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 الـرحـيــــم الـرحـمـــن اهلل بـســـم

 

ِذي ِمَن اْْلَِباِل بُ ُيوتًا َوِمَن   " َوَأْوَحى َربَُّك ِإََل النَّْحِل َأِن اَّتَِّ
َجِر َوِمَّا يَ ْعرُِشوَن ) اْسُلِكي ( ُُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت فَ 86الشَّ

ُسُبَل َربِِّك ُذُلال ََيْرُُج ِمْن بُطُوِِنَا َشَراٌب ُُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاءٌ 
ُروَن )  (" 86لِلنَّاِس ِإنَّ ِف َذِلَك آليًَة ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ
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 شكس ورمدٌس    

( وعمى آلو وصحبو والسبلم عمى نبيو وحبيبو المصطفى محمد )الحمد هلل رب العالمين والصبلة 

ن    اهلل عميو وادعوه اْ  حمدُ أإنجاز ىذا العمل المتواضع الذي  بعد االتكال عمى اهلل تمّ   ..... أجمعين

 يجعمو في ميزان حسناتي ليكون شاىدًا لي ال عمّي.

 ي الفاضل الدكتور أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذ نْ أبداية يطيب لي 

 لما أبداه من توجييات قيمة كانت بحقٍ  )رئيس قسم عموم الحياة ( لقرةغوليعمار احمد سمطان ا

 لي طيمة إعداد ىذه الرسالة. عونًا ودليبلٍ 

السججيد عميججد الكميججة  خججص بججذلك أَ  ووأسجججل شججكري وتقججديري إلججى عمججادة كميججة التربيججة لمعمججوم الصججرفة 

لتسييميم الكثير مجن متطمبجات البحجث وأوججو  نصيف جاسم محمد الدكتور المحترم األستاذ المساعد 

ألسججتاذ الججدكتور رزاق شججعبلن عكججل/مركز بحججوث ومتحججف ا فججا ق شججكري وتقججديري واحترامججي لكججل مججن

مسججاعدتي لعاليججة   جيججوداً  قسججم الحشججرات والبلفقريججات فججي جامعججة ببججداد الججذي بججذلَ  التججاريا الطبيعججي/

مركججز  مججدكتورة شججذس يوسججف عايججد/لوأتقججدم بالشججكر والتقججدير واالمتنججان فججي مجججال تشججخيص الحشججرة   

دا رة البحوث الزراعيجة فجي وزارة العمجوم والتكنولوجيجا لمسجاعدتيا لجي فجي  المكافحة المتكاممة لآلفات /

األطككخاا انًظكاعد انككدكخٕر رٚكاع عهككٙ عكٛهكٙ  ا ككزة  شكككز٘ ٔحمكدٚز٘ انكٗٔ  تحميجل نتجا ا البحجث 

عمجوان الميجاحي  السجيدواتقجدم بشجكري وامتنجاني الجى / ٔسارة انعهكٕو ٔانخكُٕنٕجٛكا  انبذٕد انشراعٛت 

الجى كافجة زمبل جي وزميبلتجي  اتقّدم بالشكر والتقديركما   ر يس الجمعية المركزية لمنحاليين العراقيين 

   ءعجبل روسأواخجص مجنيم   من طمبة الدراسات العميا وأدعو من اهلل العمي العظيم أن يوفق الجميع

لي فجي كثيجر مجن الصجعوبات.  و الذين كانوا عوناً   الذين وقفوا بجانبي  شمر حيدر  و  عبلء منتظر

لمججا تحممتججو مججن المصججاعب معججي  والدددتيويقججف القمججم عججاجزَا عججن التعبيججر عججن شججكر ريحانججة عمججري 

لججدورىم فججي تشجججيعي ودفعججي نحججو التقججدم. واعتججذر الججى  وأخددواتيالعزيججز  والددد وشججكر خججاص الججى  

الججججججججججججججججرحمن الججججججججججججججججرحيم ليججججججججججججججججم بالسججججججججججججججججعادة والتوفيججججججججججججججججق. ةً ذين لججججججججججججججججم يججججججججججججججججرد ذكججججججججججججججججرىم داعيججججججججججججججججالجججججججججججججججج



ِؽٍ  ٍِ انسَّ ْؽً  ىثِْعِى هللاِ انسَّ

 المشرف إقرار 

انزؾهٍم انىزاصً انغصٌئً وانكًً نُؾم  (ثـ  اشٓد أٌ أعدا  ْذِ انزطانت انًٕطٕيت                   

صخ يُبقك عٍٍُخ يٍ نَب ثبظزعًبل صال mellifera L. (Linnaeus,1758) Apis انععم

جزٖ لد انخٙ لديخٓا طانبت انًاجظخٛز )طارة رايز يذًد دًد انذًداَٙ (  (فً انعساق انًبٌزىكىَدزٌب

شزافٙ فٙ لظى عهٕو انذٛاة / كهٛت انخزبٛت نهعهٕو انصزفت/ جايعت  ٚانٗ   ْٔٙ جشء يٍ أ حذج 

 . يخطهباث َٛم  رجت انًاجظخٛز فٙ عهٕو انذٛاة/ عهى انذٕٛاٌ

 

 انزىلٍع:

 عًبز اؽًد ظهطبٌ أ .و. ن. انًشسف:

 أظزبذ يعبعد انًسرجخ انعهًٍخ:

 و 2018 :     /     / انزبزٌـــــــــخ

                         

 

 

 

 

 زئٍط لعى عهىو انؾٍبح خرىطٍ

 َسشؼ هرِ اندزاظخ نهًُبلشخ ثُبء عهى انزىطٍبد انًزىافسح 

 انزىلٍع:

 أ .و. ن. عًبز اؽًد ظهطبٌ

 زئٍط لعى عهىو انؾٍبح –زئٍط نغُخ اندزاظبد انعهٍب 

 و 2018 :      /     / انزبزٌخ

 

 



ِؽٍ ٍِ انسَّ ْؽً  ىثِْعِى هللاِ انسَّ

 

 

 انعهًً انًمىو سازأل

 

  )انزؾهٍم انىزاصً انغصٌئً وانكًً نُؾم انععم انًٕطٕيت انزطانت ْذِ أٌ أشٓد              

mellifera L.(Linnaeus,1758)  Apis  ثبظزعًبل صالصخ يُبقك عٍٍُخ يٍ نَب انًبٌزىكىَدزٌب 

 يٍ يزاجعخٓا  حًج لد  )طارة رايز يذًد دًد انذًداَٙ  ( انًاجظخٛز طانبت  لديخٓا انخٙ( فً انعساق

   .نهًُالشت يؤْهت انزطانت أصبذج انعهًٛت  ٔبذنك انُادٛت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االظى : أ . ن. ثسهبٌ يظطفى يؾًد                                                                               

                                                                                                                                                             انهمت انعهًً :  أظزبذ                                                                                 

   و2018انزبزٌخ :      /      /       

 

 



ِؽٍ ٍِ انسَّ ْؽً  ىثِْعِى هللاِ انسَّ

 

 انهغىي  انًمىوسازأل

انزؾهٍم انىزاصً انغصٌئً وانكًً نُؾم انععم  ( بـ انًٕطٕيت انزطانت ْذِ أٌ أشٓد           

mellifera L.(Linnaeus,1758)  Apis فً  ثبظزعًبل صالصخ يُبقك عٍٍُخ يٍ نَب انًبٌزىكىَدزٌب

حًج يزاجعخٓا يٍ لد  انخٙ لديخٓا طانبت انًاجظخٛز ) طارة رايز يذًد دًد انذًداَٙ ( (  انعساق

                        . ٔبذنك اصبذج يؤْهت نهًُالشت  انُادٛت انهغٕٚت  

 

 

 

 

 

 

 

 انزىلٍع :                                                                                

 و . ن . زواء عجد االيٍس عهً االظى :                                                                                 

  انهمت انعهًً : يدزض نكزىز                                                                                

 و2018انزبزٌخ :      /      /                                                                          

 

 

 

 



ِؽٍ ٍِ انسَّ ْؽً  ىثِْعِى هللاِ انسَّ

 

 إلساز نغُخ انًُبلشخ

  

 

 ثـ: انزطانت انًٕطٕيتَمز بأَُا اطهعُا عهٗ  ُالشت َذٍ ر ٛض ٔأعضاء نجُت انًَشٓد            

 mellifera L.(Linnaeus,1758)  Apis)انزؾهٍم انىزاصً انغصٌئً وانكًً نُؾم انععم  

 (عٍٍُخ يٍ نَب انًبٌزىكىَدزٌب فً انعساق  ثبظزعًبل صالصخ يُبقك 

فٙ يذخٕٚاحٓا ٔفًٛا نّ عاللت  ا ْٔلد َالشُا  )طارة رايز يذًد دًد انذًداَٙ  (طانبتانًمديت يٍ لبم ان 

   .(     بخمدٚز )     ٔ  رجت انًاجظخٛز فٙ عهٕو انذٛاة/عهى انذٕٛاٌ  َعخمد آَا جدٚزة بانمبٕل نُٛم بٓا ٔ

 

 انخٕلٛع : انخٕلٛع :                                             

      .عًار ادًد طهطاٌ  و. أ. االطى :                             . يُذر دًشة راضٙ و. أ.االطى :  

    و 2018/   /     انخارٚخ : و                                       2018انخارٚخ :    /   / 

 عضٕا                                                              عضٕا ٔيشزفا  

                                                               

                        انخٕلٛع :      انخٕلٛع :                                                      

                       . رساق شعالٌ عكم  . أ االطى :                             فزياٌ  . خُظاء طهًاٌ . واالطى :  

 و2018انخارٚخ:    /    /                                     و      2018انخارٚخ :    /   / 

 ر ٛض انهجُت                                                              عضٕا           

عبيعخ نٌبنى –طدلذ انسظبنخ يٍ لجم يغهط كهٍخ انزسثٍخ نهعهىو انظسفخ   

 

ً        انخفبعَظٍف عبظى يؾًد  ن. أ.و   

  عًٍد كهٍخ انزسثٍخ نهعهىو انظسفخ / وكبنخ  

 انزبزٌخ :     /     / 2018 و



 ط 
 

    الخالصة   

بين ثبلث مجتمعات لشباالت نحل العسل  الجزي ية والكميةالعبلقة الوراثية  درست           

ثبل متم العراق عيناتيا من بعض مناطق شمال والتي جمعت L. Apis mellifera العراقي

جمعت  ذاٍ    متمثبل بمحافظة البصرة وجنوبوِ متمثبل بمحافظة ديالى   ووسطوِ  بمحافظة السميمانية 

استخدم في ىذه الدراسة ؛ دراسة  المن ىذه المناطق  لبرض  نحل العسل التشباحشرة من  50

فٙ  العسلنحل  لحشرة الطرق الحياتية الجزي ية لمكشف عن التنوع الوراثي الجزي ي والكمي الجيني

االستخبلص  ستخدام عدةّ إب المجموعة من شباالت نحل العسل DNAعزل ألج  ذإ  انعزاق 

Genomic DNA Mini Kit-Tissue    تضخيم قطعة من    بعد ذلك تمDNA  المايتوكوندريا

ستخدام تقنية تفاعل إب CO1 ٔND5 ٔانجٍٛ   DNA 16Sr لجيناالمعزول التي تتألف من 

بواقع زوجين  Specific Primersالمتخصصة  وبوجود ثبلثة أزواج من البوادئالبممرة المتسمسل 

ثم جرس بعد ذلك دراسة  ؛ Reverseوعكسي    Forwardتجاىين مختمفين أمامي ال جين وبلك  

اختبار تفاعل المضخم بوساطة  ND5 و  COI المايتوكوندريا لتتابعي لجزء من جين االتسمسل 

 عينات من ىذا النوع لممجتمعات  6اعتمدت في ىذه الدراسة عمى  ؛ اذ  (PCRالبممرة المتسمسل )

بين  بسيطاً  وراثياً  ىناك تنوعاً  أظيرت النتا ا أنٌ  ذاٍ   منيا لكل منطقة  2بواقع    ةالسكانية الثبلث

عبارة وعينات المنطقة الجنوبية من جية أخرس وىذا التنوع    عينات  الشمال و الوسط من جيةٍ 

من نوع الحذف واالستبدال عند مقارنة تسمسل القواعد  Point mutationsقطية طفرات ن عن

في  مقارنة العينة المحمية األكثر تكراراً  المدروسة   كذلك تم   المجموعات السكانية النتروجينية بين 

التي    وجينٍ  لكل   مع عينتي بنك الجينات  COI  ٔ ND5 لمجين  تسمسل القواعد النتروجينية 

 ماّ أ  A الخاص بإفريقيالخط  ا M تطوري الخاص ببرب البحر المتوسطد أحداىا  لمخط التعو 

لمخط التطوري  عينات بنك الجينات العالمية التي تعود أحداىاقورنت تسمسبلتو مع  :الجين الثاني

وقد وجد عند أجراء المقارنة بين عينة بنك      Cلشمال البحر االبيض المتوسط ، الخاص باسيا 



 ي 
 

وعينة الدراسة المحمية التي اختيرت  A. mellifera mellifera   لجينات الخاصة النوع ا

طفرة تتكون من طفرتي حذف  39ان عدد الطفرات الكمي ىو  .Apis mellifera L لممقارنة 

طفرات  9العدد الكمي لمطفرات  نّ إف mellifera intermissa . A النوع   ماّ أستبدال إطفرة   37و

 نّ أنبلحظ  mellifera syriaca . A النوع  ماّ أاستبدال    طفرات 7طفرتي حذف و  تتكون من

     5عينة خيراً أ و  طفرات استبدال 10طفرات حذف و4 طفرة تتكون من  14عدد الطفرات ىو 

A. mellifera haplotype 35تتكون من  ةطفر  42العدد الكمي لمطفرات الحاصمة فييا  نّ إف 

وقد استخدم في ىذه الدراسة نظام المقياس اليندسي لشكل   ت استبدال طفرا  7و  طفرة حذف

بين  الجناح االمامي وحجمو الوراثية الكمية في شكل التبّيراتالجناح وحجمو لمكشف عن 

بعض مناطق شمال العراق ووسطو  التي جمعت من المجتمعات السكانية لشباالت نحل العسل 

و 732.25   754.45ي لمجناح األيمن لشبالة نحل العسل ذ بمغ معدل الحجم المركز إوجنوبو   

مناطق العراق الثبلثة الشمالية  الوسطى والجنوبية  منمايكرون لممجتمعات السكانية  717.42

  358.14فقد بمبت   قيمة التباين في الحجم المركزي لمجناح األيمن  ماّ أعمى التوالي  

 عمى التوالي  لممجتمعات السكانية الثبلثة 423.04و189.76

لبرض المقارنة بين شباالت نحل العسل   F ٔTاختباري  في ىذه الدراسة  ستخدموأُ         

لممجتمعات السكانية في المناطق الثبلثة المدروسة لعينات المنطقة الشمالية مع شباالت نحل 

لممنطقة وعينات المنطقة الشمالية مع شباالت نحل العسل  العسل من عينات المنطقة الوسطى 

ذ تشير النتا ا الى الجنوبية وعينات المنطقة الوسطى مع شباالت نحل العسل لممنطقة الجنوبية إ

االمامي  في معدل الحجم المركزي لمجناح المناطق الثبلثعدم وجود فروق معنوية بين حشرات 

يمن األاالمامي شكل وحجم الجناح  تماثل في بسيطةوجود فروق معنوية  وكذلك لوحظ ؛األيمن

الثبلثة  في المناطق ختبلف الظروف البي ية اب الحشرة بسبب تأثر   لبعض شباالت نحل العسل 

 .  ANOVAالتي جمعت منيا العينات عند استخدام تحميل التباين 



 ك 
 

 لبئًخ انًؾزىٌبد

 زلى انظفؾخ انًىضىع انزعهعم

 الفصل األول
 Introduction  1المقدمة  1

 الفصل الثاني
 Literature Review 3المراجع استعراض  2

 A.  mellifera  L.  3 الموقع التصنيفي لنحل العسل  1-2
 4 انواع نحل العسل واالنتشار العالمي 2-2
 A. . mellifera 6االىمية االقتصادية لنحل العسل    3-2
 7 اطوارىاو وصف A. mellifera دورة حياة نحل العسل  4-2
 A. mellifera 8ل طرائق تشخيص نحل العس 5-2

التشخيص باالعتماد عمى المظير الخارجي  2 – 5 -1
Morphological Identification 

8 

 10 التشخيص الوراثي الجزيئي لنحل العسل 2-5-2

1-2  - 5  Types of DNA markers 11ا نواع مؤشرات الدنا  2 -

A-1-2  - 5 مؤشرات الدنا المعتمدة عمى التيجين الجزيئي  2 -
Molecular Hybridization-Based DNA 

Markers 

11 

B-1-2  - 5  (PCRمؤشرات الدنا المعتمدة عمى تفاعل سمسمة الدنا) 2 -

Polymerase Chain Reaction  Based 

Markers 

12 

 Polyrmeraseنزيم البممرة المتسمسل  إتقنية تفاعل  2-2-5-2

Chain Reaction 
13 

 mtDNA markers 14مؤشرات دنا المايتوكوندريا  3-2-5-2
 17 الدراسات السابقة المتعمقة بالوراثة الجزيئية لنحل العسل 4-2-5-2

عتماد عمى المقياس اليندسي لشكل الجناح التشخيص باإل 5-2-5-2
 وتركيبو  وأنواع المقياس اليندسي لشكل الجناح وتركيبو

19 



 ل 
 

 ستعمال المقياس اليندسيإلدراسات السابقة المتعمقة با 6-2-5-2
لشكل الجناح أو تركيبو لممقارنة بين المجتمعات السكانية 

 لمحشرات

21 

 الفصل الثالث
 المواد وطرائق العمل 3

Materials and methods 

23 

 Materials 23المواد  1-3
 DNA 24محتويات عدة استخالص ألدنا  1-1-3
 25 يٍ انغم  DNAيؾزىٌبد عدح رُمٍخ ال 2-1-3

 Methods 25قسائك انعًم  2-3
 25 جمع العينات 1-2-3
 الدراسة الوراثية الجزئية 2-2-3

Molecular Genetic Study 

27 

 DNA  DNA Extraction 27استخالص ألد  1-2-2-3
 27 طريقة االستخالص 2-2-2-3
 الترحيل عمى ىالم الالكاروز 3-2-2-3

Gel Electrophoresis 

29 

 Specific –PCR 30تفاعالت  4-2-2-3
A-4-2-2-3 30 استخدام ثالثة بوادئ متخصصة 
B-4-2-2-3 31 المحاليل والمواد الالزمة ألجراء التفاعالت 
C-4-2-2-3 23 الترحيل الكيربائي 
 Data Analysis 33تحميل النتائج  5-2-2-3

 DNA Sequencing 33التسمسل التتابعي لمدنا   6-2-2-3

 الدراسة الوراثية الكمية 3-2-3
          Quantitative Genetic Study 

35 

 Specimens Processing    35تحضير العينات    1-3-2-3



 م 
 

 Data Colecting 35جمع البيانات     2-3-2-3

3-3-2-3   Software   37  البرامجيات 

 الفصل الرابع

 Results and Discussion 38النتائج والمناقشة  4

 الدراسة الوراثية الجزئية 1-4
Molecular genetics Study 

38 

 DNA Isolation Results 38نتائج عزل ألدنا  1-1-4
المايتوكوندريا دنا  من  16Sr نتائج تضخيم الجين  2-1-4

 A. melliferaلشغاالت نحل العسل 
38 

المايتوكوندريا  دنامن COI  نتائج تضخيم الجين  3-1-4
 A. melliferaلشغاالت نحل العسل 

40 

المايتوكوندريا   دنا منND5 نتائج تضخيم الجين   4-1-4
 A. melliferaلشغاالت نحل العسل 

41 

 دراسة التسمسل ألتتابعي لمقواعد النتروجينية 5-1-4
Studying of Nitrogen Bases 

43 

من  A.melliferaالمقارنة بين مجتمعات نحل العسل   1-5-1-4
 CO1ناحية الجين 

44 

مع  A.melliferaن مجتمعات نحل العسل  المقارنة بي 2-5-1-4
عينتين من بنك الجينات  من ناحية التسمسل التتابعي 

 CO1لمجين 

48 

من  A.melliferaالمقارنة بين مجتمعات نحل العسل   3-5-1-4
 ND5ناحية الجين 

53 

مع  A.melliferaالمقارنة بين مجتمعات نحل العسل   4-5-1-4
احية التسمسل التتابعي عينتين من بنك الجينات  من ن

 ND5لمجين 

56 

 Quantitative geneticالدراسة الوراثية الكمية  2-4

study 
61 



 ن 
 

دراسة التغاير الوراثي الكمي في شكل الجناح وحجمو بين  1-2-4
 .Aثالثة مجتمعات سكانية لشغالة نحل العسل 

mellifera 

61 

 Conclusions andاالظزُزبعبد وانزىطٍبد  

Recommendations 
104 

 Conclusions 75االستنتاجات  
 Recommendations 76التوصيات  

References المصادر 
 77 أوال : المصادر العربية 

 80 ثانيا: المصادر األجنبية
 94 المالحق 

 A,B ممخص الرسالة بالمغة االنكميزية

 
 لبئًخ انغداول

 
 رقم الصفحة عنوان الجدول التسمسل

 23 ل والمواد الكيميائية واألصل والمنشأالمحالي 1
 DNA 24محتويات عدة استخالص ألد  2
 25 من الجل  DNAدمحتويات عدة تنقية ال 3

