شاااهلية 59منااااا ) أ ماااة( 78) للأااا  وجاااد أن العااادد الهلاااي  الهشااا  عااان التبايناااات الورا ياااة 

%( 48.84ة وجاود رراباة ورا ياة تراوأات باين)ــاـبينات الدراس. ( باد اة15نتجت عن استيدا  ) %(75.66)
  I.sindjarensis %( باااين الناااوعين78.18و ) I.persicaو  I. nusairiensis    نباااين الناااوعي

. وباالعتمااااد علاااى نتاااا   التوياااي  الاااورا ي رسااامت شاااجرن ال راباااة الورا ياااة باااين اوناااواع  I.persicaو
 ،I. sindjarensis  I. postiiاوناواع )المدروسة  أيث ان سمت اونواع إلى عن ودين ص  العن اود اوو  

I. hisrio)  اونواع العن ود ال اني ص بينما (I.persica   I. nusairiensis I. sisyrinchium ). 
   سورية.Iris   ISSRالكلمات المفتاحٌة:  

 

 المقدمة
 

وأه اار ماان  ( جنساااخ 70والتااي تصاا  ررابااة )  Iridaceaeإلااى التياايلة السوساانية Irisينتمااي جاانس السوساان 
الساورية  تيتلا  ررا  البااأ ين أاو  عادد اوجنااس واوناواع ( Guassen et al., 1982 ( نوعاخ )1500)

 ( أجناس  ي 4(  أنه يم     ا التييلة )1934) Post فتي أين  يؤهد التابعة إلى   ا التييلة
 1- Crocus L. 2- Gladiolus L. 3-. Romulea Marttii  4-Iris L 

Mouterde (1966 )   يعتبار Endimic( نوعااخ متصياكخ 12( نوعاخ منااا )20) ينترد جنس السوسن بـ     
 .I النااوع  تتاارد( أيااث أياا  بوجاااة النياار التااي 5جناااس المم لااة لااا ا التياايلة فااي سااورية )أن عاادد او

sisyrinchium لجنس  باGynandriris( نوعااخ متوننااخ 16( نوعااخ منااا )25  ييات  جانس السوسان باـ )  
  Apogon  Pogoniris  Oncocylus   Jono ااي    أجناااس/ 5السااورية إلااى / السوساان  أنااواعتنتمااي 

Xiphioumوجدت اونواع التابعاة للجنايس  سين اوييرين. . تنأير اونواع البيلية بالجنJono  فاي إسابانيا
فااي  الجانس( ويم ا   ا ا Fred et al., 1951) وشاما  إفري ياا ورسايا الياوري وإياران وشارراخ أتااى الاناد

   I.persica   I.sindjarensis  I. nusairiensis. I.postii   I.fumosa  اي  أناواع (5) ساورية
أسايا الياوري    شاما  افري ياا  يا لية   البرتواا    فاي اسابانيا   Xiphioumفي أاين وجادت أناواع الجانس 

واننكراخ من صرورن المأافية على اوياو  . I.vartani  I. histrio وترهستان  ويم له في سورية اونواع 
من ييويايات جورافياة ومان م وماات جمالياة  Irisوسن البرية  ونيراخ لما تتمتع به اونواع التابعة لجنس الس

أاااف اخ  اا ا وارتيااادية  فصااكخ عاان أ ميتاااا اليايااة فااي مجااا  الدراسااات التنبي يااة للتنااوع الأيااو   ف ااد هااان 
  يايةخ بعد الت اد  الناوعي فاي مجاا  اساتيدا  الناري الج ي ياة على أسس ج ي ية  وتوييتاا ورا ياخ لدراستاا, 

لااورا ي النباااتي التااي شااادته الساانوات اويياارن. ويايااةخ تلاام النااري التااي تعتمااد علااى دراسااة لمعرفااة التنااوع ا
 ورد أجريت عدن دراسات باد  دراسة التنوع الورا ي للسوسن                             DNAالأمض النوو  
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سان تنتيمااان تأاات لناوعين ماان أنااواع السو الااورا يبدراسااة التناوع   Arafeh et al.(2002)ف اد رااا       
/ مواراع للدراساة, ايتبارت 8تا  تأدياد /   أياث I. atrofusca و   I. haynei ماا  Onocyclusالجنايس 