 30 البوادئ المستخدمة وتسمسالتيا 4
 31 مكونات خميط التفاعل الرئيس 5
 Specific – PCRCOI and 16S r DND ظروف تفاع ل   6

Gene 
31 

 ND5  Specific – PCR  32ظروف تفاعل 7
ية لحدوث كل من طفرة الحذف واالستبدال ئو مقارنة النسبة الم 8

 mellifera   A .  التابعة لنحمة العسل العراقية
46 



 س 
 

احداثيات ومعدل درجات الحرارة و الرطوبة وكمية االمطار خالل فترة  9
 الدراسة

46 

الستبدال لنحل ية لحدوث كل من طفرة الحذف وائو مقارنة  النسبة الم 10
لمناطق شمال ووسط وجنوب  Apis melliferaالعسل العراقي 

 العراق مع عينتين من بنك الجينات 

51 

ية لحدوث كل من طفرة الحذف واالستبدال ئو مقارنة النسبة الم 11
بين مناطق شمال  A. melliferaالتابعة لنحل العسل العراقي 

 ووسط وجنوب العراق

45 

ية لحدوث كل من طفرة الحذف ئو لنسبة الميبين مقارنة  ا 12
لمناطق شمال  Apis melliferaواالستبدال لنحل العسل العراقي 

 ووسط وجنوب العراق مع عينتين من بنك الجينات 

59 

يمن بين ثالث مجتمعات مقارنة الحجم المركز  لمجناح االمامي األ 13
 ووسط ، من شمال  A.melliferaسكانية لشغالة نحل العسل 

 وجنوب العراق

69 

بين ثالث  Mahalanobis Distanceيهبالَىثصمقارنة مسافة  14
نحل العسل من شمال العراق ووسطو  تمجتمعات سكانية لشغاال

 وجنوبو

72 

يمن بين مامي األلتماثل حجم الجناح األ ANOVAتحميل التباين  15
من  A.melliferaنحل العسل  تثالث مجتمعات سكانية  لشغاال

 العراق ووسطو وجنوبو شمال

74 

يمن بين مامي األلتماثل شكل الجناح األ ANOVAتحميل التباين  16
من  A.melliferaنحل العسل  تثالث مجتمعات سكانية  لشغاال

 شمال العراق ووسطو وجنوبو

74 

 لبئًخ االشكبل
 زلى انظفؾخ عُىاٌ انشكم انزعهعم

وتوزعيا  A. melliferaالخطوط التطورية األربعة في نحل العسل  1
 محول العال

4 

 12 االولية DNAسي لقطعة من الوالتضاعف األأ  PCRمراحل تفاعل ال  2



 ع 
 

 16 يوضح الجينات المكونة لمدنا المايتوكوندير  لنحل العسل  3

البصرة  مؤشر عمييا مناطق  -ديالى –خرائط محافظات السميمانية  4
 جمع عينات شغاالت نحل العسل

26 

القواعد النتروجينية بين المجتمعات   Alignmentرصف  مقارنة 5
 CO1لدنا المايتوكوندر  لمجيناالسكانية لنحل العسل  لقطعة من 

47 

القواعد النتروجينية بين المجتمعات   Alignmentمقارنة رصف  6
لدنا االسكانية لنحل العسل مع عينتين من بنك الجينات   لقطعة من 

 CO1المايتوكوندر  لمجين

52 

القواعد النتروجينية بين المجتمعات   Alignmentمقارنة رصف  7
 ND5لدنا المايتوكوندر  لمجيناالسكانية لنحل العسل  لقطعة من 

55 

القواعد النتروجينية بين المجتمعات   Alignmentمقارنة رصف  8
السكانية لنحل العسل  مع عينين من بنك الجينات  لقطعة من ألدنا 

 ND5  لمجينالمايتوكوندر 

60 

معدل احداثيات المعالم لمجناح االمامي االيمن من ثالثة مجتمعات  9
 معمم لكل   19والتي عددىا  A.melliferaسكانية لشغالة نحل العسل 

 جناح ،

64 

عمى طول  A.melliferaانععم نحل  تالشكل االنتشار  لتوزيع شغاال 10
ثيات فضاء الظل المشتقة إلحدا PCsول والثاني التحميمين العاممين األ 

 معمم 19من احداثيات المعالم االصمية لكل جناح والتي عددىا 

66 

 تلألجنحة االمامية اليمنى لشغاال Centroid sizeالحجم المركز   11
ذ إمجتمع السكاني المنتمية لو ، لمتبعا   A.melliferaنحل العسل 

ن الربيع يمثل كل صندوق في الشكل المجموعة الوسطية موزعة بي
 %75والربيع  25%

68 

 تلألجنحة االمامية اليمنى لشغاال Centroid sizeالحجم المركز   12
ذ إمجتمع السكاني المنتمية لو ، لم تبعا    A.melliferaنحل العسل 

يمثل كل صندوق في الشكل المجموعة الوسطية موزعة بين الربيع 
 %90والربيع  10%

69 



 ف 
 

إلحداثيات معالم  Discriminant analysisالتحميل التميز   13
نحل  تاالجنحة االمامية اليمنى بين ثالثة مجتمعات سكانية لشغاال

 من شمال العراق ووسطو وجنوبو A.melliferaالعسل 

72 

 
 لبئًخ انظىز

 

 رقم الصفحة عنوان الصورة التسمسل
قوة  Apis mellifera نحل العسل تالجناح األيمن لشغاال 1

   45Xالتكبير
36 

 Apis melliferaنواتج الدنا المعزول من شغاالت نحل العسل  2
 والتي جمعت من شمال العراق ووسطو وجنوبو

38 

المايتوكوندريا لشغاالت نحل DNA من 16Sr ناتج تضخيم الجين   3
التي  جمعت من شمال العراق ووسطو  A. melliferaالعسل 

 وجنوبو

39 

المايتوكوندريا لشغاالت نحل  DNAمن  COIناتج تضخيم الجين   4
التي  جمعت من شمال العراق ووسطو  A. melliferaالعسل 

 وجنوبو

41 

المايتوكوندريا لشغاالت نحل DNA من  ND5ناتج تضخيم الجين   5
التي  جمعت من شمال العراق ووسطو  A. melliferaالعسل 

 وجنوبو

42 

من   A.melliferaنحل العسل  تالجناح االمامي االيمن لشغاال 6
العراق موضحا عمييا  ووسط وجنوب  المجتمع السكاني لشمال

 45Xمعمم ، قوة التكبير  19احداثيات المعالم والتي عددىا 

62 

 

 

 



 ص 
 

 لبئًخ انًخزظساد 

 االخزظبز انًظطهؼ انكبيم

16S r DND Gene 16 Sr DNA 

Cytochrome Oxidase I CO1 

NADH dehydrogenase subunit 5 ND5 

Mitochondrial DNA Mt DNA 

Molecular Weight MW 

base pairs Bp 

Polymerase Chain Reaction PCR 

Restriction Fragment Length Polymorphism RFLP 

Deoxy Thymidine Triphosphate Dttp 

Deoxy Cytosine Triphosphate Dctp 

Deoxy Adinosine Triphosphate dATP 

Deoxy Guanosine Triphosphate Dgtp 

Cytochrome Oxidase II COII 

Tirs Borat TBE 

Pincepal component analysis  PCs 

Ultraviolet UV 

Mean Centroid Size MCS 

Standard Deviation St.D 

Variance Va 

Absolute Differences A.D 

National Center for Biotechnology Information NCBI 

Morphometria Geometrica MOG 



 ق 
 

Collection of Co Ordinates COO 

Tabla Espacios Tabulacions TET 

Permutaiones Analysis Discriminante PAD 

Coveriance COV 

Asymmetry of Shape and Size ASI 

 لبئًخ انًالؽك

 زلى انظفؾخ عُىاٌ انًهؾك انزعهعم

 ندَبأننٍم عدح اظزخالص  1

Genomic DNA Mini Kit ( Tissue ) 

96 

 PCR 100ننٍم يكىَبد خهٍط انزفبعم انسئٍط نهـ  2

 101 َىاع انجىانئ انًعزخديخ فً اندزاظخأ 3

 pcr DNA Fragments Extractionننٍم عدح انزُمٍخ           4

Kit    /Gel 

103 

 ننٍم انًؤشس انغصٌئً 5

( 2000 bp-100bp ) DNA ladder 

107 

  A. mellifera 108  انُؾهخ انعسالٍخ زبة رشخٍض عٍُبد ك 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction                                             20       انفصم األٔل : انًمديت 

  
 

 

  Introduction  المقدمة

 Socialحد اىم الحشرات االجتماعية ألقد عرف نحل العسل منذ العصور القديمة ك           

bees   قية فقد تميزت افراد طا فة نحل العسل بالتعاون وتقسيم اعمال الطا فة فيما بينيا اسوة بب

عمال ىو اىم ىذه األ نّ ا  و ؛  Waspesنواع الزنابيرأوبعض    Antsالحشرات االجتماعية كالنمل

وصف اهلل تعالى في  .(2010الحضنة )سعيد وجرجيس  ةالبحث وتوفير البذاء لمطا فة وتربي

 وبشكل موجز ودقيق طباع النحل في المسكن والمأكل   من سورة النحل   69و68 االيتين 

 69في االية  تجاتو من الناحية الطبية والتي توصل الييا الباحثون فيما بعد   ثم لخص  وفوا د من

وعمميا الجماعي   في غذا يا وجمعيا   ومسكنيا  التي تنبو العقل عمى التأمل في حياة النحلو 

يتان  احتوت ىاتان األ بذلكلمرحيق وفي اىتدا يا الى اعشاشيا ميما طال الطريق وتعقد و 

 ما توصمت اليو الدراسات التي تناولت سموك النحل عمى مدس السنوات الماضية خبلصة 

  (.1994)الخولي وعيسى 

من الحشرات ذات األىمية االقتصادية في  L. Apis  melliferaنحل العسل  يعد           

ة الى ما العممية اإلنتاجية لمكثير من المحاصيل الزراعية والخضرية وأشجار الفاكية  فيو باإلضاف

التي ليا اىميتيا الدوا ية  )العكبر( وغذاء ممكي وشمع وبروبولس وحبوب لقاح   ينتجو من عسل

 .1990)والصناعية وتوفير فرص عمل لمجموعة كبيرة من االيدي العاممة )الجوراني واخرون  

د حول فيو يساىم وبشكل ممحوظ في زيادة نسبة تمقيح األزىار  وبيذا فقد تبير المفيوم السا 

أىمية النحل كحشرة منتجة لمعسل والمواد األخرس إلى حشرة ذات أىمية كبيرة في تحسين مستوس 

                                                  .                                                                              (2012اإلنتاج الزراعي كما ونوعا )الشدايده والعبادي  



Introduction                                             21       انفصم األٔل : انًمديت 

  
 

 

النباتات المزىرة التي توجد في نفس المنطقة تتنافس فيما  نّ إمن الحقا ق المعروفة          

بينيا من حيث قدرتيا عمى جذب الممقحات بعدد زيارات اكبر ونسبة عالية من التمقيح 

د عتماوباإل ؛(2003)فرج اهلل و البامدي    وىذا من خصا ص النباتات الناجحة  الخمطي

عمى المؤشرات المورفولوجية قسم  نحل العسل حول العالم إلى أربعة خطوط تطورية عامة  

Evolutionary lineages    وىي الخطA  الخاص بإفريقيا   الخطM   لبرب البحر المتوسط

(. لم Ozdil  2009المتوسط ) لمنطقة شمال البحر Cالخاص بالمنطقة الشرقية والخط  Oالخط 

ذه الخطوط التطورية معتمدًا عمى المؤشرات المورفولوجية فقط  إذ تم إثبات ىذه تقسيم  ى يبقِ 

الخطوط وتقويم الثبرات التي تركتيا الدراسة المعتمدة عمى الصفات الشكمية بواسطة دراسات 

  .Dechamp    (2003جزي ية في ما بعد )

ية ولعدم او قمة وجود دراسات من الناحية االقتصاد نحل العسل اىمية  مننظرا لما تقدم         

لذا اقترح  ومن اي خط تطوري منحدرة لنحل العسل العراقي وراثية جزي ية حول التنوع الحيوي

  -موضوع الدراسة ليشمل الجوانب االتية :

الجانب الوراثي الجزي ي والذي يتركز عمى استخبلص الدنا المايتوكونديري من منطقة الصدر  –1

ودراسة التنوع الوراثي الجزي ي عن  عت من شمال ووسط وجنوب العراق  جم لعينات نحل العسل

عمل مع  16Sr DNA, CO1 ,ND5طريق تضخيم ثبلثة جينات من دنا المايتوكوندريا وىي 

لمسبللة مطابقتيا مع بنك الجينات لمعرفة الخط التطوري لبرض تسمسل نيوكموتيدي ليذه الجينات 

 المحمية
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ي والذي سوف يتركز عمى دراسة التباير الوراثي الكمي بين عينات الجانب الوراثي الكم -2

لمكشف  حجم الجناح االمامي عن طريق استخدام المقياس اليندسي لشكل او  المناطق الثبلث 

 . لمسبللة المحمية بين المجتمعات السكانية الثبلثة  الكمي عن التنوع الوراثي

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Literature  Review 3طخعزاع انًزاجع إانفصم انزاَٙ: 
 

 

 Literature Review استعراض المراجع  - 2
  A. mellifera( فان الموقع التصنيفي لمنوع 2008وحسن ) Michener ((2007 وفقا لج 1 – 2

 -: كاالتي
Kingdom: Animalia                                                                                

Phylum: Arthropoda                                                                      

Class: Insecta                                                                            

Order: Hymenoptera                                                        

Suborder: Apocrita                                                

                                                Superfamily: Apoidea                                   

                        Family: Apidae       

Tribe: Apini                    

Genus: Apis        

Species:mellifera L .    

إشارة إلى  1758عام  Linnaeusمن ِقبل  A. mellifera االسم العممي ُصنف نحل العسل تحت 

 (Miguel  والذي وجد بصورة طبيعية في اوروبا وافريقيا وغرب اسيا النحل الحامل لمعسل

 وىي إلى عا مة كبيرة  A. melliferaنحل العسل  اصنفو  خبراء التصنيف  انّ  ذإ .(2011 وآخرون

Apidae Winston)  . (1987 ىو  عمى المستوس البي ي والمرفولوجي واىم مايتميز بو افرادىا

 تحور اجزاء الفم الى النموذج الماضغ البلعق الرتشافو  غذاؤىا يتكون من الرحيق وحبوب المقاح

يطمق تراكيب  لوجود وذلك  تحورت ارجميا الخمفية لجمع حبوب المقاحو  الرحيق ومضغ حبوب المقاح

) الصا غ ومصطفى    شعيرات كثيفة متفرعة بشكل pollen basketالمقاح   سمة حبوب  عمييا 

يضم النحل عموما   جنسا 700عا مة   و  11 الى النحل  صنف العمماء وايضا   ( 2003

أو أكثر  ُقّسمت إلى مجموعتين ر يسيتين وىي   مجموعة النحل ذات  20000ألف نوع  عشرون

خرس تدعى ذات المسان الطويل أُ وىي مجموعة تتميز بكونيا  بدا ية  ومجموعة    المسان القصير
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الذي نقوم بدراستو ىو أحد أنواع المجموعة  .mellifera A  ؛ والنوعوىي المجموعة  األكثر تطوراً 

 (.Graham 2003المسان الطويل. )ذات 

 انواع نحل العسل واالنتشار العالمي  2-2

تتضمن مناطق الجنوب والبرب من اسيا واوروبا  ليذا النوعمناطق التوزيع االصمي ان        

  الخارجيوالمعترف بيا رسميا استنادا الى الشكل النحل الف نوع من انواع  26وافريقيا وحاليا يوجد 

(  Smith و Sheppared 2000)  والسبللة ضمن  يريظالشكل المعمى أساس وA. mellifera 

الدراسات االولية عمى مستوس دنا  ووىذا ما اكدت  تم تجميعيا في ثبلثة فروع تطورية ر يسة

الخط  C و  الخط الخاص بافريقيا A خطوط تطورية وىي  ةالمايتوكوندريا حيث اكدت وجود ثبلث

 (Frank  الخط الخاص لبرب البحر المتوسط  Mوالخط الخاص بمنطقة شمال البحر المتوسط 

تنتمي لو سبللة  Oيوجد خط رابع وىو  ةافة ليذه الخطوط التطورية الثبلثضباال   (2000وآخرون  

  في وقت الحق المايتوكوندرياخرس من نحل العسل وفقا لما جاء في دراسات لمحامض النووي 

)البراقي  و آخرون    ُذم انعظم ٔحٕسعٓا دٕل  انعانىنانخطٕط انخطٕرٚت األربعت  1انشكم  ًٔٚزم 

  إذ تم  و لم يبق تقسيم  ىذه الخطوط التطورية معتمدًا عمى المؤشرات المورفولوجية فقط   (2009

الشكمية بواسطة إثبات ىذه الخطوط وتقويم الثبرات التي تركتيا الدراسة المعتمدة عمى الصفات 

  .(Dechamp)  2003 دراسات جزي ية في ما بعد
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العالم    وتوزعيا حول A . melliferaالخطوط التطورية األربعة في نحل العسل  (1) شكل 
 . (2009)البراقي  و آخرون   

 -الجناح األمامي كاآلتي: وطولع األربعة تبعا لحجم األفراد ومكان تواجده اوتم تقسيم ىذه األنوا

 A. florea   النحل الصغير )القزم(1-

يعتبر من أصبر أنواع النحل المعروفة حجما واقدرىا عمى تحمل درجات الحرارة العالية            

بأاللفة  اليند وماليزيا وتايبلند واندونيسيا. وىو يتصف في  ىو يعيشْم  و 50والتي تصل أحيانا إلى 

 و Whitehead)  لذا نادرا ما يياجم اإلنسان؛ حيث اليستطيع دفع آلة المسع في الجمد مع االنسان 

Shaw 2007)  وسجل ىذا النوع في العراق من قبلGlaiim (1992 في محافظة ديالى ). 

 A. dorsata  النحل الكبير )العمالق(2-

وىو نحل كبير الحجم يعيش بمستعمرات كبيرة في العراء وىذا النوع شرس الطباع نشط جدًا         

يتواجد النحل العمبلق في جمع الرحيق  ولسعات العاممة أكثر ألمًا من لسعات عاممة النحل البربي 

 (.2003)أبو شاور  بجنوب آسيا في ببلد اليند وماليزيا وسيبلن والصين واندونيسيا

  A. indica النحل الشرقي  )اليند ( -3

فيو يقع بين النحل العمبلق    مركز الوسط من حيث حجم أفرادهاليحتل النحل الشرقي         

 . ( 2005)اآلغا والنحل الصبير  و يسكن تجاويف األشجار والفجوات   

 .mellifera     A  النحل الغربي )العاسل( -4

 mellifeca     النحل الناقل لمعسل ويطمق عميو أيضا اسم  mellifera  وتعني كممة         

االسم األول ىو األكثر شيوعا. وىذا النوع وكما ىو معروف يعد  وتعني النحل الصانع لمعسل و

عمى النحل الشرقي من حيث  كبيراً  حيث أظير تفوقاً  يحتل المرتبة األولى في إنتاج العسل تجارياً 

قابل لئليواء في الخبليا  كما ان ىذا النوع (.2005اآلغا ) ؛ياه التي ال يرحل عنيااالستقرار في خبل
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التي يصنعيا اإلنسان  وكنتيجة النتشاره طبيعيا ونقمو من قبل اإلنسان إلى مناطق جبرافية وبي ات 

       .  2008)   )أبو النجا وآخرون  مختمفة

 النحل األسودإلى ثبلث مجموعات ىي فيقسم النحل بصورة خاصة  أما حسب المون               

وىناك عبلقة وثيقة جدًا بين ألوان النحل والمناخ فالنحل الذي والنحل األصفر والنحل السنجابي  

يعيش في المناطق المعتدلة ذات الشمس المشرقة يكون لونو افتح من النحل الذي يعيش في المناطق 

    (.Beekman)   2004 الباردة كثيرة البيوم

 A. mellifera   لنحل العسلاالىمية االقتصادية   2-3

تسججيم بشججكل واسججع وكبيججر  نْ أحججد المجججاالت التججي يمكججن أنشججاط تربيججة نحججل العسججل مججن  يعججد       

عجن  وذلك مجن خجبلل مجا تسجيم بجو مجن منتججات فضجبلً    واالجتماعية   في تنمية الحركة االقتصادية 

ويعد ىذا النشاط مجن االنشجطة التجي ال تحتجاج الجى اسجاليب تكنولوجيجة متقدمجة وال    خمق فرص لمعمل

البايجججة مجججن تربيجججة نحجججل  نّ . إ (2013و رؤس امجججوال كبيجججرة )عجججودة  أ   و خبجججراتأ   تتطمجججب ميجججارات

مجن الكثيجر مجام أ صجبح المججال مفتوحجاً أالعسل اليوم   التقتصر فقط عمى انتاج العسل والشجمع  وانمجا 

  نتججاج البججذاء الممكججي وسججم النحججلإواعججدادىا لمبيججع اضججافة الججى    نتججاج الممكججات والطججرودالمججربيين   إل

واسججججتخدام طوا ججججف نحججججل العسججججل فججججي تمقججججيح االزىججججار وخاصججججة فججججي بسججججاتين الفاكيججججة  وحبججججوب الطمججججع  

(Dubecke  2011) واخرون  . 

زيججادة االنتجاج الزراعجي والمحافظججة ىنجاك مججاالت عديججدة وفوا جد اقتصجادية  لتربيججة النحجل واىميجا 

ي فَجج وِ جراء التمقججيح الخمطججي بججين االزىججار حيججث تبمججغ نسججبة مسججاىمإيقججوم بجج كججذلك عمججى التنججوع الحيججوي

فجججي المحافظجججة عمجججى التنجججوع  وفعجججاالً  اً كبيجججر  يعتبجججر نحجججل العسجججل مسجججاىماً  ليجججذاو   %75التمقجججيح الخمطجججي 

البي جة والنحجل ال  نّ أبي يجا يججب حمايتجو حيجث  مؤشراً د النحل كما ويع  ؛ ( 2007االنصاري  )  الحيوي

يفترقججان   فالنحمججة حشججرة اجتماعيججة تتكججاثر وتزدىججر بشججكل جيججد فججي الظججروف المناخيججة الجيججدة والخاليججة 

تقججوم شججباالت  نْ أوالعسجل ىججو رحيجق االزىججار بعجد . نتججاج العسججل إويقجوم النحججل ايضجا ب  مجن المموثججات 
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)مكججيس   الججى عسججل ناضججا وتقججوم بخزنججو فججي االقججراص الشججمعية  وىضججمو ليتحججول النحججل بتجييججزه  

  (2005والجندي   

خججرس عديججدة  ميمججة وىججي ذات قيمججة أُ ل منتجججات ىججذه الفوا ججد ينججتا عججن تربيججة النحجج باالضججافة الججى

يفيجد بشجكل عجام فجي تنشجيط البجدد  لمجسجم   قوياً مو  منشطاً  الذي يعد   البذاء الممكيمنيا اقتصادية عالية 

 يفيد في عبلج البروستات وانقطاع الطمث المبكجر و وعبلج الضعف الجنسي sex glandsالجنسية 

العكبجر ىجي مجادة راتنجيجة صجمبية   ؛ و  Laidlaw ;   ٔ  Eckert     (2005 2010 )النججار 

 المقاح  ومن براعم بعجض النباتجاتمن حبوب  شجار وبراعمياتجمعيا شباالت نحل العسل من قمف األ

مججادة العكبججر ذات  جججزاء الخميججة ببعضججيا وتعججد  أ فججي لصججقِ  يضججاً أتسججتخدميا الشججباالت فججي سججد  الثقججوب و 

من فوا د طبية ليا عدد من الو  (.2002)الحارثي  ا تحتوي عمى فيتامينات كثيرة نيّ كبيرة ألفا دة دوا ية 

ومضججججادة لمفيروسججججات   Antimicrobialفعاليججججة مضججججادة لمجججججراثيم  ليججججا (Stevens)   2005اىميججججا 

Antiviral   ومضادة لمفطرياتAntifungal   ومضادة لمسرطان   ومضادة لبللتيابAnticancer  و

  و التيجججاب المثانجججة  والتيجججاب القولجججون و  قرحجججة المعجججدة معالججججة و   يعمجججل فجججي عجججبلج تسجججوس األسجججنان

في تقميص الججروح أفضجل مجن األدويجة الكيميا يجة األخجرس  و والتياب غدة البروستات  والتياب الكميتين

 .(2011)ياسين   كدواء السمفادايازين

 اطوارىا  وصف وA.  mellifera  انععمدورة حياة نحل   4-2

أطوار واضحة   4الة أو يعسوب بمراحل تطور كاممة وىي أو شبّ    سواء كانت ممكة ةتمر النحم

ثم طور اليرقة وتتحول اليرقة إلى طور العذراء وأخيرًا تخرج   ففي البداية تكون في طور البيضة 

 من الحضنة وقد أصبحت حشرة كاممة.

  stage Egg البيضة دور1- 
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يكون غير مخصب ينتا عنو الذكور  أو أنْ   إناث )شباالت   ممكات(اما ان يكون مخصب ينتا  

في شكل ثمرة  سطوانية مقوسة قميبلً ابيض وذات طول حوالي ممميمتر واحد ألون البيوض  ويكون 

 .(2011الموز )المواتي والحجرية  

  stage  Larval اليرقة  دور 2-

 ةبعد ثبلثة أيام من وضع البيض يفقس وينتا عنو يرقة  وتنمو لفترة خمس رقاتيتخرج ال          

فالممكة يستمر بتبذيتيا البذاء الممكي طوال   عذارس إلى  اتبعدىا  وتتطور اليرق أيام حتى تتحول 

أسابيع لحياة العاممة  وكذلك يسمى أحيانًا بمبن  ةحياتيا التي تبمغ أربع إلى سبع سنوات مقابل ست

تشبييا لو بالمبن الذي تفرزه غدد الحيوانات الثديية إلرضاع صبارىا  Bees Milkالنحل 

 (.2010 )النجار

  stage Pupa ر العذراءدو  3- 

المختمفة  إلى أجيزة الحشرة  بعد اليوم الخامس لميرقة تتحول إلى عذراء  وتتحول أجيزة اليرقة         

   Root ( أيام لمشبالة والذكر و أربعة أيام لمممكة 8 - 7الكاممة  وتتراوح فترة طور العذراء بين

2006. ) 

  stage Imago الكامل الدور 4- 

أجزاء منو وتخرج وتكون  العذراء تشق الحشرة الكاممة البطاء وذلك بقرضِ  اكتمال دوربعد            

و تعتبر ىذه الحشرات حسب  ما تمبث أن تشتد خصوصًا بعد أن تأخذ لعقة من العسل  ضعيفة

 خبلل حياتيا  ادوار ةفي أربع يا حشرات كاممة التطور  أي أنيا تمر  التصنيف العممي أنّ 

 A . mellifera انععم طرائق تشخيص نحمة    25-

        Morphological Identification التشخيص باالعتماد عمى المظير الخارجي   1 2 -5-
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أظيجرت العديججد مججن الدراسجات التججي اجريججت عمجى نحمججة العسججل  التجي تنطججوي  عمججى الخصججا ص        

و اسجاليب  فجي أولقد استخدمت عدة طرق نواع نفسيا لمبي ة  في اال  قوياً  يرية   ان  ىناك تأثيراً ظالم

وقججد تطججورت  ىججذه األسججاليب عنججدما    العسججل قيججاس الخصججا ص المورفولوجيججة لعججامبلت  وممكججات نحججل

   Mazeed (2004)  استخدم المجير وبراما الكومبيوتر

    The Queen :                                       الممكة  2-5-1-1

ووظيفتيا  قادرة عمى إنتاج البيضتكون ليا مبايض  ان وىي أنثى كاممة التكوين الجنسي أيّ        

وأجنحتيا قصيرة نسبيًا بالنسبة  ةبطنيا طويمتكون  أىم مميزاتيا اماالبيوض   األساس ىي وضع 

 سبللتيا  وكذلك لكل ممكة آلة لسع ختبلفإيختمف لون الممكة ب  ال تتجاوز حمقات البطن و  لجسميا

تبقى ومن المبلحظ أن الممكات  ؛مقوسة ذات أسنان دقيقة تستخدم فقط في لسع مثيبلتيا من الممكات

عند  سع ملا وتفسير ذلك ىو أن آلة التي تفقدىا  عند المسع بعكس الشباالت المسعآلة ب محتفظة

 الصعب إخراجيا في حين أن آلة المسع عندفي  الجسم ومن تكون من السيولة ادخاليا الشباالت 

 . ( Butler  2002)  ادخاليا واخراجيا من الجسم  سيل التكون من  الممكة 

                                                               :Workersالشغاالت   2-5-1-2

الشباالت إناث أعضاؤىا التناسمية غير مكتممة التكوين الجنسي )المبايض ضامرة(  نّ إ           

وتتميز  ؛وكذلك ىي أصبر أفراد الطا فة حجمًا ولكنيا تمثل األكثرية في الخميةاي اناث عقيمات  

كذلك األرجل الخمفية ليا مزودة   التي تساعدىا عمى الطيرانوالطويمة  الشباالت بأجنحتيا القوية 

التي تقوم بإفراز الشمع  عمى جانبي البطن دغد 8ب ةوالبطن مزود    سبلل لجمع حبوب المقاحب

تستخدميا لمدفاع إذ   وتتميز الشباالت بوجود آلة المسع في نياية بطنيا   لبناء األقراص الشمعية

المواتي )  ولمشباالت غدد خاصة في رأسيا تقوم بإفراز البذاء الممكي ؛عن نفسيا وعن خميتيا

  (2011والحجرية 
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 :  The Drone  الذكور  2-5-1-3

يتميز الذكر عن الشبالة بكبر حجمو وضخامتو ولكنو أقل طواًل من الممكة ومؤخرتو             

وعيون  ؛وأجنحة الذكر كبيرة وعند طيران الذكور تحدث طنينًا مميزاً   عريضة يبطييا شعر كثيف 

الشباالت تتخمص من الذكور في فترة  أنّ  كما   الذكر بارزة والخرطوم قصير ال يصمح لجمع الرحيق

خراجيا أو عن طريق منعيا من دخول الخمية وبالتالي ال تستطيع  قمة األزىار عن طريق لسعيا وا 

  (.2001)حموة وآخرون   الذكور إطعام نفسو

  عسلنحل الالتشخيص الوراثي الجزيئي ل 2 -5 - 2

Molecular genetic identification for A. mellifera                              

و  يججوفر بيانجججات ّنججأان لعمججم الوراثججة الجزي يججة اىميجججة كبيججرة  فججي مججججال وراثججة الحشججرات حيجججث         

 ألنّ ؛ التشخيص الوراثي  الجزي ي والتي يمكن استخداميا لتحديجد األنجواع المختمفجة  ضرورية لتطويرِ 

يصجعب فيجو األحتفجاظ بعينجات الحشجرات  Morphological Idenification  التشخيص المظيري

فججي  االفضجل واالكثججر اسجتخداماً  تشجخيص وتصججنيف الحشجرات وراثيججا يعجد   نّ إوبالتججالي فج؛ لمجدة زمنيجة  

  .( 2010وآخرون   Troutاثة الحشرات )مختبرات ور 

سجججججتخدام بيانجججججات تسمسجججججل إيججججججري التشجججججخيص الجججججوراثي الجزي جججججي لمحشجججججرات ب نْ أيمكجججججن              

 جبرافياً  لمكشف عن المجتمعات السكانية ووصف انواع من الحشرات وصفاً  DNAالحامض النووي 

التشجججخيص الجزي ججججي لمحشجججرات فججججي مجججججال وقججججد اسجججتخدمت الدراسججججات الجينيجججة المبنيججججة عمججججى    دقيقجججاً 

عجداد المجتمجع السجكاني لمحشجرة أو يسجاعد فجي تحديجد ْنجأعجن  تقديرات التدفق الجيني واالنتشار  فضبلً 

 ؛  ( 2006وآخرون   Austinالمستوطنة والوافدة وتقسيميا الى ف ات معينة )

 عمجى انيجا  DNA Markersف مؤشرات الجدنا وتعرّ  ومن تمك الدراسات التي تعرف                

 مججنبأنيججا تتابعججات مججن الججدنا يمكججن االسججتدالل بيججا عمججى موقججع معججين مؤشججرات الوراثيججة الاحججدس انججواع 
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يججججاد البصجججمة الوراثيجججة  لجينجججوم ا أو  الكروموسجججوم تسجججتعمل لدراسجججة العبلقجججات الوراثيجججة بجججين األفجججراد وا 

  (King)ٔStansfield  1990 يوعمومات الوراثية المخزونة فلكونيا تعكس االختبلفات في الم

 Types of DNA Markers نواع مؤشرات الدنا ا 1 -2 -5- 2

عمى نوع التقانة المستعممة في إيجادىا  لقد صنفت ىذه المؤشرات حديثًا إلى نوعين أساسيين اعتماداً 

 والكشف عنيا وىي :

2- 5-2-    A-1مؤشرات الدنا المعتمدة عمى التيجين الجزيئي  

 Hybridization-Based DNA Markers                                    Molecular         
لقججد ظيججرت أولججى مؤشججرات الججدنا المعتمججدة عمججى التيجججين الجزي ججي بعججد اسججتثمار البججاحثين النجججازين   

وتعجرف عمجى   (RFLP )عمميجين كبيجرين فجي بنجاء أول تقانجة أطمجق عمييجا تبجاين أطجوال قطجع التقييجد 

أنيا تجوارث االختبلفجات فجي مواقجع القطجع األنزيمجي الجذي يتسجبب فجي ظيجور أطجوال مختمفجة مجن قطجع 

 .الدنا عمى ىبلم االكاروز

تعتمد عمى االختبلفجات فجي طجرز التقطيجع الجذي يحجدث بسجبب طفجرة  RFLPلا  إن منيجية         

أو المسجتبدلة عجن  و المحذوفجة   أأو بوسجاطة القطجع المضجافة   واحدة عن موقجع القطجع  نيوكموتيدية

وبوججججود  (2005وآخجججرون   Jubrael) ا يجججؤدي إلجججى تبجججاين أطجججوال القطجججع الناتججججةتمججججك المواقججججع مّمججج

رتبجججاط إمعمجججم بمجججواد مشجججعة أو مججججواد كيميا يجججة يمكجججن التعجججرف عمجججى القطجججع المتباينجججة ب Propمججججس ال

فجي مججاالت عديجد منيجا وليجا اىميجة   (MeudthٔClarke  2007 )المججس مجع التسمسجل المكمجل 

والججذرة وفججي مجججال التشججخيص المبكججر  اتحسججين أنججواع مججن النباتججات مثججل بنججاء الخججرا ط الوراثيججة لمبطاطجج

   .( 2000لجنس نخيل التمر كذلك التشخيص الوراثي ألصناف من النخيل )الخطيب  

التيجججين الجزي ججي بشججكل عججام تحتججاج الججى كثيججر مججن الوقججت التقنيججات المعتمججدة عمججى إذ إّن            

وتتطمججب  يججةٍ لعا وذو كمفججةٍ   جججداً  عاليججةٍ  وبنقججاوةٍ   DNAعججن كميججات كبيججرة مججن الججج والجيجد والكمفججة فضججبلً 

 (.2001استخدام المواد المشعة )جبرا يل  
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2- 5 -2-1- B مؤشرات الدنا المعتمدة عمى تفاعل سمسمة الدنا(PCR ) 

Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Markers                         

اكبججر ثجججورة فجججي  (1983واخجججرون   Mullisمجججن قبججل )  PCR جاكتشجججاف تفاعججل الججج حججدثَ أ          

فجي منحجو  مجال التقانات الحديثجة لمبايولوجيجا الجزي يجة فجي ثمانينجات القجرن الماضجي والجذي كجان سجبباً 

حيجججث يتمتجججع ىجججذا التفاعجججل بجججالقوة والحساسجججية العاليجججة الشجججديدة . وفكجججرة ىجججذا  1993ججججا زة نوبجججل عجججام 

لينجتا    َكاجالتفاعل بسيطة تتمخص بالتركيب والتصنيع المتكرر وبشجكل مسجتمر لقطعجة محجددة مجن الج

المججدروس   دناالججمججن  مججن كميججة قميمججة جججداً  وحيججدة السمسججمة ابتججداءً   الججدنافججي النيايججة كميججة كبيججرة مججن 

 النيوكميوتيجدي معروفة التسمسل نادومشابو لو ويعتمد ىذا التفاعل عمى وجود باد ة وىي قطعة من ال

) فصجل  Denaturationالمدروس ومن خبلل تكرار عمميات  ال  دناجتمتصق بالمنطقة المحيطة بال

ثير أالجروابط الييدروجينيجة بتجالمزدوججة وتحويميجا الجى سبلسجل مفجردة عجن طريجق تحطجيم  دناسبلسل الج

  ثججم  (المججدروس  لججدناام الباد ججات بالمنججاطق المحيطججة با)التحجج Annealing  ثججم  (الحججرارة المرتفعججة

 جديد وذلك ضمن تضاعف اسي  َاجديدة( سيؤدي الى تركيب   َا)تركييب سمسمة  Extensionجال

(amplification)  (2009)معبل وعمي    2كًا فٙ شكم.                     

   



 Literature  Review 13طخعزاع انًزاجع إانفصم انزاَٙ: 
 

 

           (2009)معال وعمي ، االولية DNAوالتضاعف االسي لقطعة من ال PCRمراحل تفاعل ال  (2)شكل    

ىججذه العمميججة محاكججاة لمججا يحججدث فججي الطبيعججة فججي جميججع الكا نججات الحيججة والتججي تتضججاعف مادتيججا  وتعججد  

خجارج  Mullisن ينفجذىا أالوراثية أثناء االنقسام فالتفاعل بسيط ومحتوياتو موجودة منذ قدم الحياة قبجل 

فججي مختبجرات الوراثججة الجزي يججة فججي  واسججتخداماً  األكثججر انتشجاراً  PCRوتعجد تقنيججة الججج  كمججا  الجسجم الحججي 

ويتمتع تفاعل ال جميع دول العالم واألساس الذي تعتمد عميو معظم الدراسات العممية البحثية فييا    

PCR  ٍمنيجا: التيججين أاذا ما قورنت بالمؤشرات القا مة عمجى مبجد عديدةٍ  بميزات (Sridhar  (2006  

ال تحتججاج الججى تجييججزات و تحتججاج الججى اسججتخدام المججواد المشججعة  وال  ن الججدناتحتججاج الججى كميججة  قميمججة مجج

 و التقنيجات المشجتقة عظجموذلجك فجي مDNA  جال تحتجاج الجى معرفجة مسجبقة لمج ومخبريجة كبيجرة ومتقدمجة 

الف مجن القطجع لجذلك أالدقة والخصوصية والحساسية العالية في الكشجف عجن قطعجة دنجا معينجة ضجمن 

 في دراسات الوراثة الجزي يةأصبحت ال يمكن االستبناء عنيا 

 Reaction  Polyrmerase Chain  تقنية تفاعل أنزيم البممرة المتسمسل2-2   5-- 2  

ت ذ مكنّ إثورة كبيرة في عمم البيولوجيا الجزي ية   PCRنزيم البممرة المتسمسل الج إأحدثت تقنية تفاعل 

 جداً  عاليةٍ  ر وبكفاءةٍ في وقت قصيٍ  مختبرياً  DNAكبيرة من الج  العمماء من الحصول عمى نساٍ 

نشرىا  وتم     1983ول من استخدم ىذه التقنية في العام أ Kary Mullis ويعتبر العالم كاري موليس

ومنذ ذلك الحين والزال الكثير من الباحثين والعمماء يجرون العديد من  1985ألول مرة في العام 

 وتعد   عمى التقنية األم التي استخدميا كاري موليس ألول مرة  عتمادالتعديبلت عمى تمك التقنية باإل

           .( 2010)التركي   دناء معين من الجز ن تكون عالية التخصص في جأْ ىذه التقنية حساسة ويمكن 

النوع العادي وىو الذي يقوم بمضاعفة جزء من الجدنا الى اآلالف   PCRويوجد نوعان من الج      

من النسا من تسمسبلت الحامض النووي ولكن ىذا النوع يأخذ الوقت الكافي الذي يحدده الجياز.  

العمل فيو نفس مبدأ عمل  أفيكون مبد RT- PCR. (Real Time PCR).وىو  :ما النوع الثانيأّ 
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مرتبط بالكمبيوتر لتحديد الوقت الحقيقي  PCRالوحيد فيو يكون جياز الجالنوع االول ولكن الخبلف 

ويكون االعتماد عمى ذلك   DNAالحقيقية لعدد نسا الحامض النووي  ةوكذلك الكمي  لبدأ التفاعل

عمى الباحثين الوقت لتحديد الجين  وفرلتحديد ذلك  وىذا ي ةحرة مشع ةوجود قواعد نيتروجيني

لى نياية الدورات الحرارية المحددة إجوده وكمية الجين دون الوصول و عدم و أ   المطموب

(Bartlett ٔ Stirlin    2003 ; Bustin 2002). اكثار أو تضٌخم جزء منالطريقة ممكن بيذه و 

DNA  ىبلم االكاروززة عمى يٌ حزم مم يور ظ محددة بعد عزليا عن طٌرق جيناتأو Kirvar)  

 يفة تطور ىا ل خير شيدت السنوات اال (2005ٔآخزٌٔ  Mas-Coma  ; 2000ٔآخزٌٔ   

ا اىم مّ أة ية العاليوالخصوص سةتتصف بالحساتقنية بسبب الحاجة الممحة الى  ؛ ةالجزي ي التقانات

عمى نطاق واسع وفي جميع التخصصات العممية  PCRألسباب التي ساىمت في انتشار تقنية الج أ

 DNAيا ال تعتمد عمى النظام الحيوي في داخل الخمية وكذلك السيطرة عمى كمية الج نّ إالحيوية فيي 

يا تقنية تستخدم بكثرة في مجال عمم نّ أذ إنتاج   سرعة اإل  ومن خبلل التحكم بمقدار تمك الكمية 

نزيمي إبشكل نسا  DNAالحياة الجزي ي لمضاعفة و تضخيم نسا عديدة من الحامض النووي 

  جراء التجارب والفحوصات واالبحاث العممية المختبرية المختمفةالحي في المختبر إلخارج الجسم 

  (Peter ٔJames  (2000  . 