/ يااتة شااهلية تاارتبن 15/  ورااد درسااتااليتكفااات المورفولوجيااة والورا يااة بااين وداياا  الموارااع المدروسااة  
/ 10باساتيدا  / RAPDت نياة اخ باساتيدا  باووراي والسااي واو  اار. وجمعات العيناات الوررياة وأللات ورا يا

 دراسة الشهلية مجموعتين متمي تين   أيارت ال باد ات
جمعات فاي  I. atrofusca بينماا مواراع الناوع   جمعت ساويةخ فاي المجموعاة اوولاى  I. hayneiع النوعموار

ف اد وجاد الباأاث أن التناوع  لتع   النتيجة الساب ة إصافةخ لا لم RAPDت نية رد جا ت نتا   والمجموعة ال انية 
 % على التوالي.5%و 20بين وداي  المجتمعات هان  الورا ي
فاي  Pardanthopsisإلاى رناعاة متاد اا فيا  الجنايس   Makarevitch et al. (2003) وتويا       

دا  باسااتي Siberianجانس مسات   إ ار دراساة أجريات لتأدياد ال رابااة الورا ياة باين اوناواع التابعاة للمجموعاة 
  / تأات مجموعاات 4فاي / Siberianاوناواع التابعاة لاا ا المجموعاة بااري انتيالت  في أاين RAPDة ينت 

  Irisيل  في نااية   ا الدراسة إلى صرورن إعادن النير في الوصع التينيتي للجنس ورد 
أناواع تابعاة / 7بااد  دراساة ال راباة الورا ياة باين / Al-Gabbiesh et al. (2006)وفي دراسة أجر اا    

 .I. germanica, I. petrana, I. atrofusca, I. nigricans, I.vartanii, Iي و ا Irisللجانس 
aucheri, I. edomensis     ت نياةباساتيدا RAPD   لتصايي  نات  وبعاد ا باد ااتو لام باساتيدا  أربعاة

ووجاااد أن المااار س ) وج مااان ال واعاااد النتروجينياااة(  bp 1500إلاااى  30يتاااراوط أنوالااااا باااين أ ماااة 125
OPB-10 (   وتاراوط التشاابه باين  ا ا اوناواع باين 38أعنى العادد اوهبار مان الأا )وعينــــاـ% باين الن4      

 I. vartanii وI. Petrana   85  بين النوعين %I. germanica و I. atrofusca 
سبعة مناني مان بولنادا في  I. aphyllaالتنوع الورا ي للنوع    Wroblewska et al. (2006)هما درس 

هانات جميعااا  ات تعددياة شاهلية. أياارت  DNA أ ماة/  461أيث ت  تصايي  /RAPD باستيدا  ت نية الـ 
الدراسة عد  وجود ارتبان بين ييا   البي ة والتنوع الورا ي علاى الياتات المدروساة ) أجا  ال  ارن  عادد 

 او  ار  عدد ال مار(.
ات الج ي يااة التااي تساامش بالهشا  عاان االيتكفااات الورا يااة بااين اونااواع لمااا ماان المؤشاار ISSRتعاد ت انااة      

تمتلهاه مان دراة وتييا  هونااا تتنلاا باد اات نوعياة تتهاون مان عادد ال باصس باه مان النيوهلتيادات. يات  باا ا 
   .المأيورن بين تسلسكت بسينة متهررن DNAالت انة تصيي  رنع 

ج ي يااخ علاى مساتوي  تويايتاخ  البيالية المنتشارن نبيعيااخ فاي ساورية دفت الدراسة إلى تويي  أناواع السوسان 
DNA  باستيدا  ت انةISSR-PCR لتأديد درجة ال رابة الورا ية فيما بيناا.   

 

 مواد البحث وطرائقه
 

 .I. persica  I. postii  I.  histrio  I.sindjarensis     I   جمعت عيناات مان اوناواع المادة النباتٌة
nusairiensis  I. sisyrinchium  ( يبين  الموارع التاي جمعات 1 ا النبيعية والجدو  )رمن مناني انتشا

 مناا اونواع المدروسة
 
 
 
 
 