   Mitochondrial DNA Marker مؤشرات دنا المايتوكوندريا  3-2-5-2

 والتجي تجم    التسمسبلت  الفريجدة مجن نوعيجا مجن الحمجض النجووي توججد فجي المايتوكونجدريا نّ أ           

استخداميا ليس فقط لتصنيف األنواع  ولكن أيضا لدراسة الحيوانات والطيور  واليجرة البشرية وكذلك 

وىنالك  مجاالت  اخرس ميمة   ؛ (1999وآخرون    Gray) في وسا ل التشخيص والتحاليل الجنا ية

 Populationبشكل كبير  ىو مجال الوراثجة السجكانية  التي اعتمدت فييا مؤشرات دنا المايتوكوندريا

genetics   و التقسججيمات الجزي يججة أ  التصججانيفMolecular Systematics  بحيججث كججل دراسجججة
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جزي يججة لؤلنججواع الحيوانيججة خاصججة بججدنا المايتوكونججدريا تكججون معتمججدة بشججكل كبيججر عمججى الججنمط الفججردي 

Haplotyping  جين الميتوكوندريا نّ إلذلك ف   لمنوع في كل مرحمةCOI ستخدم في الوقت الحاضر ا

في معظم الدراسات الجزي يجة  Molecular Taxonomyداة موحدة لمتشخيص والتصنيف الجزي ي أك

(Ratnasingham ٔHebert 2007)             

  rRNAالحامض النووي الرايبوزييتكون الدنا المايتوكوندري في الحيوانات من جينين من            

الجينجججات المشجججفرة لمبجججروتين والتجججي تشجججفر عجججن  مجججن 13و tRNAججججين مجججن جينجججات الرنجججا الناقجججل  22و

لؤلنزيمججات المشججتركة فججي نقججل األلكترونججي أثنججاء تصججنيع جزي ججات الطاقججة  Subunitsالوحججدات الثانويججة 

ATP (Moritz   يتميز  ؛  1987)واخرون DNAوالذي يعرف اختصارًا بجج  المايتوكوندرياmtDNA 

ودراسججة ىجججرة الكا نججات الحيججة وفججي البحجججوث  بصججمتو الوراثيججة تسججتخدم فججي الدراسججات التصججنيفية  بججان

فجي الحشجرات    الجدنا المايتوكونجديري نّ إو  Forensicsواألدلجة الجنا يجة  Diagnosticsالتشخيصجية 

 (Lopezالمايتوكونجدريالة عن الوظا ف االساسية التي تقوم بيا و مورثة تكون  مسؤ  37يحتوي عمى 

      .(1994             

ذلجك  وبجالرغم مجن مجن حججم الجينجوم الكامجل     ججداً  نسبة  قميمة الدنا المايتوكونديري ويمثل          

من قبل العمماء والبجاحثين فجي مججال  ف و معر اليمثل المؤشر الجزي ي الوراثي  كبير فقد كان الى حد 

 و  ؛ ( 1987وآخرون   Avise)  دراسة التنوع الجزي ي لمحيوانات عمى مدس العقود الثبلثة الماضية 

وليجذا لنجواة امنجاطق تتطجور بشجكل سجريع مقارنجة مجع الحجامض النجووي لجدنا  يدنا المايتوكونجدر لمج أنّ كما 

           بوجو خاص لفيم عبلقات النشوء والتطور بين األنواع    فا دة 

العبلقجات بجين االنجواع مجن الناحيججة   ليتوصجموا الجى معرفجةالعديجد مجن البجاحثين   ةدرسلجذلك            

  كالدراسجججات التججججي و مججججن ناحيججججة التركيبججججة السجججكانية لمحشجججججرات لمختمججججف الرتججججب الحشججججرية أ   الوراثيججججة

  Hymenopteraمجن رتبجة غشجا ية االجنحجة  Muscidifurax spp.  عمى الزنبور الطفيمجياجريت 

    قجام كمجاوكججذلك   (  1997آخكزٌٔ    ٔ Taylor )  المايتوكونججدري الدنججا   تنوعجات يججاد إل وذلجك   
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ودرسججوا  A .mellifera syriaca   تحميجبًل وراثجيًا لسبللجة النحجل السجوري  (2009 ) البراقي وآخرون

ذ إ    Dralوانجزيم القطجع  COI   ٔCOII سجتعمال مؤشجرات الجدنا المايتوكونجدريإب ليجا  الجوراثيالتنوع 

وججدوا اختبلفجات    حيجثلممنطقجة المدروسجة  Sequencingاستعممت طرا ق ايجاد التسمسل التتابعي 

المايتوكونجججدري عنجججد المقارنجججة بجججين عينجججات فجججي القواعجججد النتروجينيجججة مجججن الحجججذف واالضجججافة فجججي الجججدنا 

   .بدراستياا قامو  المناطق الجبرافية التي

 نّ ا  و    الجينجججججات المكونجججججة لمجججججدنا المايتوكونجججججديري لنحمجججججة العسجججججل جميجججججع  3))شجججججكل ال  يوضجججججح        

قجد  مكنجت عممجاء  PCRمجع اسجتخدام تقنيجة الجج  الخصا ص والمميزات التجي يمتمكيجا دنجا المايتوكونجدريا

ألي نججججوع مججججن أنججججواع الحيوانججججات األبتدا يججججة  مجتمججججع سججججكاني عا ججججد  اليّ سججججات احيججججاء مججججن اقامججججة  در اإل

(Ballard ٔKreitman 1995)  وىنالجججك عجججدد مجججن المميجججزات  التجججي يمتمكيجججا الجججدنا المايتوكونجججديري 

يججة والتججي لفتججت أنظججار العممججاء و البججاحثين وجعمججو محججض  اىتمججام الكثيججر مججنيم  فججي عمججم الوراثججة الجزي 

وجعمجججججججت مؤشجججججججرات دنجججججججا المايتوكونجججججججدريا ذات أىميجججججججة كبيجججججججرة ججججججججدا فجججججججي مججججججججال الدراسجججججججات التطوريجججججججة 

Evolutionar Studies   وبحسب مجا أكجد عمييجا  GissiٔPesole(2008 ) وججد فجي جميجع تفيجي

يكجججون عجججدد نسجججا الحجججامض  كبيجججرة ججججدا    الحيوانجججات تقريبجججا وفجججي كجججل مكجججان مجججن جسجججم الكجججا ن الحجججي

ججدا وتركيبجة الحجامض بسجيطة  يكون حجم الجينوم صجبير    السيل عزلو او استخبلصوبالتالي من 

 وراثيجججة فيجججو عجججن طريجججق األم عجججدا بعجججضتكجججون الوراثجججة اميجججة اي  يكجججون انتقجججال الجينجججات ال   ومنظمجججة 

 أو النادرة .القميمة   اإلستثناءات
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    (A. mellifera Crozierلنحمة العسل  يوضح الجينات المكونة لمدنا المايتوكونديري 3) ) شكل

                                                       ٔ Crozier 1993)  
 الدراسات السابقة المتعمقة بالوراثة الجزيئية لنحل العسل   4 2-5-2- 

Molecular genetic studies of Apis mellifera                                       

يجاد التركيب الوراثي لثبلث جينات ( بدراسة  وراثية جزي ة  إل2012خرون )آو  Ozdilقام          

مختمفة  من دنا المايتوكوندريا لمعرفة تأثير التوزيع الجبرافي  واختبلف المناطق في حدوث التباير 

لقارتي اوروبا واسيا من خبلل تحميل     mtDNAالمايتوكوندريا DNAالوراثي لتسمسل الجينات في 

 Apis من نحل العسل التركي ND5 , COI , 16Sألصل الحشرة وىذه الجينات  النشوء والتطور

mellifera anatolica ولدراسة الجينات  ؛من مناطق مختمفة من مركز االناضول نعُٛاث جًعج

جراء التضخيم إوبعد    تمفةخعينة من شباالت نحل العسل لعشرة مناطق م 15المذكورة  اخذت 

من العينات  %85وبمقارنة تسمسبلت الدنا ليذه العينات مع بنك الجينات وجد ان  PCRبواسطة ال

 وسط افريقيا . العا د لجنوب و  (A)االول وىو يعود الى الخط التطوري لمنويعالمجموعة عا دة 

محافظات سوريا  بعض خذ  عينات منأ( ب2009)و آخرون  اقيخرس قام  البر أُ وفي دراسة         

منطقة الواقعة بين بال متمثمة الخاص بيذه العينات   DNA جمواقع عمى ال ةالمختمفة ودرست ثبلث

والمنطقة    (Cyt B)ب   السايتوكروموجين      (CoI - CoII) 2 و  1جينيي  األوكسيديز 

الكاروز أعمى ىبلم  ووترحيم الدنا جراء استخبلصإقاموا ب ذإ    VD6جالخاصة بالجين المشفر لم

 ااApis mellifera syriaca   جراء تسمسل لؤلنماط األحادية المسجمة في سبللة النحل السوريا  و 

ٔ   Qىي النمط  Polymorphismsأظيرت عينات النحل السوري ثبلثة أنواع من األنماط الشكمية 

PQ  ٔPQQ   ّالنمط األول  إنQ   ىو نمط خاص بالخط التطوريC  في حين أن النمطين الثاني

PQ    والثالثPQQ  خاصين بالخط التطوري A   إلى الخطين  يعودالنحل السوري  نّ فأبالتالي  و

من ناحية اخرس    لمنطقة شمال البحر المتوسط Cالخاص بالمنطقة اإلفريقية و الخط  Aالتطوريين 
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من الدراسات الوراثية الجزي ية عمى نحل   ا( عدد1993)  Crozier   ٔCrozier  اجرس كل من

 Apis mellifera العسل  لدنا المايتوكوندريا لنحل التسمسل الكامل نّ أ وانحيث بيّ   العسل

لتسمسبلت البروتين في   Codonالشفرة    نّ إوايضا  من التسمسبلت الطويمة   bp 16.343ىو

تكون  Anticodonsنحل العسل  تشفر لتسمسبلت مشابية في ذبابة الفاكية ولكن عكس الشفرة 

و االختبلف في أالتبايرات  نّ إ  OzdilٔIlhan (2012) وايضا بين  ؛مختمفة في كبل الحشرتين 

ات التطورية بين سبلالت  يستخدم في ايجاد العبلق نْ أتسمسبلت الحامض النووي المايتوكوندري يمكن 

من دنا  ND5في ىذه الدراسة قام الباحثان بالكشف عن الجين  نحل العسل واالستدالل عمييا  

كان  ذإعينة  من نحل العسل اخذت من مجموعات سكانية مختمفة  93 خذإب وذلك   المايتوكوندريا

تحميل  عممت عمىول دراسة أ كونيا تعد ND5ج ليذه الدراسة الفضل في توسيع المعرفة  حول جين ال

وآخرون  Nedicبين كما  ؛في نحل العسل التركي  mtDNAجل ND5شامل لتسمسل المنطقة 

الخصا ص الوراثية الجزي ية لنحل العسل في صربيا بالتعرف عمى  تسمسل المنطقة   (2009)

  مناطق في صربيا  من الحامض النووي المايتوكوندري لنحل العسل الربعة COI-COIIالجينية 

ومن  ؛ عمميات تحميل لتسمسل الحمض النووي الميتوكوندري في نحل العسل الصربي تجريأُ و 

 Alattalالتي اجراىا  ىي الدراسة الدراسات األخرس في مجال الوراثة الجزي ية  لنحل العسل  

المؤشرات الوراثية والمرفولوجية ىي  نّ أاثبت التي    في المممكة العربية السعودية (2014وآخرون  )

لتعرف والتمييز  بين  الخصا ص العامة لسبلالت نحل العسل في المممكة اادوات قوية وشا عة في 

 ذإلنحل العسل  mtDNAمن  COII-COIجراء تحميل تسمسل لممنطقة إبعد  العربية السعودية

وقريبة جدا الى   O  خط التتطوريجميع النسا المتنوعة تنتمي الى ال نّ إير تحميل التسمسل ظا

ومع ذلك وجد اثنين من النسا المتنوعة تنتمي الي  NCBIسبللة النحل السوري في بنك الجينات 

بيانات وراثية مجيزة مسبقا في بنك الجينات في السعودية  بالرغم من عدم وجود  Aالخط التطوري

-COIIالمقارنة مع نتا ا البحث وىذا التنوع الوراثي العالي في المنطقة  واليمن وعمان  الغراض
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COI  جل mtDNA  يشر الى االختبلفات المرفولوجية الواضحة في سبلالت نحل العسل في المممكة

 .الجزيرة شبو العربية   العربية السعودية الذي يمثل اكثر من سبللة نحل عسل متميزة في

في   دراسات تحميل التسمسبلت التتابعية لمقواعد النتروجينية   Barr (( 2009لقد أجرس  و         

عينات مختبرية من جامعة بنسمفانيا في الواليات المتحدة لذبابة فاكية البحر المتوسط لكل من 

من الدنا المايتوكوندري   إذ أكد أىمية ىذه الطريقة في   ND5 ٔ COIو   ND4الجينات 

 PCR-RFLPالوراثية واعتبرىا أكثر فعالية من طريقة استكشاف التبايرات 

 

 

 التشخيص باألعتماد عمى المقياس اليندسي لشكل الجناح وتركيبو  2-5-2- 5

The identification depending on the geometricmorphometric  of wing     

لقد استخدم شكل الجناح لمحشرات في العديد من الدراسات لوصف االختبلفات بين االنواع           

  morphometricsالشكل  اليندسي لمجناح   و حجمالستخدام تركيب إوالسكان وذلك ب

Sendaydiego)   2013واخرون) . 

ىو العمم   Geometric Morphometricالمقياس اليندسي لشكل الجناح وتركيبو   نّ إ           

الذي ييتم بدراسة التحميل الكمي لشكل  وحجم جميع الكا نات الحية وخاصة تحميل سجميا االحفوري 

التبايرات المتطورة والحديثة عمى ىي ة الشكل وكذلك األختبلفات التي توجد بين كل العوامل  ثيرأوت

يعرف   القياس اليندسي المضيري ا وأيض    البي ية من جية وشكل الكا ن الحي من جية أخرس 

لتي تصف التكوين الشكمي ا  ممتبيرات من إحداثيات المعالمللتحميبلت اطرا ق  من  و مجموعةبأنّ 

لمكا نات الحية من فضاء الشكل  والذي يتحقق بواسطة مجموعة من التقنيجات الجبرية المختصة 

(Gomeh    2016وآخرون). 
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استخدام المقياس اليندسي يشير و بشكل واضح الى التحميل الكمي ألنواع  نّ إأن ف          

وكذلك لو اىمية كبيرة في دراسة  الحجم المتري معا  و  الكا نات الحية وىو مفيوم يشمل الشكل

عن استخدامو في تقدير المؤشرات الكمية  تبايرات الشكل الناتجة عن تأثير عوامل البي ة  فضبلً 

  وقد يستخدم في  لتطورية مثل المقياس اليندسي الوراثي الذي يقيس تطور الجنينوقياس الصفات ا

التقميدي وىو نوع من  يس منيا المقياس اليندسي يمعديد من المقالمثل ىذا النوع من الدراسات 

 نّ أ ذإ . Marcus  (1990المقاييس اليندسية الذي يقوم  بتحميل الطول والعرض والنسب والزوايا )

من عيوب استخدام قياسات الحجم  ولكن بيانات الشكل المظيري بصورة عامة ىي قياسات لمحجم   

جدا  عدد المتبيرات المستقمة يكون قميلً  نّ إىو ترابط  معظم األعضاء الى حد كبير ونتيجة لذلك ف

ىو و  خرس(   ومن المقاييس االShakumbila  2014)ٍٍ  عمى الرغم من القيام بالعديد من القياسات 

المتفوقة  بدرجة كبيرة عمى المقاييس اليندسية التقميدية  المقايسالمعتمد عمى المخطط وىو من 

أو تمثيل   البديل الجزي ي الذي يكون مفيد في الدراسات الخاصة بوصف و  يعد  نّ إاألخرس   كذلك  ف

 ٔ Bookstein   1991 ; Rohlf)األخرس  األنواع في المجتمعات السكانية لمكا نات الحية

Marcus 1993 ; Bookstein    1997 ; Adams   ومن األمثمة  عمى  . 2004)وآخرون

نواع األ اليندسية  ىو استخدامو في دراسة التباين المظيري  لبعضِ  المقاييس استخدام ىذا النوع من

  bees   Euglossine  (Roubik والعا دة الى أجناس قبيمة النحل وثيقاً  أرتباطاً  من النحل المرتبطة

س اليندسية المستخدمة ىو المقياس اليندسي المعتمد عمى ياما النوع الثاني من المقاي . (2004  

وكذلك كل المعمومات    المقاييس اليندسية يتم فييا  مقارنة االشكالىذا  النوع من  نّ أالتراكب حيث 

ان الشكل ال يتبدل  واليتبير  بعمميات النقل  اذغير الشكمية  تزال من جميع معالم األحداثيات 

Translation  او التقييسScaling  او الدورانRotation (Walker   2000ام )النوع االخير  ا

خدم في ىذه الدراسة فيو المقياس اليندسي المعتمد عمى المعالم تمن المقايس وىو المس

Landmarks-Based Geometric Morphometric المقاييس اليندسية التي  وىو نوع من
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و  أىذه النقاط  نّ أ  اذ تعتمد عمى عممية  جمع المعمومات المكانية من االحداثيات أو النقاط  

و مستقمة في كل االفراد التي يجري عمييا التحميل    وتشريحية   المعالم تكون بمثابة اماكن متشابية

ىذه   نّ أ ذإالمستعرضة في جناح اي حشرة كما ىو الحال في تقاطعات العروق الطولية مع العروق 

ىذه النقاط تكون  متشابية في   نّ أ ذإو النقاط التي قد وضعت عمييا أالتقاطعات تمثل جميع المعالم 

 . (2011ٔآخزٌٔ   Singleton)جميع النقاط المدروسة  

المقياس اليندسي لشكل الجناح و تركيبو  ستعمالإلدراسات السابقة المتعمقة با 2-5-26-

 لمحشرات لممقارنة بين المجتمعات السكانية

في  Geometric Morphometricالمقياس اليندسي لشكل الجناح وتركيبو استخدم           

بين المجتمعات السكانية ألي نوع من أنواع الحشرات التي يتم جمع عيناتيا من مناطق  المقارنة 

ىي دراسات قميمة جدا   وقد أجريت العديد من الدراسات واألبحاث العممية العالمية و  جبرافية متعددة 

مختمفة من الحشرات الألنواع لمعديد من افي مجال استخدام المقياس اليندسي لشكل الجناح وتركيبو 

المقياس اليندسي  ستعمالإب وذلك .((Oleksa ٔTofilsk 2015 ومنيا الدراسة التي قام بيا  

Geometric Morphometric جريت ىذه الدراسة عمى سبللتين من نحل أُ  ذإ   لتعرق الجناح

يرت ىذه ظا حيث   ستخدام شكل الجناحإلمكشف عن السبللة النقية والسبللة اليجينة بالعسل 

السبلالت الدراسة  نقاوة  احدس السبللتين وىذا يكشف مدس اىمية المقياس اليندسي لمكشف عن 

من قبل وموسعة  جريت دراسة بيولوجية حديثة وكذلك أُ  النقية واليجينة العا دة لنحمة العسل  

Francoy  ( 2012وآخرون) نظام المقياس اليندسي لشكل الجناح وتركيبو في  حول أستخدام

التمييز بالطرق المظيرية بين أنواع من النحل ينتمي لجنس النحل المسمى في مناطق تواجده بقبيمة 

لعدد من المناطق األستوا ية  اذ توصموا الى ان (  Apidae: Hymenoptera)النحل كبير الرأس

حصا ي لمعدالت التشخيص رة من خبلل التقدير اإلبين أنواع ىذه الحش ةواضح تىناك تبايرا
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أداة تصنيفية بديمة تدل عمى تطابق  عتماد عمى شكل الجناح فقط والذي قد يعدّْ الصحيح لؤلنواع باإل

  .(2006وآخرون ) Francoyوقام ؛  أنواع ىذه النحمة

  A .  mellifera المجتمعات السكانية لنحمة العسل ثبلث من مقارنة شكل الجناح بين ب       

 Geometric Morphometricستعمال تقنية إوألمانيا وذلك ب  وايطاليجا   من أفريقيجا لعينات جمعت

وآخرون  Jhonsonكما اجرس     وجود تباير مابين ىذه المجتمعات السكانيجة الثبلثة حيث الحظوا

 واتوصم Dragonfly Wings الكبير اليعسوبات عمى أجنحة حشر دراسة في ىذا المجال  (2013)

جمع ما قاموا بوعند   من خبلليا الى نجاح تطبيق تقنية المقياس اليندسي لشكل الجناح وتركيبو 

الجناح يكون مسطحا  ألنّ    ىذه العينات تعود لنفس النوع نّ أعمى  وااكدّ  البيانات وتحميميا احصا ياً 

والتقاطعات بين العروق الطولية والمستعرضة فيو تكون واضحة لمعيان عند تثبيت المعالم 

Landmarks قام كما  ؛عميياSultan (2014)   االمامي  تبايرات لشكل الجناح بدراسة عمى

توصموا و      وديالى  نحل العسل التي  جمعيا من محافظة ببداد  تشباال عيناتل وحجموااليمن 

وديالى في  ببداد  تي عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ية بين محافظالى  النتا ا   من خبلل 

ومن الدراسات الميمة األخرس  في ىذا  ؛  متطابقة منطقتينعينات ىذه ال نّ أي أحجم وشكل الجناح 

التبايرات المناخية عمى  ثيرأت واذ درسإ .( 2010وآخرون ) Dujardinالمجال  ىي التي قام بيا 

 استخدم حيثفي تايمند  Aedes aegyptiبعوضة  شكل الجناح وحجمو لممجتمعات السكانية لمنوع 

وا وجود اختبلف في الحجم المركزي لجناح العينات الداخمة ظالمقياس اليندسي لشكل الجناح فبلح

 ختبلف اشير السنة . إفي الدراسة ب

ستخدام المقياس اليندسي لشكل الجناح  وتركيبو إالبرض الر يس من أي دراسة حول  نّ إ          

يمكن من خبللو لتمييز بين  كمؤشر ستخدامياشكل الجناح يشمل التبايرات الكمية الكافية إل نّ أىو 

ل عن ذلك فأن شك الوحدات التصنيفية العاممة في مجال دراسة الوراثة الكمية لمكا نات الحية   فضبلً 
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ال لمتمييز بين األنواع المختمفة لجنس اي حشرة كما ىو الحال بالنسبة الجناح ىو مؤشر كمي فعّ 

 . 2008)ٔآخزٌٔ   Bubliy ; 2004ٔآخزٌٔ  Drosophila ( Moraesالفاكية لجنس ذبابة 
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 Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل  – 3

 Materialsالمواد  1 – 3

 وانشسكبد انًظُعخ وانًُشأ انًعخديخ المحاليل والمواد الكيميائية واألعهصح  ٌىضؼ ( 1عدول )

 اظى انغهبش د

Apparatus Name 

 انشسكبد انًظُعخ  أو انًُشأ

Company and origin 

 Deep freeze Arcelik – Turkeyصالعخ    1

 Gel Electrophoresis Labnet – The U. S. Aعهبش رسؽٍم كهسثبئً  2

 Microcentrifuge TUV-Germanyعهبش قسن يسكصي نلٍك  3

 Power Supply ECM-Germanyيغهص نهطبلخ  4

            Sensitive Electronicيٍصاٌ كهسثبئً ؽعبض  5

Balance 

Denver  instrument –

Germany 

 VI plus  Vortex Boeco –Euforعهبش  6

 Water bath Mummer-Germanyؽًبو يبئً        7

8 Hot plate magnetic Stirrer Vision – Korea 

 UV Cabinet Diocom – The U. Kكبثٍُخ األشعخ فىق انجُفعغٍخ  9

 Eppendrof   Tubes Geneaid – Taiwanأَبثٍت أثُد زوف  10

11 Tips Bio Basic – Canada 

12 Micropipettes Dragonmed – Germany 

 Gel Documentation Passed electrical – The U . Kعهبش رظىٌس انغم   13

 Digital Microscope Taiwanيغهس زلًً  14

 Desktop LG- Koreaؽبظجخ  15

 PCR (Thermal Black Labnet Edison NJ – U.S.Aعهبش انجهًسح انؾسازي  )  16

 Slides Sail brand -  Chinaشسائؼ شعبعٍخ  17

 Dissecting Set Pakistanقمى رشسٌؼ  18

 U.A.E شسٌط وزق الطك  19

 Approx .500 ml Germanyنوزق شعبعً يدزط  20

 Germany أَبثٍت شعبعٍخ يدزعخ يخزهفخ األؽغبو                    21
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 Medical Gloves Safe Pack – U.S.Aلفبشاد قجٍخ  22

 100ml Plastilap – Chinaألداػ ثالظزٍكٍخ ذاد أغطٍخ  23

 Medical Cotton Kardelen – Turkeyلطٍ قجً  24

 Syria وزق  )ظٍهٍفىٌ( 25

26 Micro tip short 10.01 Bio Basic INC – Canada 

27 Tip rackc sterile BT 222- RS100-1000ul Bio Basic INC – Canada 

28 Eppendrof tube sterile 1.5 ml   Bio Basic INC – Canada 

29 PCR rack tube Bio Basic INC – Canada 

30 Rack Eppendrof 100 sample Bio Basic INC Canada 

31 Genomic DNA Mini Kit (Tissue) Gs100 

Prep 

Geneaid –Taiwan 

32 Gel / PCR Fragments Extraction Kit  Geneaid –Taiwan 

33 Agarose Bio Basic INC – Canada 

34 TBE – Buffer ( 10x) Bio Basic –  Canada 

35 Ladder DNA ( Marker ) (100 – 2000 bp) Bioneer – Korea 

36 Accupower  PCR premix Bioneer – Korea 

 Distilled water Bioneer – Korea%  100يبء يمطس 37

38 Ethidium bromide Bioneer – Korea 

 Loading dye Bioneer – Koreaطجغخ رؾًٍم  39

 Specific primers Bioneer – Koreaثىانئ يزخظظخ  40

41 Absolute ethanol alcohol             Iraq 

 . DNAمحتويات عدة استخالص ألد  1 – 1 – 3

 . واألطم وانًُشأ  Tissue) )Genomic DNA Mini kitيؾزىٌبد  ٌىضؼ    (2)عدول 

 

 أانًُش أواألطم  انًؾزىٌبد ث

1 GST Buffer 200 ml Geneaid – Taiwan 

2 Proteinase  K 20 ml Geneaid – Taiwan 

3 GSB Buffer 200 ml add Ethanol 200ml     Geneaid – Taiwan 
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4 W1 Buffer 400 ml Geneaid – Taiwan 

5 Wash Buffer 600ml Geneaid – Taiwan 

6 Elution Buffer 50 ml Geneaid – Taiwan 

7 Micro pestle Bio Basic INC- Canada    

8 GD Columns Geneaid – Taiwan 

9 Collection tubes Bio Basic INC-  Canada    

 من الجل   DNAدمحتويات عدة تنقية ال 3-2-1

 Gel / PCR Fragments Extraction Kit عدة التنقية محتويات  يوضح  (3) جدول 

Protocol التي جيزتيا شركة Bionner  

 أانًُش األطم أو انًذخٕٚاث د

1 DF Buffer 500µl Geneaid – Taiwan 

2 W1 Buffer 400µl Geneaid – Taiwan 

3 Wash Buffer 600µl Geneaid – Taiwan 

4 Elution Buffer 40µl Geneaid – Taiwan 

5 DF Column Geneaid – Taiwan 

 Methodsطرائق العمل     3-2  

 جمع العينات   3-2-1

 شمالال لمناطق الجمع  اذ جمعت من العا دة  عدد من المناحل شباالت نحل العسل من  جمعت

ممثبل  حد االخضرناحية الديالى محافظة   كنموذج عن المنطقة الشمالية   رانياقضاء  السميمانية 

ومن محافظة البصرة المركز ممثبل عن عينات المنطقة   عن المجتمع السكاني لممنطقة الوسطى

ية  عينة من كل منطقة وذلك خبلل الفترة الزمن 50 وبواقع  ( 4 ) شكلكما موضح في  الجنوبية 

متحف التأريا مركز بحوث و  العينات الى   ارسمتوبعدىا 2016 /10/ 1الى    1/9/2016

العينات المجموعة ىي نحل  نّ إحيث اثبت التشخيص    لبرض التشخيصجامعة ببداد  الطبيعي 

 .وىو المطموب دراستو A.  melliferaالعسل البربي 
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                      نهًُاطك انزالد                   يُاطك جًع عُٛاث َذم انعظم   (4)  شكم     

 ) earth .com WWW.google  )عن:

 

 

 زاٍَخ

 انؾد االخضس

 انجظسح

http://www.google/
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 Molecular Genetic Study الدراسة الوراثية الجزيئية  2 -2 -3

 DNA Extraction     DNA استخالص ألد1-2   -2- 3

 . Genomic DNA Mini Kit Tissue Protocolنطزٚمت  ٔفماحًج عًهٛت االطخخالص 

 طريقة االستخالص   2-2-3–2   

 .ml 1.5  الحشرة ووضعت في أنبوبة ابندروف حجميا المنطقة الصدرية فقط من  أخذت  -1

المنطقة  الى األنبوبة التي تحتوي عمى  GST Bufferمايكروليتر من  200أضيف - 2

 . Micropisstelستخدام ألج  إب محشرة  وسحقت الحشرة جيداً الصدرية ل

 Proteinase Kمايكروليتر من  20لييا إضيف أُ  الحشرة جيداً  المنطقة الصدرية  بعد سحق -3

لمزج ومبلبسة المكونات فييا  Vortexثم وضعت ىذه األنبوبة في جياز الرج    داخل األنبوبة

 30درجة ولمدة  C º 60ثانية  بعد ذلك تحضن األنبوبة في حمام ما ي بدرجة حرارة  30ولمدة 

 دقا ق طيمة فترة التحضين . 5دقيقة مع الرج المستمر لؤلنبوبة كل 

 14000بعد االنتياء من عممية التحضين وضعت األنبوبة في جياز الطرد المركزي بسرعة  -4

 . دورة في الدقيقة ولمدة دقيقتين

بعد انتياء عممية الطرد المركزي أستخرجت األنبوبة من الجياز وسحب السا ل منيا فقط   ثم  -5

 وتركت األنبوبة القديمة . Micropipetteفي أنبوبة ابندروف جديدة بواسطة ألج  وضع

مجع ثجواني  10الجى األنبوبجة الجديجدة وتجرج لمجدة  GSB Bufferمجايكروليتر مجن 200 أضيف  -6

 .DNAلترسيب ألج  مايكروليتر من  الكحول المطمق  200اضافة 
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مل تحتوي عمى فمتر ترشجيح   2حجميا  GD Columnبعد ذلك نقمت المكونات الى أنبوبة  -7  

 دورة / دقيقة ولمدة دقيقة واحدة فقط . 14000عيدت عممية الطرد المركزي بسرعة وأُ 

خجراج األنبوبجة واخجذ منيجا الفمتجر فقجط ووضجع فجي إ تجم     نتياء من عممية الطرد المركزيبعد اإل -8

 جديدة . GD Columnأنبوبة 

الججى األنبوبججة ومججن ثججم وضججعت بمحتوياتيججا فججي  W1 Bufferمججايكروليتر مججن 400 ضججيف أُ  -9

 دورة / دقيقة ولمدة دقيقة واحدة فقط . 14000جياز الطرد المركزي بسرعة 

الجججتخمص مججن السجججا ل الجججذي يتجمججع أسجججفل فمتجججر  بعججد األنتيجججاء مججن عمميجججة الطجججرد المركججزي تجججم   -10

ألييا ووضجعت  Wash Bufferمايكروليتر من  600 بعد ذلك أضيف    نبوبة الترشيح داخل اال

تجتم دقيقجة واحجدة  وبعجدىا دورة / دقيقجة ولمجدة  14000في جياز الطرد المركزي مرة أخجرس بسجرعة 

 لبرض التجفيف . دقا ق  3في جياز الطرد المركزي ولمدة  اعادتيا

 نبوبة ابندروف جديدة .ابعد انتياء عممية التجفيف اخذ فمتر الترشيح فقط ووضع في  -11

 االبنجدروف ووضجعيا فجي أنبوبجة  عينجة  لكجل   Elution Bufferمايكروليتر مجن   50حضر - 12

الججى أنبوبججة  Elution Buffer مججن مججايكروليتر 50ذ نضججيف إ   وثججم توضججع فججي حمججام مججا ي  

وبعد ذلك وضعت في جياز الطرد     دقا ق 3 وتترك لمدة  االبندروف الحاوية عمى فمتر الترشيح

                          .  دورة  الدقيقة ولمدة دقيقة واحدة فقط /14000المركزي بسرعة 

ذ لججوحظ ترسجججب ألجججج إخججراج األنبوبجججة مججن الجيجججاز بعججد االنتيجججاء مججن عمميجججة الطججرد المركجججزي  إ -13 

DNA  الترحيجججل الكيربجججا ي لجججج  اججججريفييجججا بشجججكل مجججادة جيبلتينيجججة عديمجججة المجججون  بعجججد ذلجججكDNA 
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  بعججد ذلجك يحفجظ فجي الثبلجججة الجدنا المسجتخمصالمسجتخمص عمجى ىجبلم االكجاروز لمتأكججد مجن وججوده 

 لحين استخدامو في تضخيم الجينات المستخدمة في ىذه الدراسة . °م 4-في درجة حرارة   

 Gel Electrophoresis الترحيل الكيربائي عمى ىالم االكاروز3 -2-2-3

ثم وضعت   غم من األكاروز بواسطة ميزان كيربا ي حساس ودقيق 1حضر اليبلم بوزن  -1

 Stirrerمل يحتوي عمى كبسولة صمبة  500الكمية الموزونة في دورق زجاجي مدرج حجمو 

 لبرض مزج ومبلبسة المكونات أثناء التسخين .

أكمل    بعد ذلك مل 500نبوبة زجاجية مدرجة امل من الماء المقطر الى  450أضيف  - 2

  . مل50بواسطة أنبوبة زجاجية حجميا  TBE Buffer 10 Xمل من محمول   50ضافةإالحجم ب

ضيف الى الدورق الزجاجي أُ و  ؛بواسطة أنبوبة زجاجية مدرجة   من الخميط مل 100اخذ  - 3

ثواني عمى  10ثم وضع الدورق بالمحتويات بعد رجو باليد لمدة   الذي يحتوي عمى األكاروز

ذ غطت فوىة الدورق بورق  إ  ºم100بدرجة حرارة  Hot Plate Stirrerألج  ابةجياز األذ

السيميفون لمنع التبخر أثناء التسخين واستمرت عممية اذابة الجل الى أن أصبح السا ل صافي 

 فقاعات . بدون  جدا

 5بعد ذلك أضيف الى الدورق  ºم50 -40المذاب ليبرد الى درجة حرارة من  يبلمترك ال - 4

تبله  اليبلم  ثم حضر الحوض المعد لصب  Ethidium bromideمايكروليتر من صببة 

لكي يتصمب  المذاب برفق وعناية تامة وبشكل مستمر لمنع حدوث أي فقاعات وتركَ  اليبلم سكب

  . بعد وضع مشط ببلستيكي في الحوض لعمل حفر في اليبلم لكي توضع فييا العينات

من حوض الصب برفق وعناية  اليبلمثم رفع    تم رفع المشط منو  اليبلمتصمب  نْ أبعد   - 5

 . X 1 بقوة  TBEتامة ووضع في حوض جياز الترحيل الكيربا ي الذي تم غمره بمحمول 

 ثم مزج مع    عينة  مايكروليتر من صببة التحميل عمى ورق السيميفون لكل   2وضع  -6

 كل عينة . DNAمايكروليتر من 5
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ويراعى في ذلك عدم خروج  اليبلموضعت العينات بشكميا النيا ي في الحفر الموجودة في  - 7

 العينة خارج سطح الحفرة .

 فولت . 100وصمت أقطاب جياز الترحيل الكيربا ي وجيز بقدرة  -8

 دقيقة . 50تم توقيت جياز الترحيل الكيربا ي لمدة  - 9

 . اليبلمأوقف الترحيل عند انتياء الوقت المحدد لو ووصول الصببة الزرقاء الى نياية  - 10

بعناية من حوض جياز الترحيل الكيربا ي ووضع عمى جياز األشعة فوق  اليبلمرفع  -11

وتقدير حجميا بعد اطفاء االضاءة لمشاىدة توىا الحزم  DNAأنـ لمشاىدة حزم  U.Vالبنفسجية 

 (. 2007لصالح  بشكل أفضل )ا

 PCR    - Specific المتخصصتفاعالت أنزيم البممرة المتسمسل  4    -2-2 -3

 الخطوات االتية : بأتباعطبقت ىذه التقنية 

3- 2-2- 4 - Aاستخدام ثبلثة بوادئ متخصصة وىي                                   
(16 Sr DND Gene   Gene COI   ND5 Gene)   تقوم بترتيب القواعد النتروجينية

 Bioneer – Koreaبتسمسل محدد و التي صنعتيا شركة 

 وتسمسبلتيا   في الدراسة  البوادئ المستخدمة ( يبين  4) جدول 

B-4-2-2-3   العمل : طريقة 

 الر يس التفاعل خميط مكونات يبين 5 ) )جدول            

Band size 

     
Primer Sequences Primer Name No 

 

950 bp 

 

F-  5"- CAACATCGAGGTCGCAAACATC-3" 

R- 5"-GTACCTTTT GTATCAGGGTTGA-3" 

 

 

Sr DND      16 

Gene 

 

1 

1000 bp F- 5"-GATTACTTCCTC CCTCATTA-3" 

R- 5"-AATCTGGATAGTCTGAATAA-3" 

 

COI Gene 

 

2 

 

800bp 

 

 

"F- 5"-TCGAAATGAATAGGATACAG-3       

"R- 5"- GGTTGAGATGGTTTAGGATT-3 

  

 

ND5 Gene 

 

 

3 
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Materials  Concentration 

Manufacturer 

Volume for 1 

Tube 

Final 

Concentration 

D. Water 6 µL  ---------- 

Acc power PCR PrmiX µL 5 X1 

Primer – F ( 10 PMol) 2 µL Pmol10 

Primer – R ( 10 Pmol) 2 µL Pmol10 

Total reaction Volume µL 15  

بحسب عينات المناطق  مؤشر عمييامل و   5.0أنابيب معقمة حجميا  9وزع الخميط عمى  - 2

 من الخميط لكل أنبوبة .  مل  15  الثبلث المراد دراستيا وبواقع

وزع خميط التفاعل  نبوبة المخصصة ليا ولكل عينة في اال DNAمن ألج مل   5 أضيف - 3

 لتجنب التموث .  DNAعمى األنابيب قبل إضافة ألج 

جريت الخطوات كما في وأُ  Thermo cyclerوضعت األنابيب في جياز البممرة الحراري    -4
 . 7و  6 الجدول
 Specific – PCR   COI and 16S r DND  Gene حفاعم ظزٔف  يوضح 6 ) ) جدول

 .(2005)ٔآخزٌٔ  Bouga ٔ 2012 ) ) ٔآخزٌٔ ( Ozdilانٗ. اطخُا 

 

Time Temperature °c Step NO 

4 min 94 Initial Denaturation 1 

1 min 94 Denaturtion 2 

1 min 55 Primer Annealing 3 

2 min 72 Primer Extension 4 

15min 72 Final Extension 5 

 35 No, of cycles ( 2- 4)  

 

 

 ٔآخزOzdilٌٔ   انٗ اطخُا ا ND5  Specific – PCR حفاعم ظزٔف  ( ٕٚضخ7) جدٔل

(2012) 
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Time Temperature °c  Step NO 

4 min 94  Initial Denaturation 1 

1 min 94  Denaturtion 2 

1 min 50  Primer Annealing 3 

2 min 72  Primer Extension 4 

15 min 72  Final Extension 5 

 35  No, of cycles ( 2- 4)  

 

C -4-2-2-3  الترحيل الكيربائيGel Electrophoresis   لخميط تفاعل ألدPCR 

 100االكاروز بعد قياسو بميزان كيربا ي حساس الى  ىبلمغم من  1فةإحضر اليبلم باض -  1

 ثم وضع عمى جياز  مل 500في دورق زجاجي مدرج حجمو  1Xبقوة   TBE Bufferمل من 

ووضع غطاء من ورق السميفون عمى فوىة الدورق لمنع التبخر   Hotplate stirrerالتسخين 

يتم التخمص ذابة وصفاء الخميط الى درجة عالية جدًا الى حين اكتمال اإل oم  100وبدرجة حرارة 

  ºم  -º50م 40و أي فقاعات فيو ثم يترك ليبرد الى درجة حرارة من    ذا بة المواد غير ال من

الى اليبلم الموجودة في الدورق الزجاجي   Ethidium bromideمن صببة  مل 5 أضيف  -2

 مع الرج المباشر لممكونات ولمدة عشرة ثواني .

لعمل حفر توضع فييا  اليبلموذلك بوضع المشط فيو قبل سكب  اليبلمتيي ة حوض صب  -3

  . العينات

فقاعات وتركو حتى يتصمب  في الحوض برفق وبصورة مستمرة لمنع حدوث أي اليبلمسكب  - 4

 لفترة غير معينة من الوقت .

المحضر  1Xبقوة   TBE Bufferغمر حوض جياز الترحيل الكيربا ي بكمية من محمول  - 5

 مل من الماء المقطر .  450الى  TBE Buffer10Xمل من محمول   50من اضافة 
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بعناية تامة ورفق الى  اليبلمبعد تصمبو في قالب الصب برفق ثم نقل  اليبلمرفع المشط من  - 6

 حوض جياز الترحيل الكيربا ي .

لبرض مل   7 بحجم  اليبلمفي الحفرة األولى واألخيرة من   DNA Ladderوضع   - 7

وبحسب التسمسل  في بقية الحفر أي كل عينة في حفرة من كل عينة  مل   7ثم حممت  المقارنة

 والترقيم المعطى لكل واحدة منيا . 

دقيقة   90فولت ولمدة   100وصمت أقطاب التيار الكيربا ي بجياز الترحيل وجيز بقدرة  - 8

رفع اليبلم برفق من جياز الترحيل ووضع عمى  وبعد اكتمال الوقت المحدد لعممية الترحيل تمّ 

لبرض التصوير والتأكد من وجود حزم   Gel documentation اليبلمسطح جياز تصوير 

 . الجينات المضخمة

 Data Analysisتحميل النتائج   5-2-2-3

باستعمال براما الحاسوب   وىو برناما كشف صور الحزم الناتجة  MWُحسب الوزن الجزي ي 

الذي يشمل   DNA Ladderومقارنتيا بالحجم المعروف لحزم مؤشر الدنا  PCR لمن تفاعل ا

 .  2000bpالى 100حزمة من  13

 DNA Sequencing  لمدنا ي التسمسل التتابع 6-2-2-3
المحتوي عمى الجين المطموب دراستو وذلك حسب عدة  PCRلتجري عمميات التنقية لناتا تفاعل ا

التي جيزتيا شركة ( (Gel / PCR Fragments Extraction Kit Protocolالتنقية 

Bionner . 