 . المعلومات الجغرافٌة للمواقع المدروسة1جدول 

 المحافظة الموقع االسم العلمً
 المعلومات الجغرافٌة

 خط
 الطول

 خط
 العرض

االرتفاع عن سطح 
 البحر

I. persica  1755 55 53 33 00 25 036 ري  دمشي عسا  الورد 

I. nusairiensis 1389 27 36 35 11 13 036 الك فية رمة النبي متى 

I. sindjarensis 
 788 38 36 34 02 56 036 أم  الا ن

 466 16 24 36 12 18 036 ألا دارن ع ن

I.postii 
 1322 12 51 33 00 38 036 ري  دمشي ال سن 

 1389 27 36 35 11 13 036 أم  البري 

I. histrio 856 18 51 34 33 18 036 أمان بتيسة 
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 481 30 06 36 13 48 036 ألا جب  سمعان

 أديدن
 أم 

036 24 35 34 39 37 504 

I. sisyrinchium 788 38 36 34 02 56 036 الا ن 

 
 التوصٌف الجزٌئً

  :DNAاستخالص الحمض النووي 
السااا    اا   النتررروجٌنماان رماا  اووراي التتيااة بنأناااا باسااتيدا  DNA الأمااض النااوو  اسااتيل   

  SDS (Tris 0.1M pH=8 , EDTA 50mM ,NaCl 0.1M, SDS2%)إصافة مألو  االستيك  
 الحرامضماع إجارا  بعاض التعاديكت رادرت همياة ونوعياة و( (Doly and Doly, 1990وف ااخ لاـ  
عنااد موجااة  (UV Spectrophotometer)م ياااس النياا  الصااو ي  بواسررطةالمستيليااة  DNAالنااوو  

%  تا  1ترهيا   األجراروزعلاى  كماة DNAمتر  وأيتبرت نوعية الأماض الناوو  نانو 280والموجة  260
 ليتر. ( نانوغرا / ميهرو60-40العينات إلى ) جميعفي  DNAصبن ترهي  الأمض النوو  

   البادئات المستخدمة
   عينةميهرو ليتر له   25( بادي  ميتل  وبأج  ناا ي ردرا 16يدا  )باست PCRأجر  تتاع  

 .ودرجة أرارن التأاماا النيهليوتيد ( الباد ات المستيدمة وتسلسلاا 2جدو  ) ويبين

 
 وتٌدي ودرجة حرارة التحامهاٌالبادئات المستخدمة وتسلسلها النٌكل .2جدول 

 (   )رجة حرارة االلتحام د التسلسل النٌوكلٌوتٌدي للبادئات رمز المرئس

ISSR- IR(01) (AG)8 T 50 

ISSR- IR(02) (GA)8 C 52 

ISSR- IR(04) (AC)8 G 52 

ISSR- IR(05) (AC)8 T 50 

ISSR- IR(06) (GA)8 CG 56 

ISSR- IR(07) (TC)8 GA 54 

ISSR- IR(08) (TC)8 AG 54 

ISSR- IR(09) (AC)8 GG 56 

ISSR- IR(14) CCAG (GT)7 56 

ISSR- IR(15) (GT)4 (GA)5 54 

ISSR- IR(16) (AC)7 (AT)3 54 

ISSR- IR(18) C(CT)4 (GT)4 G 56 

ISSR- IR(40) (AC)8 TT 50 

ISSR- IR(41) (AC)8 CG 50 

ISSR- IR(43) (CT)8 G 52 
 

  :(PCR) المتسلسل البولٌمٌرٌزيالتفاعل 
بيهاو  20و  2X PCR Master Mixهارو ليتار مي 12.5لها  عيناة و DNA( ميهروليتار 2ستيد  )ا تم    

برفع درجاة الأارارن فاي  PCRميهرو ليتر بالما  الم نر  أجر  تتاع   25  أهم  الأج  إلى مو  من البادئ
 وف اخ للبرنام  التالي ورد ن   لم   درا ي في جاا  التدوير الأرار   5ولمدن     94البداية إلى 

 .عن بعصاا DNA انية لتي  سكس   33ولمدن     94أرارن  (  على درجةDenaturationالتمسخ ) -
  انية.  30(  أسا درجة أرارن البادئ ولمدن Annealingااللتأا  ) -
   دري ة. 1ولمدن     72(  على درجة أرارن   (Extention االستنالة -