 طريقة العمل 

والذي يحتوي عمى الحزم  PCR تسمسلملا البممرة  ناتا تفاعللمن اليبلم  300mgقطع  – 1

 مل ..1  5 ثم وضع في انبوبة ابندروف COI ٔ ND5العا دة لمجينين 
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وبعد ذلك وضعت  إلى األنبوبة المحتوية عمى اليبلم  DF Bufferمن   مل 500 أضيف – 2

 لكي يذوب اليبلم تماما . Vortexاالنبوبة في جياز الرجاج 

 دقيقة . 15 ولمدة ˚م60 وضعت االنبوبة بعد ذلك في حمام ما ي وبدرجة حرارة  – 3

وىذه االنبوبة  DF Columnبعد االنتياء من التحضين نقمت محتويات االنبوبة الى انبوبة  – 4

 وموجود ضمن محتويات العدة الدقيقة .  مل2حجمو  تحتوي عمى فمتر

في  14000في جياز الطرد المركزي وبسرعة  DF Columnبعد ذلك وضعت انبوبة  – 5

 الدقيقة ولمدة نصف دقيقة .

جديدة  DF Columnفي انبوبة  وبعد االنتياء من عممية الطرد المركزي اخذ الفمتر ووضع – 6

ومن ثم عمل طرد مركزي ليا وبسرعة    W1 Bufferمحمول  من مل    400  واضيف الييا

  دورة في الدقيقة ولمدة نصف دقيقة . 14000

جديدة   DF Columnواخذ الفمتر منيا ووضع في انبوبة  DF Columnتركت انبوبة  – 7

وتركت االنبوبة لمدة دقيقة واحدة وبعد ذلك    Wash Bufferمن    مل  600 واضيف الييا 

 دورة في الدقيقة ولمدة ثبلثة دقا ق . 14000عمل ليا طرد مركزي وبسرعة 

  واخذ الفمتر منيا ووضع في انبوبة ابندروف واضيف الييا  DF Columnتركت انبوبة  – 8

وتركت االنبوبة لمدة خمس دقا ق وبعد ذلك عمل ليا طرد  Elution Buffer من مل  50

دورة في الدقيقة ولمدة دقيقتين وفي ىذه المرحمة حصل عمى دنا نقي  14000مركزي وبسرعة 

بممرة التسمسمي لاالنتياء من عممية تنقيجة ناتا تفاعل ا عندو  ؛ COI  ٔND5لكبل الجينين 

المحتوي عمى الجين المطموب ايجاد تسمسل القواعد النتروجينية لو ارسمت عينات الدنا الى شركة 

Bioneer في كوريا الشمالية وذلك لعمل التسمسل التتابعي لمقواعد النتروجينية لمجينCOI  و 

ND5 .  
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 Quantitative Genetic Studyالدراسة الوراثية الكمية   3-2 -3

 Specimens Processing تحضير العينات  2-3-1 -3

والتي  نحمة العسل ت شباالل ايمن  امامي جناح 15استخدم في ىذه الدراسة لقد           

لبرض دراسة التبايرات الوراثية الكمية في شكل وحجم  وذلك جمعت من مناطق الدراسة الثبلثة

ستعمال إجناح الحشرة في ىذه المناطق والتمييز بين المجتمعات السكانية لمحشرة بشكل واضح ب

اتبعت  ذإ   Geometric Morphometricنظام المقياس اليندسي لمشكل المظيري لمجناح 

نحمة من  15 ذ تم عزل  إ في تحضير الشرا ح الزجاجية لؤلجنحة   (2013) طريقة  القرةغولي

 نزع الجناح وتركت بدون تبذية ألجل ىبلكيا وجفافيا بشكل جيد   بعد ذلك تم   كل منطقة 

األيمن لكل حشرة بواسطة ممقط تشريح دقيق وبعناية تامة جدا حفاظا عمى الجناح من  االمامي

التكسر بعد ذلك وضع الجناح بين شريحتين زجاجتين وربطت حافتا الشريحتين بقوة بواسطة شريط 

نموذج    لكل  المنطقة  التي جمعت منيا  العينة  عمى طرفي الشريحة اسم  كتبو ورقي الصق   

بعد االنتياء من تحضير الشرا ح الزجاجية كافة صورت بشكل واضح بواسطة مجير رقمي 

Digital Microscope  جياز الحاسوبوالذي ربط مع laptop   مزودة بكاميرا رقمية قوة

جنحة العينات أكافة ذ صورت إ  UVفوق البنفسجية  بلشعةب المدعمبكسل و  ميكا  X 45تكبيرىا

 . شمال   وسط وجنوب العراق  المتمثمة في مختمفة و الجبرافية المناطق الالمجموعة من 

 Data ColLecting   جمع البيانات   2-3-2-3

  جمعت بيانات كل  لشباالت نحل العسل  تصوير األجنحة عممية  بعد االنتياء من          

 Collecting Landmarks for Identificationستعمال البرناما الجاىز إصورة عمى حدة ب

and Characterization  والخاص بالتحميبلت اليندسية لؤلجنحة والبيانات التي جمعت عن

وىي نقاط تشريحية وضعت عمى تقاطعات العروق     Landmarksصور األجنحة بشكل معالم 

 ذإ (   3 )ة الطولية مع العروق المستعرضة ونيايات العروق الطولية كما ىو موضح في الصور 
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لتمييز بين المجتمعات السكانية العا دة لنفس الجنس والنوع ىذه النقاط لكي نستطيع  ا استخدام  تمّ 

(Sultan 2015)  معمم من النوع األول وىي تقاطعات العروق  19 استعمل في ىذه الدراسة

الطولية مع العروق المستعرضة وقد وضعت نقاط مرقمة بين ىذه التقاطعات عن طريق وحدة 

COO  االتصاالت  أنّ  ذإ الموجودة ضمن البرناما وىي وحدة خاصة بوضع معالم االحداثيات

 بين المعالم ألجمحددة عمى كل جناح أعطت لنا أشكاال مضمعة تستخدم في كثير من التحميبلت   

شممت المقارنة بين شكل الجناح وحجمو لكل عينة في الدراسة لبرض الكشف عن التباين ما بين و 

  كذلك لتوضيح التباين أيضا ضمن  ةالمدروسالنحل ت السكانية المختمفة لعينات المجتمعا

وبعد االنتياء من وضع أرقام االحداثيات لكل عينة من عينات    المجموعة السكانية الواحدة

وىي وحدة خاصة بدما بيانات    ضمن البرناما أيضاً  الموجودة  TETاألجنحة نقمت الى وحدة 

  ليذا النوع من النحل  النماذج مع بعضيا البعض لكي تتم المقارنة بين المجتمعات السكانية الثبلثة

وىذه الوحدة توجد  MOGومعرفة مدس التماثل والتباين بينيا  بعد ذلك نقمت البيانات الى وحدة 

األيمن  االمامي  لحجم المركزي لمجناحاالعتماد عمى ا وفي ىذه الدراسة تم   ضمن البرناما 

ىو  Centriod Sizeلممقارنة بين المجتمعات السكانية لمناطق الدراسة  والحجم المركزي لمجناح 

لتربيعي لمجموع مربعات المسافات بين احسابو من الجذر  مقدار متساوي القياس من الجناح يتم  

مركز المضمع وكل معمم من المعالم التي ثبتت عمى الجناح بشكل واضح ودقيق جدا 

(Macleod  (2009 . 

 
 ((30Xرقوة التكبي A. mellifera  انعظماأليمن لشبالة نحل  االمامي الجناح يوضح (1)صورة 
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معجججججالم  ٔانُمكككككاط ْكككككٙ  انعظكككككماأليمجججججن لشجججججبالة نحجججججل  االمجججججامي الجنجججججاح  (1)توضجججججح الصجججججورة 

Landmarks  وىجججججي نقجججججاط تشججججججريحية وضجججججعت عمججججججى تقاطعجججججات العجججججروق الطوليججججججة مجججججع العججججججروق

 . المستعرضة ونيايات العروق الطولية

 Software     البرامجيات   3 -3 -3-2 
بعد تثبيت وذلك COO الحصول عمييا ىي من وحدة  بيانات التي تم  لجميع ا ن  إ          

    أماّ Centriod Sizeالحجم المركزي  كل من  تشمل ىذه البياناتو  جناح   كل  المعالم عمى

 Principle Componentفيي بيانات التحميل لممركبات األساسية  المتبقية  البيانات األخرس

Analysis  من وحدة  الحصول عمييا  تم  التي وMOG    ّالتحميل التمييزي  التي تخص  ا بيانات أم

Discriminate Analysis   الحصول عمييا من وحدة  فقد تمPAD    ًبيانات تحميل   وايضا

 وبيانات التماثل لشكل الجناح تم     COVالتباين لمحجم المركزي حصل عمييا من وحدة 

الوحدات المذكورة توجد ضمن البرناما الخاص  من  ن كلإ . ASIالحصول عمييا من وحدة 

 متاح عمى الموقع االلكتروني يكون  وىذا البرناماCLIC ىوالجاىز و  بالجانب الوراثي الكمي و

تحميل  عمل  في واستخدم تم  قد ل  و  www.mpl.ird.morphometrics//http العالمي 

 وذلك Principle Analysisلعاممي لممركبات األساسية اتحميل وىو البيانات ىذه الدراسة ل

  A. melliferaلنحمة العسل بين المجتمعات السكانية الثبلثة  Variationمكشف عن التباين ل

في الكشف عن التباين بين  Discriminate Analysisستخدام التحميل التمييزي إعن  فضبلً 

وىذان التحميبلن موجودان في البرناما الجاىز   أفراد المجموعة السكانية الواحدة ليذه الحشرة 

 . الذي استخدم في ىذه الدراسة
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 Results and Discussion  انُزبئظ وانًُبلشخ  –4

  Molecular genetic studyاندزاظخ انىزاصٍخ انغصٌئٍخ  –1–4

 :  DNA Isolation Results َزبئظ عصل اندَب   1–1–4

والتي جمعت من  A. melliferaنحل العسل  تمن شباال DNAنتا ا عزل الدنا  (2)حبٍٛ صٕرة 

لعينات اذا تراوحت نقاوة الدنا المعزول من إ   وجنوبو   بنقاوة عالية نسبياً   ووسطو   شمال العراق 

نزيم البممرة إوىذه النقاوة ىي المطموبة في تفاعل  ؛نانومتر 2الى  1.8والجنوب من   والوسط   الشمال

ذ إ   (2016التميمي )التي اتبعيا  طريقة الستخبلص الدنا إوتشابو ىذه الطريقة ب  PCRالمتسمسل 

استخدم في دراستو الطرق الجزي ية لمكشف عن التنوع الوراثي الجيني في ذبابة الدودة الحمزونية لمعالم 

عدة نفس  ستخدام إمن ذكور واناث الحشرة ب DNAعزل ألج ب إذ قام Chrysomyia bezzianaالقديم 

    . نانومتر 2 الى 1.8لعينات من اذا تراوحت نقاوة الدنا المعزول من إاالستخبلص 

 

 

والمرحل عمى ىالم  A. melliferaنواتج الدنا المعزول من شغاالت نحل العسل   (2)صورة 
دقيقة والمصور تحت األشعة فوق  90فولت ولمدة   100% وفرق جيد  1االكاروز بتركيز

 . اآلثيديوم بعد التصبيغ بصبغة برومايد UVالبنفسجية 

N1 , N2 , N3:   North population of A.mellifera from Iraq                                                 

M1,  M2 , M3:   Middle  population of A.mellifera from Iraq                                           

population of A.mellifera from Iraq South:S1 ,   S2  ,  S3     

        N1              N2               N3            M1             M2            M3             S1                S2            S3 

 S3   S3S3   
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 A .melliferaالمايتوكوندريا لشغاالت نحل العسل   16Sr DNAنتائج تضخيم الجين من   2–1–4

من المايتوكوندريا لشباالت نحل العسل  DNA 16Srناتا تضخيم الجين ) 3) تبين الصورة

mellifera  A. الوزن الجزي ي لمحزم  نّ أمناطق وقد اظيرت نتا ا التحميل الالتي جمعت من بعض

لشباالت نحل   DNA  16Sr الناتجة من عممية الترحيل الكيربا ي لناتا تضخيم جين المايتوكوندريا

يا تعود ألصل جبرافي واحد نّ أعمى  وىذا يدل     قاعدياً  زوجاً  A. melliferaْٕ  950bp العسل 

الى  البعد الجبرافي بين ىذه المناطق يصلُ  نّ أحيث     من مناطق مختمفة يا جمعت نّ أبالرغم من 

وىذه النتا ا تتفق مع نتا ا الدراسة  ؛ ضافة الى اختبلف الظروف البي ية بينيام ات الكيمومترات باإل

المقياس اليندسي لشكل وحجم الجناح  ستخدامإالوراثية الكمية التي درست تباير شكل الجناح وحجمو ب

مع احدس الدراسات العالمية التي  16Sr DNAالجزي ي  لجين  نواتفقت  نتيجة الترحيل الكيربا ي لموز 

و  bp 548و  964bpنتيجة التضخيم  اظيرت ؛ حيث ( 2005وآخرون )  Bougaالتي قام بيا  

مجموعات من  6بين  والتطور ات النشوء التركيب الجيني وعبلقىو معرفة   كان اليدف من دراستو 

خذ أوذلك بعد  DNA  16Sr    COI ٔ ND5الدراسة عمى ثبلث جينات  استندتذ إنحل العسل 

ستخدام سبعة إي بأ   RFLP-PCRستخدام تقنية إالعينات من مناطق مختمفة من اليونان وقبرص وب

 حيث     Sau3A I, Ssp I, Dra I, Hinc II, EcoR I, Pst, Alu I القاطعةالنزيمات إنواع من  أ

 .A. mتميز نماط التشخيص من أالكشف عمى سبعة انواع من النسا المتنوعة المختمفة وتمكين  تمّ 

macedonica عن بقية السكان. 

 
L            N1          N2                               M1          M2                        S1          S2           L 
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                          من المايتوكوندريا لشغاالت نحل العسلDNA 16Srناتج تضخيم الجين  (3)صورة 

mellifera  A.   L:Ladder DNA 100-2000bp                                        

العسل  المايتوكوندريا لشغاالت نحل DNA يCOIٍ  نتائج تضخيم الجين   3–1–4
mellifera A.  

المايتوكوندريا لشباالت نحل العسل DNA من CO1 ناتا تضخيم الجين   (4) توضح الصورة

mellifera A.   وجنوبو   وقد اظيرت نتا ا  ووسطو   مناطق شمال العراقالتي جمعت من بعض

الوزن الجزي ي لمحزم الناتجة من عممية الترحيل الكيربا ي لناتا تضخيم جين  نّ أالتحميل 

  ويتفق ناتا الترحيل مع عدد من  قاعدياً  زوجاً  1000bp ىو  مشباالت ل    COIالمايتوكوندريا 

ىذا النوع  لشباالتالدراسات العالمية التي أجريت في نفس المجال ولنفس جين دنا المايتوكوندريا 

البراقي و  الدراسة التي أجراىا ؛ غمى سبيل المثال  CO1انـA. mellifera نحل العسل  من 

حد الجينات التي درسيا أحيث كان   DNA جمواقع من ال ةالذي قام بدراسة ثبلث .((2009آخرون   

ذ كانت النتا ا التي إستخدام تقنية تفاعل البممرة المتسمسل  او  CO1جىو جين دنا المايتوكوندريا  ال

 يمثل نوع منطقة الذي    Cتوصموا الييا عند دراسة ىذا الجين ليذه الحشرة  يعود الى الخط التطوري

( في 2014وآخرون  ) Alattalاالخرس ىي التي قام بيا   ومن الدراسات شمال البحر المتوسط  

جراء تسمسل تتابعي إتقنية تفاعل البممرة المتسمسل و  استخدم حيث  المممكة العربية السعودية 

جميع النسا  نّ إظيرت نتا ا  تحميل التسمسل أ   حيث   mt DNAمن  COII-COIلممنطقة 

 تمك التي اجراىا خرس المشابية ومن الدراسات األُ  ؛  Oالمتنوعة تنتمي الى الخط التطوري  

2000 

1000 

500 

200 

950 bp 
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Ozdil ( 2012واخرون )16ذ قام بدراسة ثبلث جينات من دنا المايتوكوندريا إ  حيثSrDNA    

COI  وND5   ستخدام تقنية إبفي تركيا  مجتمع مختمف لشباالت نحل العسل  15ذ درس إ   

RFLP ججراء عممية التضخيم بواسطة الإنزيمات التقييد وبعد إنوع من  18 فييا استخدم وPCR 

و واجراء التسمسل التتابعي ومقارنة التسمسبلت الناتجة مع تسمسبلت بنك الجينات   لمجين المذكور

 Magnus ٔ    Szalanski  ((2010 الدراسة التي قام بيا واخيراً  من النسا المتنوعة   6وجد 

يا تظير دقة عالية من التنوع نّ أ إذالمايتوكوندريا  DNA ـ( نCoI - CoII)عمى المنطقة الجينية  

 14عينو من  469من مناطق وسط وجنوب الواليات المتحدة اذ استعمل  لعينات اخذت   الجيني

من الشرق االوسط  mitotypesحيث وجد أربعة من السبلالت   DNA جدولة لمعرفة تسمسل ال

(O.) 

 

 

 Apisالمايتوكوندريا لشغاالت نحل العسل DNA يٍ  COIناتج تضخيم الجين   (4)صورة 

mellifera  
 Apisالمايتوكوندريا لشغاالت نحل العسل  DNAيٍ ND5 نتائج تضخيم الجين    4–1–4

mellifera  

L     L         N1          N2                         M1        M2                   S1         S2  

 S2  S2        

2000 

1000 

500 

200 

 

1000 bp 
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المايتوكوندريا لشباالت نحل العسل  DNA يND5ٍ ناتا تضخيم الجين   (5) تبين الصورة      

mellifera .A وجنوبو  وقد اظيرت نتا ا   ووسطو   التي جمعت من بعض مناطق شمال العراق

الوزن الجزي ي لمحزم الناتجة من عممية الترحيل الكيربا ي لناتا تضخيم جين  نّ إالتحميل 

عند  قاعدياّ  زوجاّ  A. melliferaْٕ  800bpلشباالت نحل العسل    ND5المايتوكوندريا

مطابقتو مع الوزن الجزي ي الذي صمم عمى اساسو البادئ الخاص بيذا الجين بواسطة مؤشر الوزن 

الدراسة  مع عدد من  نتا ا الدراسة الحالية   وتتفق   Ladder DNA 100-2000bpالجزي ي 

المايتوكوندريا  لنحل العسل  وىو DNA جريت في ىذا المجال ولنفس جين الدراسات العالمية التي أُ 

عينة   93ج  ND5(  بدراسة جين المايتوكوندريا(Ozdil  ٔIlhan 2012  ذ  قام  إ   ND5جين 

وبعد قيامو  بعمل تسمسل نيوكموتيدي     نحل العسل من مناطق متفرقة من االناضول  شباالت من

 تعد     كما ND5ج% لجين ال 0.3مواقع متبيرة كان متوسط المسافة الجينية بنسبة  6العثور عمى  تم  

حل لن  ND5جمن خبلليا التعرف عمى التسمسل النيوكموتيدي لجين ال ىذه الدراسة االولى التي تم  

 .العسل في تركيا

 عد  بف  عمى نحل العسل  في روسيا ( 2011وآخرون ) Jlyasovخرس قام أُ وفي دراسة           

قام بعمل تسمسل تتابعي لمعينات المضخمة ومقارنتيا  PCRعممية تضخيم الدنا المستخمص بجياز 

وآخرون  Ivanovaذ الحظ وجود الخطوط التطورية االربعة   وايضا قام إمع عينات بنك الجينات 

لمكشف   16S rDNA COI ٔND5( بدراسة ثبلث جينات تعود لدنا المايتوكوندريا وىي 2010)

واستعمل    مواقع مختمفة من بمباريا  9ذ استخدم إ  عن التباير الوراثي  لنحمة العسل في بمباريا 

 PCR- RFLP( التمام تفاعل MDH  ME  EST and ALP)من االنزيمات القاطعة وىي  4

 
  L       N1          N2                                    M1        M2                       S1          S2            L 
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 المايتوكوندريا لشغاالت نحل العسل DNA من  ND5ناتج تضخيم الجين  (5)صورة 
mellifera. A  

 
 ةلمقواعد النتروجيني دراسة التسمسل التتابعي5 –1–4

 Studying of Nitrogen  Bases  Sequencing                                                  
            من نحمة العسل  عينة 18جراء دراسة التسمسل التتابعي لمقواعد النتروجينية لجإ تم         

A. mellifera   جمعت من مناطق العراق الثبلثة   وقد استخدمت الطريقة المطولة في دراسة

المايتوكوندريا   بالرغم من دنا الموجود في  CO1   و ND5 الجين النتروجينية  تسمسل القواعد 

 يا تمتاز بأنّ نّ ألى إضافة باإل تعطي نتا ا دقيقة جداّ  اال انيا ذات تكمفة مادية عالية جدا  يا تعد  أنّ 

طفرة حتى لو كان ذلك التبيير  او  ليا القدرة عمى الكشف عن اي تسمسل تتابعي حدث فيو تبيير

ىزة   وبعد نتا ا جا عمى  الحصولفي قد حدث في قاعدة نتروجينية واحدة فقط دون األعتماد 

االطبلع عمى ما نشر من تسمسبلت القواعد النتروجينية في البحوث والدراسات العالمية وكذلك ما 

الموجود في المركز الوطني لمعمومات التقانة األحيا ية  نشر منيا في موقع بنك الجينات العالمي 

أو المطابقة بين نتا ا دراسة    كمال عممية المقارنة إيتم  كياالنترنت  عهNCBIٗ األمريكي 

بحيث   التسمسل النيوكموتيدي لمعينات المدروسة وما يماثميا من عينات لنفس النوع المدروس 

ختبلفات بينيما عمى مستوس النوع وعينات المطابقة ىذه توجد في بنك الجينات    وقد إالتوجد أي 

 

2000 
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 Results and Discussion                          44النتائج والمناقشةالفصل الرابع :      

 

ناما الجاىز لتحميل نتا ا التسمسل التتابعي البر   بأستخدام  ستخراج تسمسل القواعد النتروجينيةإ تم  

دراسة تسمسل القواعد النتروجينية بواسطة الجياز قد  وألنّ    Bioeditلقواعد الجينات والمسمى 

أحيانا ترك جزء من التسمسل  تكون في بعض األحيان غير واضحة لدرجة كافية لذلك يتم  

قراءة ونشر جميع التسمسبلت الواضحة جدا  يتم   ذإالنيوكموتيدي لطرفي المنطقة الجينية المدروسة  

 ا وكذلك لمحصول عمى نتا ا دقيقة جداً ميما كان بسيطً  أي خطأوالمميزة منيا فقط لتفادي حدوث 

 قدر األمكان .

 

من ناحية التسمسل التتابعي  A.mellifera المقارنة بين مجتمعات نحل العسل   1–5–1–4
  CO1لمجين 

المجموعة من و   المايتوكوندريا دنا  الموجودة في  CO1التسمسل التتابعي لممنطقة الجينية  مقارنة تم  

جراء المقارنة بين تسمسبلت عينات المجتمعات السكانية إ  ولكي نقوم بشمال ووسط وجنوب العراق 

الموجودة في بنك جراء عممية مطابقة مع العينات العالمية إوكذلك    لممناطق المختارة خبلل الدراسة

 A .mellifera.Mالوسط   وعينةA .mellifera . N   عطيت عينة الشمال الرمز الجينات لذلك أُ 

مقارنة نتا ا التسمسل التتابعي  8والجدول   5  ويمثل شكل  A  .mellifera.Sوعينة الجنوب   

   CO1لجزء من الجين  بين عينات المناطق الثبلث المدروسة في تسمسل القواعد النتروجينية

من تسمسبلتو النيوكموتيدية في  ذ ترك بعضاً إ   قاعدياً  زوجاً 1000bp والذي طولو في االصل 

اخذت التسمسبلت  ذإ كانت مشوشة وغير واضحة المعالم بدرجة كافية   يا نّ أل   سرطرفو األي

دقة النتا ا عبلوة عمى لممحافظة عمى 500 الموقع  ىال1 من الموقع الواضحة والمميزة لو بداً 

فيو توضيح نتا ا التسمسل التتابعي لعينات من بعض مناطق  تجنب الوقوع في اي خطأ   وقد تم  

الى 1 الموقعمن  انًُطمت انشًانٛت  ناتعدد الطفرات لعي نّ أتبين  اذ العراق الثبلثة عمى التوالي

فعدد  لعينات المنطقة الوسطىا مّ أطفرة جميعيا طفرات  استبدال      117ىي 500 الموقع 
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  لعينات المنطقة الجنوبية  طفرة استبدال   واخيراً   14طفرة حذف و 21طفرة منيا  35الطفرات بمغ 

مقارنة عينة الشمال نتيجة لو   طفرة استبدال  8 طفرة حذف و  24طفرة منيا   32فعدد الطفرات 

لوحظ وجود  تباعد كبير   المواقع النيوكموتيدية الطفرات في  مع عينة الجنوب خبلل ىذا العدد من

  نّ أذ وجد إوتيدية المستخدمة لممقارنة بين العينتين يفي ىذا الجين وذلك لزيادة عدد المواقع النيوكم

 طفرة  استبدال فقط  117ذ بمغ عددىا إالطفرات في عينة الشمال عددىا اكبر  من ناحية العدد  عدد

وقد يعود السبب في ذلك الى    طفرة االستبدال8 حذف و24 رة منيا طف  32ا عينة الجنوبمّ   أ

وجود تباعد  كبير بين عينة الشمال والجنوب  من حيث بعد المسافة الجبرافية بينيما واالختبلف 

بدرجة الحرارة والرطوبة النسبية ومعدل سقوط  الكبير في العوامل البي ية والظروف المناخية والمتمثمة

النوع أو العينات  نّ أفقد يعود السبب أيضا الى  ؛ باألضافة الى ذلك المنطقتين عمومااالمطار بين 

ا بالنسبة مّ أ  يا سبلالت ىجينة وليست نقيةنّ أي أ جبرافي واحد اصلالمدروسة  ال تعود الى 

فقد    ستبدال عند مقارنة عددىا ومواقع حدوثيا بين منطقتي الوسط والجنوباإلو لطفرات الحذف 

اما عينة الجنوب فحصل فييا   طفرة 34 عدد الطفرات لعينة الوسط  نّ أ ذإتقاربت  النتا ا كثيرا 

   . اتطفر المن  نوع  ية لحدوث كل و يبين مقارنة النسبة الم 12كما موضح في جدول  طفرة  32

لتوضيح ومعرفة التباير الوراثي بينيا  ةان اجراء المقارنة بين عينات المناطق الثبلث           

أو    ت لحدوث ىذا التباير سواء كانت ىذه األسباب طبيعيةدّ أوبالتالي الوصول الى االسباب التي 

    مصطنعة من خبلل زيادة اعداد المواقع التي بواسطتيا تمت المقارنة بين مناطق الدراسة

في عينة الشمال يرجع الى أسباب عديدة  االستبدالرتفاع عدد طفرات إ  نّ أ ذإ   هوالمذكورة في أعبل

بين و أىميا وجود عدد كبير من الحواجز الطبيعية في المنطقة الشمالية والتي تمنع تدفق الجينات 

ختبلف إ عن مقارنة مع منطقتي الوسط والجنوب  فضبلً  المجتمعات السكانية الثبلث لنحمة العسل 

واالمطار اذ اخذت ىذه البيانات من  الحرارة والرطوبة النسبيةدرجة  نخفاضإكالظروف البي ية فييا 

السبب المباشر  نّ أوقد وجد   (9اليي ة العامة لبلنواء الجوية والرصد الزلزالي كما مبين في جدول )
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يا تصل  المسافة بين الجنوب نّ أذ إىو بعد المسافة بينيما   ةالختبلف بين المناطق الثبلثاليذا 

 . كم280 المسافة بين منطقتي الشمال والوسط التتجاوز  نّ أكم في حين 450 والوسط الى 

لمدنا   COI-COII جريت عمى المنطقة الجينيةأُ ومن الدراسات المشابية التي             

ف من دراستو ىو معرفة التنوع دكان الي ذإ   Rahimi (2015)المايتوكوندري و ىي التي قام بيا 

مقاطعات   6  منذ جمعت شباالت نحل العسل  إ يرانإفي جنوب  لسكان نحل العسل  وراثيال

نحل العسل في  نّ أتبين  Dra lنزيمات القاطعة  بوجود اإل  PCR-RFLPمختمفة واستخدم تقنية 

الحصول عمييا لنفس الدراسة  والنتيجة االخرس التي تم     Cجنوب ايران ينتمي الى الخط التطوري  

  Nedicوكذلك الدراسة التي قام بيا ؛ التنوع الوراثي بين العينات المجموعة من جنوب ايرانغياب 

ذ اخذت شباالت نحل العسل إ  الدنا المايتوكوندري COI-COII( لممنطقة الجينية 2009وآخرون )

 وبعد اجراء عممية استخبلص الدنا المايتوكوندريفي صربيا  مناطق مختمفة جبرافياً  ةاربع من

 بنك من مع عينات   جريأُ  الذي المقارن التحميل ت نتا ا أظير   PCRوتضخيمو بواسطة ال

 . ٪99.4 تصل الى  التشابو درجةفي    كبيراً  ارتفاعاً  وجود  الجينات

ية لحدوث كل من طفرة الحذف واالستبدال التابعة لنحل ئو مقارنة النسبة الميبين   (8)جدول 
  . بين مناطق شمال ووسط وجنوب العراق A .  melliferaالعسل العراقي 

 عدن انطفساد َىع انطفسح انًُطمخ  اظى 
انكهً  ىع ًانًغ

 نكم رعهعم

كم َىع  نؾدوس ٌخئىانُعجخ انً

 %يٍ انطفساد

N 
  0 ؽرف

500 

0 

 23.4 117 اظزجدال

M 
  21 ؽرف

500 

4.2 

  2.3 14 اظزجدال

S 
  24 ؽرف

500 

4.8 

 1.6 8 اظزجدال

 (  : S   A.mellifera،   َؾم انععم يٍ عُىة انعساق    : M   A.mellifera ،   َؾم انععم يٍ وظط انعساق   : N   A.mellifera )َؾم انععم يٍ شًبل انعساق  

 يوضح احداثيات ومعدل درجات الحرارة و الرطوبة وكمية االمطار خالل فترة الدراسة  ( 9 )جدول 
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 االحداثيات  و اسم المنطقة
معدل درجة الحرارة 

 السنوية
معدل الرطوبة 

 السنوية
معدل كمية االمطار 

 السنوية
شمال العراق    
45          /السميمانية

o 
18' 

38" E 

34
o
 34 55 " N 

30.23°C 44.75% 26.62cm 

 وسط العراق /ديالى
44

o
 38' 37" E 

N "44' 41 
o

33 31.15°C 43.33% 20.29cm 

 /البصرة جنوب العراق
47°  49' 9" E 

29' 39" N 30° 
34.88°C 37.33% 5.06cm 
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نهًجخًعاث انظكاَٛت انزالد  CO1هجٍٛن نًاٚخٕكَٕدر٘ندَا اأنمطعت يٍ  نُذهت انعظم َٛت انُخزٔجُٛٛت بٍٛ انًجخًعاث انظكاانمٕاعد   يمارَت رصف ( 5 ) شكم

.    

                                                                   ( : S   A.melliferaَؾم انععم يٍ عُىة انعساق       : M   A.melliferaَؾم انععم يٍ وظط انعساق     : N   A.melliferaَؾم انععم يٍ شًبل انعساق   )
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نهًغزًعبد انعكبٍَخ انضالس يع A.mellifera انععم  انًمبزَخ ثٍٍ يغزًعبد َؾهخ  2–5–1–4

  CO1يٍ َبؽٍخ انزعهعم انززبثعً نهغٍٍ  عٍُزٍٍ يٍ ثُك انغٍُبد 

 mt DNA  المايتوكوندريادنا الموجودة في CO1 مقارنة التسمسل التتابعي لممنطقة الجينية  أجريت

ذ بمغ طول التسمسل التتابعي المميز إ   الجينات كمع عينتين من بن لشبالة نحل العسل العراقية 

جراء المقارنة بين إولكي نقوم ب    قاعدياً  زوجاً 600bp والواضح ليذا الجين في ىذه الدراسة حوالي 

جراء عممية مطابقة مع العينات إتسمسبلت عينات المجتمعات السكانية لممناطق المختارة  وكذلك 

مقارنة نتا ا التسمسل التتابعي بين عينات  6العالمية الموجودة في بنك الجينات   ويمثل الشكل 

في تسمسل القواعد النتروجينية لجزء من الجين  وعينات بنك الجينات  المناطق الثبلثة المدروسة

CO1  1000 والذي طولو في االصل bp ًدراسات سابقة حول ال توجد  وُ نّ أل اونظر    قاعدياً  زوجا

لنحمة  mt DNA المايتوكوندريالدنا الموجودة في  COIدراسة التسمسل التتابعي لممنطقة الجينية 

ىذه الدراسة تعد االولى من نوعيا عمى المستوس المحمي لذلك استخدمت  نّ وأل   العراقية العسل

لشبالة نحل العسل  والتي وجدت في  المايتوكوندريا من دنا  COI مجينمن بنك الجينات لعينتان 

نتا ا احدس الدراسات العالمية المنشورة والمسجمة في بنك الجينات العالمي 

العينة الثانية و     A.mellifera isolate العسل نحل  الىعود تالذي   KJ396189.1بالتسمسل

KM458618.2 نحل العسلالى  تعودي تال A.mellifera intermissaعند  و ؛ 2016  عاو

نبلحظ ان عدد الطفرات  600الى الموقع   1من الموقع   KJ396189.1عينة بنك الجينات  تتبع

ا عينة بنك الجينات مّ أ   استبدال 37طفرة تتكون من طفرتي حذف  39الكمي ىو 

KM458618.2 7حذف وطفرات تتكون من طفرتي  9العدد الكمي لمطفرات الحاصمة فييا  نّ إف 

عينات المنطقة مع    KJ396189.1ء المقارنة بين عينة بنك الجينات اجر إبو استبدال    طفرات

ما عدا بعض    نبلحظ حدوث تطابق بين العينتين 300الى الموقع   1 من الموقع    الشمالية 

  4المواقع التي تضمنت حدوث عدد من طفرات الحذف واالستبدال في عينة بنك الجينات وعددىا
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فحدث  عينات المنطقة الشمالية    ماأ   وثبلث طفرات استبدال ىي طفرة حذف  طفرات  واحدة

طفرة استبدال   وعند اكمال المقارنة بين العينتين من   16طفرات حذف و 4طفرة  منيا   20فييا

طفرة  استبدال وطفرة حذف واحدة في الموقع  34 حدوثنبلحظ   600الموقع الى  300الموقع 

طفرة  146طفرة حذف و  20طفرة بينيا  166فنبلحظ حدوث عينات المنطقة الشمالية ا مّ أ   586

من الموقع   انًُطمت انٕططٗ عُٛاثمع    KJ396189.1استبدال   وعند مقارنة عينة بنك الجينات 

طفرات  3منيا  4دد الطفرات ع انًُطمت انٕططٗ عُٛاثعينة  نّ إ نبلحظ 300الى الموقع   1

 عُٛاثعينة نبلحظ  600الى الموقع  300كمال المقارنة من الموقع إاستبدال وواحدة حذف   وب

   KJ396189.1نياء مقارنة عينة بنك الجينات إطفرة استبدال وب  12حدث فييا  انًُطمت انٕططٗ

انًُطمت عُٛاث نبلحظ عينة  300الى الموقع    1من الموقع    عُٛاث انًُطمت انجُٕبٛت  مع

وعند     263استبدال  وواحدة طفرة حذف حدثت في الموقع  3طفرات  4  حدث فييا انجُٕبٛت

عُٛاث عدد الطفرات  نّ ألنفس العينتين تبين  600الى الموقع  300اكمال المقارنة من الموقع 

 .طفرات استبدال   7طفرة حذف و 124طفرة منيا  134 ىو  انًُطمت انجُٕبٛت 

ات المنطقة مع عين KM458618.2ا عند مقارنة عينة بنك الجينات الثانية مّ أ             

عدد ال نّ أنبلحظ     600الى الموقع   1من الموقع  ية الجنوب و     ى و الوسط     الشمالية 

عند ف  ستبدالإطفرات   7طفرات تتكون من طفرتي حذف و  9  الكمي  لمطفرات الحاصمة فييا

 300الى الموقع  1من الموقع  ات المنطقة الشماليةوعين KM458618.2جراء المقارنة بين عينة إ

في عينة   طفرات 4تام بين العينتين المذكورتين عدا حدوث  ونبلحظ حدوث تطابق شب

KM458618.2  يضا ا ات المنطقة الشماليةوعينامّ أ  استبدال وطفرة حذف واحدة طفرات   3منيا

 300كمال المقارنة من الموقع إ  وب ات حذفطفر  4استبدال و ةطفر   16منيا ةطفر  20 حدث فييا

 4منيا  KM458618.2طفرات في عينة  5  حدوثنبلحظ  لنفس العينتين  600الى الموقع 

طفرة بينيا   166حدوث نبلحظ  عينات المنطقة الشمالية وطفرة حذف واحدة اما   طفرات استبدال
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ات  المنطقة مع عين KM458618.2طفرة استبدال   وبمقارنة عينة   146و  طفرة حذف   20

 4 انًُطمت انٕططٗعينة في  عدد الطفرات نّ أنبلحظ  300الى الموقع  1من الموقع   ىالوسط

لنفس العينتين  600كمال المقارنة الى نياية الموقع إطفرات استبدال وواحدة حذف وب 3منيا 

طفرة استبدال   واخيرا وبمقارنة   12حدث فييا ات المنطقة الوسطى عين نّ أنبلحظ  المذكورتين

نبلحظ حدوث   ات المنطقة الجنوبيةمع عين 300الى الموقع  1من الموقع  KM458618.2عينة 

كمال المقارنة الى نياية إوبانًُطمت انجُٕبٛت  عُٛاث منيا استبدال وطفرة واحدة حذف 3طفرات   4

طفرات   7و  طفرة حذف 124طفرة منيا  134لنفس العينتين  نبلحظ عدد الطفرات  600الموقع 

 . استبدال

لييا ىذه الدراسة في مجال دراسة إالنتا ا التي توصمت  نّ إ (10) كما موضح في جدول           

لشبالة نحل العسل تتفق بشكل  mt DNA  المايتوكوندريادنا  في  COIالتسمسل التتابعي لمجين 

والتي تم من خبلل  (2016خرون )آو  Ilyasovكبير جدا مع ما جاء في الدراسة التي قام بيا 

في بنك الجينات ومنيا  نتا جيا تسجيل العديد من التسمسبلت الجديدة العا دة ليذه الحشرة عالمياً 

العينات التي استخدمت لممقارنة مع عينات ىذه الدراسة وىما العينتان المتان تحمبلن التسمسل 

KJ396189.1    وKM458618.2    ًالباحثين  قد توصموا في تمك الدراسة الى  نّ أعن  فضبل

بسبب  ؛ الة نحل العسلببين المجتمعات السكانية المنفصمة جبرافيا لش وجينياً  وراثياً  تنوعاً ىناك  نّ أ

ومستويات األرتفاع المختمفة لمجبال التي تفصل بين   والبحار  وجود الحواجز الطبيعية كاألنيار

وبالتالي تمنع ىذه الحواجز من تدفق الجينات بين حشرات ىذه المناطق   وكذلك   تمك المجتمعات

جريت لمتمييز بين أُ الدراسة تتفق ايضا مع العديد من الدراسات السابقة التي نتا ا ىذه  نّ إف

 غشا ية االجنحة المجتمعات السكانية ألنواع مختمفة من الحشرات التي  تنتمي لرتبة 

Hymenopte  المايتوكوندريامن خبلل دراسة التسمسل التتابعي لجين  COIات ومن الدراس فٛٓا

حول دراسة  (2014وآخرون ) Alattalالتي قام بيا  االخرس التي تتفق مع ىذه الدراسة ىي 
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ير تحميل التسمسل ان جميع النسا ظا دٛذCO1 الطفرات التي تحدث في المنطقة الجينية 

وذلك بعدما قارن    ( وقريبة جدا الى سبللة النحل السوريO) المتنوعة تنتمي الى الخط التتطوري

   بنك الجينات  تسمسبلت عيناتو مع عينات 

 A.ية لحدوث كل من طفرة الحذف واالستبدال لنحمة العسل العراقية ئو مقارنة  النسب الم( 10جدول )

mellifera ية لحدوث طفرات الحذف واالستبدال ئو لمناطق شمال ووسط وجنوب العراق مع النسب الم
 A. mellifera intermissa و A.mellifera mellifera isolateلعينتين من بنك الجينات وىما 

 

 انطفسادعدن  َىع انطفسح اظى انًُطمخ
   انًغًىع

نكم انكهً 

 رعهعم

ٌخ ئىانً انُعجخ

 نؾدوس كم قفسح

% 

KJ396189.1 
  2 ؽرف

600 

0.33 

 6.16 37 اظزجدال

KM458618.2 
  2 ؽرف

600 

0.33 

 1.16 7 اظزجدال

N 
  24 ؽرف

600 

4 

 27 162 اظزجدال

M 
  1 ؽرف

600 

0.16 

 2.5 15 اظزجدال

S 
  125 ؽرف

600 

20.83 

 1.66 10 اظزجدال

 

 تيع عُٛاث انًُاطك انزالر KJ396189.1ٔبذظاب َظبت انخطابك بٍٛ عُٛت بُك انجُٛاث االٔنٗ        

(N M  (S  ا كاَج َظبت انخطابك بًُٛٓا  إعُٛت انٕطظ ْٙ االكزز حطابك يع عُٛت بُك انجُٛاث  ٌ  إٔجد

%90                             

=  KJ396189.1 ٔMَظبت انخطابك بٍٛ 
 عد  انمٕاعد انًخطابمت  بٍٛ              ٔ   

انًجًٕع انكهٙ نهمٕاعد
     *100 
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 نًبٌزىكىَدزيندَب اأنمطعخ يٍ  يع عٍُزٍٍ يٍ ثُك انغٍُبد   انعسالٍخ  نُؾهخ انععمانمىاعد انُزسوعٍٍُخ ثٍٍ انًغزًعبد انعكبٍَخ يمبزَخ زطف  ( 6) شكم 

 Apis mellifera intermissa و  Apis mellifera mellifera isolateوهًب  CO1هغٍٍن

  ( : S   A.melliferaَؾم انععم يٍ عُىة انعساق     ،  : M   A.mellifera َؾم انععم يٍ وظط انعساق    ،  : N   A.mellifera َؾم انععم يٍ شًبل انعساق  )   
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من ناحية  نهًغزًعبد انضالصخA.mellifera المقارنة بين مجتمعات نحل العسل   3–5–1–4