 .   72رارن درا ي على أ 10لمدن  PCRدورن ترهت العينات في جاا   35وفي نااية
 %  واساتعم  مؤشار ج ي اي بأجا 2ارو   ات ترهيا  جاعلاى  كماة او PCRفيلت نوات  تتاع   
50 kp    1ماا   200لوناات الاكمااة بومر ااا فااي أااوض يأااو   ااX TBE ميهروليتاار ماان ادي يااديو   5و
  DNAلايمهن االي ياديو  بروماياد مان رؤياة أا    DNAأاا  ماع ( هي يتمهن من االلتmg/ ml 50برومايد )
همياارا  بواسررطة اا  تو يااي النتااا   علااى الاكمااة المتصاامنة الأاا    UV- Lightاوشااعة فااوي البنتسااجية  بوجاود

 مويولة بنابعة. 
 التحلٌل اإلحصائً: 

اعتمااداخ علاى م ارناة وجاود أو غيااا أا   سجلت ال را ات وجمعت نتا   عملية التصيي  في جداو   
  أياث أادارع الميتلتة  ورد نيمت الجداو  لها  باد اة علاى تات التي جمعت من الموااالنوو  بين النب الأامض

بتنبياي  Dendrogram(  ورسامت شاجرن ال راباة الورا ياة 0( وغيابااا باالرر )1رم  لوجود الأ   باالرر  )
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ادأياا ي  PopGene V.32باساتيدا  برناام   UPGMAمتوسانات المجموعاات ال وجياة غيار الم اناة 
 الأيو . 

 

 النتائج والمناقشة
 

 التوصٌف الجزٌئً:
 :Issrعن تطبٌق تقنٌة  الناتجة التعددٌة الشكلٌة

 .I بادصافة إلى النوع Iris( أنواع تابعة لجنس السوسن 5تصمنت الدراسة ايتبار )
sisyrinchium  أصي  إلى اونواع المدروسة بسبا تباين وجاات النير في انتما ه التينيتي. يبين  والذي

د ات المستيدمة في إعنا  تعددية شهلية بين اونواع المدروسة. نت  عن استيدا    ا ( فعالية البا3الجدو  )
( مناا 19بينما ) Polymorphic%(  ات تعددية شهلية 75.64) أ مة (59  مناا )أ مة (78الباد ات )

( أ مة مع 9( و)P7) الباد ة(أ مة مع 2( وأيدن التهرار. تراوط عدد الأ   الناتجة بين )%24.36)
( مع 3(. وتراوط عدد الأ   المتباينة أو  ات التعددية الشهلية بين )3(  هما ييار الجدو  )P41 الباد ة)
 (. P43-P4-P1( مع ه  من الباد ات )6( و)P14) الباد ة

 

 العدد الكلً للحزم وعدد الحزم المتباٌنة والحزم التً لم تعط تعددٌة شكلٌة ونسبتهما المئوٌة .3جدول 

 العدد ذو التعدد الشكلً عدد الكلً للحزمال البادئة
النسبة المئوٌة للتعددٌة 

 الشكلٌة
عدد الحزم التً لم تعط 

 تعددٌة

النسبة المئوٌة  للحزم 
التً لم تعط تعددٌة 

 شكلٌة

P1 6 6 111 1 1 

P2 5 5 111 1 1 

P4 7 6 85.71 1 14.29 

P5 5 4 81 1 21 

P6 4 4 111 1 1 

P7 2 1 51 1 51 

P8 3 1 33.33 2 66.67 

P9 7 5 71.43 2 28.57 

P14 3 1 1 3 111 

P15 4 3 75 1 25 

P16 7 5 71.43 2 28.57 

P18 5 3 61 2 41 

P40 5 5 111 1 1 

P41 9 5 55.56 4 44.44 

P43 6 6 111 1 1 

   19   59 78 المجموع

 24.36 75.64 النسبة المئوٌة للتعدد الشكلً
 

  راثٌة بٌن األنواع المدروسةتحدٌد درجة القرابة الو
 (PDV)درست درجة ال رابة الورا ية بين أنواع السوسن المدروسة بتنبيي النسا الم وية لعد  التوافي    

Percent Disagreement Values  درجة ال رابة الورا ية بين اونواع المدروسة. يكأي من لمعرفة
 I.persicaو    I. nusairiensis نين النوعي%( ب48.649) ي  PDV( أن أر  ريمة لـ 4الجدو  )

  I.sindjarensis  ،I.persica%( بين النوعين 78.182)بينما هانت أعلى ريمة لاا
 

 (: مصفوفة عدم التوافق4الجدول)
 I. sindjarensis I. postii I.  histrio I. sisyrinchium I. persica I. nusairiensis النوع 

I.  sindjarensis 0      

I. postii 0.61111 0     

I.  histrio 0.67303 0.70588 0    

I. sisyrinchium 0.78182 0.70451 0.65116 0   

I. persica 0.73585 0.70451 0.73913 0.48649 0  

I. nusairiensis 0.72222 0.70588 0.75000 0.71111 0.61905 0 

 
   ISSRالمدروسة باستخدام تقنٌة  لألنواع Cluster analysisالتحلٌل العنقودي 
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  Dendrogramأجر  التألي  العن ود  للنتا   التي ت  الأيو  علياا و لم دنشا  شجرن ال راباة الورا ياة   
( أن 1باين اوناواع المدروساة  لاوأي مان الشاه  )  Nieلتأديد درجاة ال راباة الورا ياة إعتمااداخ علاى مياتوفة 

 ( ،I. histrio I.sindjarensis    I.postiiصا  العن اود اوو  اوناواع )اونواع انتيالت إلاى عن اودين  
رااد انااتي  مااع أنااواع  I. sisyrinchiumويكأاان بااصن النااوع  وصاا  العن ااود ال اااني باااري اونااواع المدروسااة.

النيار يستوجا إعادن من باري اونواع المدروسة  مما  I.persica  وهان اوررا ورا ياخ للنوع ال اني  العن ود
   و ناام Gynandriris  في وصعه التينيتي المعمو  به أالياخ )أيث أنه يعام  علاى أناه أأاد أناواع الجانس

  Iris( وإعادته إلى الجنس Moreaeمن يعتبرا يتبع للجنس 
 

 االستنتاجات:
ية فعالياة باين أيث أيارت   ا الت ن, ISSR التنوع الورا ي ونواع السوسن البيلية بتنبيي ت نية تقٌٌمت    1-

 .% 75.64( باد ة فهانت نسبة التعددية الشهلية 15أنواع السوسن باالعتماد على نتا   )
أ بتت الباد ات المستيدمة فعاليتاا في إعناا  تعددياة شاهلية باين النباتاات المدروساة ونات  عان اساتيدا   ا ا 2- 

 . ات تعددية شهلية ( 59)( أ مة مناا 78الباد ات ما مجموعه )
أاااددت ال راباااة الورا ياااة باااين اوناااواع المدروساااة فان سااامت إلاااى عن اااودين صااا  العن اااود اوو  اوناااواع 3- 

I.sindjarensis) ،I. postii ،I. hisrio وص  العن ود ال اني ب ية اونواع ). 
   المقترحات والتوصٌات 
 Irisإعادته للجنس وI. sisyrinchium صرورن إعادن النير في الوصع التينيتي للنوع تسمية للنوع  .1

 .Gynandriris بعد أن هان رد في  فيما مصى في الجنس 
  .في جميع مأافيات ال نر  Irisالتوسع في دراسة اونواع التابعة للجنس  .2
 المبني على أسس ج ي ية. استيدا  معايير إصافية في تويي  اونواع المدروسة إصافة للمعيار الورا ي .3
  وإرامة مجمعات ورا ية ونواع السوسن لتهون نوان لعمليات التأسين وصع ينة لأماية   ا اونواع  .4

 الورا ي
يايةخ وإن بعض   ا اونواع ييلش لكستيدا  هنبات  اونسجة راعة  ت نية إه ار   ا النباتات باستيدا  .5

  ينة في وصعه الرا ن ودون الأاجة و  عملية تأسين ورا ي. 
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ABSTRACT 
 

This work was conducted to determine the genetic variation between 
six species of Iris bulbes which are: I.persica, I.sindjarensis, I.postii,                       
 I. nusairiensis, I histrio,and I. sisyrinchium, by using Inter Simple Sequence 
Repeat (ISSR) with 15 primers. The total number of bands were (78) bands     
( 59) out of them were polymorphic (75.64%). Result  revealed that there was 
genetic relation-ship ranged from (48.84%) between I. nusairiensis and 
I.persica to (78.18%) between I. persica and I. sindjarensis. The dendrogram 
was drawn which showed that there were two clusters. The first cluster 
includes: I. histrio , I.postii and I.sindjarensis, while the second cluster 
includes: I. persica, I. nusairiensis and I. sisyrinchium.   
Keywords: Iris, ISSR, Syria. 
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