  ND5التسمسل التتابعي لمجين 

بين  mt DNAالمايتوكوندريا دنا الموجود في  ND5 لمجينمقارنة التسمسل التتابعي  تم          

مقارنة ال  تحتاج عممية إذ  والجنوب   والوسط  ثبلث مجتمعات سكانية لنحل العسل في الشمال 

عينة الشمال  عطاءإالى بين تسمسبلت عينات المجتمعات السكانية لممناطق المختارة خبلل الدراسة 

  A.mellifera.Sالجنوب  ٔعُٛتA.mellifera.M الوسط  ٔعُٛت   A.mellifera. N   الرمز 

مقارنة نتا ا التسمسل التتابعي بين عينات المناطق الثبلثة المدروسة في تسمسل   (7)ويمثل الشكل 

ذ إ   قاعدياً  زوجاً bp  800 والذي طولو في االصل ND5القواعد النتروجينية لجزء من الجين 

لممحافظة عمى دقة النتا ا  470الى الموقع 1 من الموقع أخذت التسمسبلت الواضحة والمميزة لو بدأ

فيو توضيح نتا ا التسمسل التتابعي لعينات من  ي خطأ   وقد تمّ أعبلوة عمى تجنب الوقوع في 

   يٍات المنطقة الشمالية عدد الطفرات لعين نّ أتبين  ذ  إ بعض مناطق العراق الثبلثة عمى التوالي

 ماّ أطفرة  استبدال    40طفرة حذف و 21طفرة منيا   61  ىي  470الى الموقع  1 الموقع 

طفرة استبدال   83و  طفرة حذف 12طفرة منيا   95 فعدد الطفرات بمغ ات المنطقة الوسطى عين

طفرة   49و  طفرة حذف  8طفرة منيا   57ة فعدد الطفرات ات المنطقة الجنوبية   واخيرا عين

ا ضواي 66الى الموقع 1الشمال والجنوب من الموقع ات منطقة نبلحظ حدوث تطابق لعينو استبدال  

ن االستنتاج أن ىناك ويمك  429الى  290نبلحظ حدوث تطابق تام ولجميع العينات من الموقع 

بين المجتمعات السكانية لنحمة العسل  في المنطقتين الشمالية والوسطى  والوسطى  ياً تباعد وراث

  21منيا   60في المنطقة الشمالية ىو عدد طفرات الحذف واالستبدال نّ أو وجد ألنّ   والجنوب 

 طفرة حذف 12 طفرة منيا  95 فعدد الطفرات  طفرة استبدال اما منطقة الوسط 39 و طفرة حذف

وقد يعود ذلك  بالدرجة األولى الى بعد    11جدول الكما موضح في    طفرة استبدال 83 و
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 ذ قام إ   خرسأُ  جية والمنطقة الجنوبية من جية والوسط منالمسافة بين منطقتي الشمال 

Martimianakis ٌٔجراء دراسة عمى نحل العسل وبالتحديد عمى  الجين إ( ب2011) ٔآخز

 من مختمفة في مناطق نحل العسل ل المجتمع السكاني  درسا  إ COI   ND5المايتوكوندري 

 نحل العسل  سبللة من جنب إلى تركيا   سموفينيا  إيطاليا  اليونان  قبرص   بمباريا   ألبانيا

 اليدف وكان   ND5 ٔCOI من الميتوكوندريا   منطقتين تسمسل تحميل ستخدامإب وراثياً  محسنة

 من والتحقيق النحل  من المجموعات ىذه بين والتطور النشوء عبلقات ىو دراسة  الدراسة ىذه من

 ىذه وتعد        ND5جل مختمفةالالنسا المتنوعة من  ثمانية عن الكشف تم ذإ   الجينات تدفق وجود

سكان نحل  مستوس عمى ND5 من الجين لجزء تسمسل عمى الحصول تم التي األولى المرة ىي

 سل لمناطق الدراسة المذكورة .عال

ية لحدوث كل من طفرة الحذف واالستبدال التابعة لنحل ئو يبين مقارنة النسبة الم( 11 (جدول

 المناطق الثالث  بين  A. melliferaالعسل العراقي 

 عدن انطفساد َىع انطفسح اظى انًُطمخ
المجموع الكمي  

 لكل تسمسل
ٌخ نكم َىع ؤانُعجخ انً

 %يٍ انطفساد

N 
  21 ؽرف

470 

4 

 9 40 اظزجدال

M 
  12 ؽرف

470 

3 

 18 83 اظزجدال

S 
  8 ؽرف

470 

2 

 10 49 اظزجدال

 

 (  : S   A.mellifera،   َؾم انععم يٍ عُىة انعساق    : M   A.mellifera ،   َؾم انععم يٍ وظط انعساق   : N   A.mellifera )َؾم انععم يٍ شًبل انعساق  
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نحل العسل  لشبالةND5  النتروجينية بين المجتمعات السكانية لنحمة العسل  لقطعة من ألدنا المايتوكوندري لمجينالقواعد   مقارنة رصف  (7)شكل 
   لممناطق الثبلث 

  ( : S   A.melliferaَؾم انععم يٍ عُىة انعساق     ،  : M   A.mellifera َؾم انععم يٍ وظط انعساق    ،  : N   A.mellifera )َؾم انععم يٍ شًبل انعساق  
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عينتين من بنك  انضالس يع A.melliferaالمقارنة بين مجتمعات نحل العسل  4–5–1–4
 ND5الجينات  من ناحية التسمسل التتابعي لمجين 

 mt DNAالمايتوكوندريادنا الموجودة في  ND5مقارنة التسمسل التتابعي لممنطقة الجينية  اجريت

جراء المقارنة بين تسمسبلت إب مع عينتين من بنك الجينات  ولكي نقوم العراقية  لشبالة  نحل العسل

وجدول    8ويمثل شكل    السكانية لممناطق المختارة  مع عينات بنك الجيناتعينات المجتمعات 

مقارنة نتا ا التسمسل التتابعي بين عينات المناطق الثبلثة المدروسة في تسمسل القواعد  12

مع عينتين من  قاعدياً  زوجاً 800bp والذي طولو في االصل  ND5النتروجينية لجزء من الجين 

ىذه الدراسة االولى من نوعيا عمى المستوس المحمي لذلك استخدمت عينتان  وتعد     بنك الجينات

لشبالة نحل العسل  والتي وجدت في نتا ا احدس الدراسات العالمية المنشورة  لجين المايتوكوندريا

 KP163643.1و  2012عام  JN410837.1 والمسجمة في بنك الجينات العالمي بالتسمسل

 الى الموقع 1 من الموقع أً التسمسبلت الواضحة والمميزة لو بدحيث اخذت  2016عام

لكي نقوم بتحديد اي خط لممحافظة عمى دقة النتا ا عبلوة عمى تجنب الوقوع في اي خطأ   500

تسمسل   وبتتبع  االربعة   من الخطوط التطورية العالمية ينحل العسل العراق الى تطوري ينتمي

 14ىو الكمي عدد الطفرات  نّ أنبلحظ  500الى الموقع   1من الموقع االولى عينة بنك الجينات 

العدد  نّ إف1 الثانية  استبدال اما عينة بنك الجينات  طفرات  10وحذف  طفرات4 طفرة تتكون من 

 ،طفرات استبدال   7و  حذف ةطفر  35تتكون من  ةطفر   42الكمي لمطفرات الحاصمة فييا 

الى   1من الموقع  ات المنطقة الشمالية مع عيناالولى مقارنة عينة بنك الجينات  اما          

عدد طفرات  ماّ أ طفرة 2 االولى عدد طفرات الحذف لعينة بنك الجينات نّ أنبلحظ  250الموقع 

لنفس الموقع ىو ات المنطقة الشمالية عدد طفرات الحذف لعين ماّ أتبدال اس ةطفر   2االستبدال ىو 

لمقارنة لنفس العينتين لكن ا عند اجراء امّ أطفرة    90 يطفرات االستبدال في ماّ أطفرة حذف  18
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  2ىو  بنك الجينات االولى عينةلعدد الطفرات  نّ إف   500الى نياية الموقع   250من الموقع 

ا مّ أطفرة  34  فان عدد طفرات الحذفات المنطقة الشمالية طفرة استبدال  اما عين 8 طفرة حذف و

من انًُطمت انشًانٛت مجموع عدد الطفرات الكمي لعينة  نّ إطفرة وبذلك ف  13طفرات االستبدال فوجد 

المقارنة  ماّ أطفرة استبدال     103و  طفرة حذف 52منيا   155ىو 500الى الموقع   1الموقع 

من  ىالوسطات المنطقة مع عين عينة بنك الجينات االولى  الثانية لعينة بنك الجينات ىي مقارنة

طفرات استبدال    3منيا طفرة حذف واحدة و 4ىو   عدد طفرات نّ إف  250لى الموقع إ 1الموقع 

طفرات   7و  طفرة حذف  40منيا  47ىو  طفراتيا عدد   نّ إف 500نياء المقارنة الى الموقع إب ماّ إ

من ات المنطقة الجنوبية مع عين االولىبنك الجينات  خيرة فيي بين عينةألاا المقارنة مّ أاستبدال   

اما طفرات االستبدال فيي  طفرات    6ىو عدد طفرات الحذف  نّ إف   250الموقع  ىال  1الموقع 

عينة بنك الجينات عدد طفرات الحذف لعينة  نّ إف 500المقارنة الى الموقع  وباكمال طفرة  104

 8ا طفرات االستبدال فيو مّ أ المنطقة الجنوبيةطفرة حذف لعينة  32طفرة يقابميا  2ىو  االولى 

 .طفرة  13المنطقة الجنوبية طفرات يقابميا في عينة 

العدد الكمي لعدد الطفرات  نّ إف عينة بنك الجينات الثانيةا عينة بنك الجينات الثانية مّ أ           

جراء مقارنة إنقوم بواالن   طفرات استبدال  7طفرة حذف و 35طفرة منيا  42 الحاصمة فييا ىو 

 مع التسمسل التتابعي لعينات النحل لممجتمعات الثبلثة فالمقارنة  عينة بنك الجينات الثانيةلعينة 

ىو  عينة بنك الجينات الثانيةعدد طفرات الحذف لعينة  نّ إف 250الى الموقع  1 االولى من الموقع

  18فان عدد طفرات الحذف فييا المنطقة الشمالية ا عينة مّ وأ   طفرة 2ا طفرات االستبدال فيو مّ أ 2

عدد  نّ إف500 ا عند المقارنة الى نياية الموقع مّ أطفرة    90طفرة اما طفرات االستبدال فيي 

عينة ا مّ أ ؛ اتطفر  5ا طفرات االستبدال مّ أ اتطفر 3  بنك الجينات الثانية  لعينةطفرات الحذف 

مقارنة إّن   طفرة  13ا طفرات االستبدال فيي مّ أ   و34عدد طفرات الحذف  نّ إف المنطقة الشمالية
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عدد الطفرات  نّ إف 250الى الموقع  1من الموقع منطقة الوسط  مع عينة  انزاَٛتعينة بنك الجينات 

كمال المقارنة الى نياية الموقع إطفرات استبدال وب  3طفرة حذف واحدة و انٕطظ يُطمت لعينة 

وعدد طفرات االستبدال    طفرة  40عدد طفرات الحذف ىو  ٌ  ئف   لنفس العينتين المذكورة  500

 . طفرات 7  فيو

من الموقع  منطقة الوسطمع عينة الثانية   خر مقارنة لعينة بنك الجيناتآكمال إب خيراً أو           

 104طفرات  حذف و 6منيا  110 ىو  انعد  انكهٙ نطفزاث عُٛت انٕطظ نّ إف 250الى الموقع  1

 الجنوبعدد طفرات الحذف لعينة  نّ إف 500وعند اكمال المقارنة الى نياية الموقع    طفرة استبدال

 ا تقدم من ممّ   15كما موضح في جدول  طفرة  13طفرة مقارنة مع طفرات االستبدال  فيي  32

لعينات النحل العا دة لثبلث مجتمعات سكانية   لتسمسبلت من دنا المايتوكوندريا مقارنة عمميات 

لدنا المايتوكوندريا مع عينتين من بنك الجينات  لكل جين   COI   ٔND5جينين  لجمختمفة  

 JN410837.1 و COI    KP163643.1لمجين KJ396189.1   KM458618.1وىي

  الخط االربعة وىي ون جامع لمخطوط التطوريةنحل العسل العراقي يك نّ أوجد  ذإ   ND5لمجين 

M  المتوسطلبرب البحر الخاص  A. mellifera mellifera    الخط A  الخاص بإفريقيا 

Mellifera intermissa A.    الخطO  الخاص بالمنطقة الشرقية  Mellifera syriaca .A  

  المتوسط لمنطقة شمال البحر  Cالخط ( واخيرا 2016)اخرون ٔ Ilyasovوذلك حسب 

A.mellifera haplotype 5  اكده  وذلك حسب ما  Ozdilٔ  ( ٌٔ2012آخز ). 
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ية لحدوث كل من طفرة الحذف واالستبدال لنحل العسل ئو يبين مقارنة  النسبة الم (12(جدول 
ية لحدوث طفرات الحذف واالستبدال لعينتين من بنك ئو مع النسب الم A. melliferaالعراقي 

 A.mellifera haplotype  و  A. mellifera syriacaانشسلٍخالجينات وىما 

 الطفرة  نوع  اسم المنطقة
 

عدد 
 الطفرات

 الكميالمجموع  
 تسمسللم

 مؤية النسبة ال
 لحدوث كل طفرة

% 

KP163643.1 
 4 حذف

500 
0.8  

  2 10 استبدال

JN410837.1 
 35 حذف

500 
7  

  1.4 7 استبدال

N 
 52 حذف

500 
10 

  21 103 استبدال

M 
 41 حذف

500 
8  

  2 10 استبدال

S 
 38 حذف

500 
8  

  23 117 استبدال

  

   =KP163643.1ٔM  َظبت انخطابك بٍٛ عُٛت 
 عد  انمٕاعد انًخطابمت   بٍٛ            ٔ   

انًجًٕع انكهٙ نهمٕاعد
 *100  

*
   

   
 100   =90  % 

العينات المجموعة من الوسط  ىي االكثر تطابقا مع عينات بنك  نّ إبعد تطبيق المعادلة اتضح 
مقارنة مع مناطق الشمال الجينات وربما يرجع ذلك الى استقرار الظروف البي ية في مناطق الوسط 

 والرطوبة النسبية   cm 43.33 ومعدل االمطار  °31.15Cبمبت درجات الحرارة ذ  إوالجنوب
 .خبلل فترة جمع العينات % 20.29
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اذ    ND5  هغٍٍن نًبٌزىكىَدزيندَب اأنمطعخ يٍ  نُؾم انععم  يع عٍٍٍُ يٍ ثُك انغٍُبد انمىاعد انُزسوعٍٍُخ ثٍٍ انًغزًعبد انعكبٍَخ يمبزَخ زطف (  8) شكل

 .من المناطق الثالث عينات بنك الجينات لشغالة نحل العسل المجموعة JN410837.1 و  KP163643.1  تمثل

  ( : S   A.melliferaَؾم انععم يٍ عُىة انعساق     ،  : M   A.mellifera َؾم انععم يٍ وظط انعساق    ،  : N   A.mellifera )َؾم انععم يٍ شًبل انعساق             
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  Quantitative genetic study الدراسة الوراثية الكمية  2 – 4

دراسة التغاير الوراثي الكمي في شكل الجناح وحجمو بين ثالثة مجتمعات سكانية 1  – 2 – 4

المقياس اليندسي لمشكل المظير  لمجناح  بإستعمال A. melliferaنحل العسل  تلشغاال

Geometric Morphometric of Wing 

تحديد التباير الوراثي الكمي لشكل وحجم الجناح  االيمن لشباالت نحل العسل  لمعينات   درس

ستخدام المقياس اليندسي إالمجموعة  من بعض مناطق شمال العراق ووسطو وجنوبو   وذلك ب

من  الماخوذةالحدس عينات  األيمن االمامي الجناح6 توضح صورة اذ  الجناح وحجمو   لشكل

مثبت عمييا أحداثيات المعالم بين تقاطعات  جنوب العراقلشمال و وسط و  المجتمع السكاني 

نظام المقياس  ستخدامإونيايات العروق الطولية و ب   العروق الطولية مع العروق المستعرضة 

الكشف عن التباير الوراثي الكمي بين المجتمعات السكانية  اليندسي لشكل الجناح وحجمو  تم  

ذ تمت إختبلف أماكن تواجدىا أعتمادا عمى شكل الجناح وحجمو   إلممناطق الثبلثة المدروسة ب

الثبلثة بواسطة المقارنة خبلل ىذه الدراسة بين شباالت نحل العسل بين  المجتمعات السكانية 

  وايضا أجريت عممية  مقارنة  Principal Component Analysisتحميل المركبات االساسية 

عينات  العا دة لممجتمع السكاني الواحد في كل منطقة من المناطق الثبلثة المدروسة  بواسطة البين 

ومن  ؛عمى الحجم المركزي لمجناح  عتمادباإل و  Discriminant Analysisالتحميل التمييزي 

ذ قارن شكل الجناح وتركيبو إ  2006) وآخرون ) Deptoالتي  قام  بيا  والدراسات المشابية  

بين ثبلثة مجتمعات سكانية تعود  لنحمة العسل والتي جمعت عيناتيا من افريقيا والمانيا وايطاليا 

 ىناك تبايراً  نّ أحيث توصموا الى  ؛ نظام المقياس اليندسي لشكل وتركيب الجناح ستخدامإوذلك ب

 Shaibi وفي دراسة اخرس قام  ؛ بين المجتمعات السكانية لنحل العسل  في تمك البمدان كبيراً 

مستعمرة ألربعة من المناحل  11بجمع عينات من شباالت  نحل العسل  من   (2009وآخرون )

 .  بشكل كبير فيما بينيااختبلف عينات النحل في ليبيا إذ كانت النتيجة  الحديثة
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 من المجتمع السكاني   A.melliferaالجناح االمامي االيمن لشغالة نحل العسل  ( 6)صورة   
  . X 30جنوب العراق ، قوة التكبير لشمال و وسط و 
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ذ إايمن لشباالت نحل العسل    امامي جناحاً  45معدل أحداثيات المعالم لج  (9)شكل اليوضح 

أيمن لشباالت نحل العسل من  امامي جناحاً  15يمثل المون الوردي  معدل أحداثيات المعالم لج 

أيمن امامي  جناحاً  15السميمانية  والمون االزرق يمثل معدل احداثيات المعالم لج  / شمال العراق

 امامي  جناحا 15ضر فيمثل أحداثيات المعالم لج اما المون األخ ديالى   / لشباالت  وسط العراق

جراء المقارنة بين األجنحة إالبصرة   وعند  / ايمن لشباالت  التي جمعت من جنوب العراق

التي توجد ضمن  MOGستخدام نظام المقياس اليندسي لشكل الجناح وحجمو عن طريق وحدة إب

اليمنى لعينات المناطق  االمامية  جنحةجراء المقارنة بين األإمحتويات البرناما الجاىز وعند 

وكما ىو  MOGستخدام نظام المقياس اليندسي لشكل وحجم الجناح بواسطة وحدة إالثبلثة ب

اجنحة شباالت نحل العسل ولمناطق الشمال والوسط  متطابقة  نّ أموضح في الشكل اعبله نبلحظ 

 تكون فييا غير متطابقة 13  7 لمرقمة ستثناء المعالم اإبدرجة كبيرة في معظم المعالم الجمؤشرة ب

  13 7 1وايضا تكون أجنحة عينات الشمال غير متطابقة مع اجنحة عينات الجنوب في المواقع  

قد واخيرا اجنحة عينات الوسط تكون غير مطابقة الجنحة عينات الجنوب في معظم المواقع و   19

الظروف البي ية في المناطق التي جمعت منيا  ختبلفا  يعود الى عدة أسباب منيا كمية البذاء و 

  ومعدل %44.75  والرطوبة  °30.23C  اذ بمبت درجة الحرارة لمنطقة الشمال  عينات الدراسة

ومعدل  %43.33والرطوبة  °31.15C  أّما منطقة الوسط فبمبت درجة الحرارة 26.62cmاالمطار 

والرطوبة النسبية ىي  °34.88C يةمنطقة الجنوب تيدرجة حرار  في حين ان   20.29cmاالمطار 

 .                                                                                5.06cm  ومعدل االمطار 37.33%

 بيا التي قام السابقة تتفق بنسبة كبيرة جدا مع نتا ا الدراسةالحالية  ن نتا ا الدراسة إ             

Sultan (2016 )  عمى  الشكل اليندسي لشكل الجناح وتركيبو لعينات نحل العسل التي   وبدراست

يرت النتا ا  عدم ظالجناح االمامي االيمن و ا باعتمادىا عمى   جمعيا من محافظة ببداد وديالى

ومن   ببداد وديالى في حجم وشكل الجناح  تيمحافظوجود فروق ذات داللة إحصا ية بين 
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( 2012وآخرون ) Francoyاسات األخرس التي أجريت في ىذا المجال الدراسة التي قام بيا الدر 

  Euglossa (Latreille)حول دراسة التباير الوراثي المظيري بين أنواع عديدة من جنس النحل 

والتي جمعت  Apidaeعا مة النحل  Hymenopteraوالتي تنتمي الى رتبة غشا ية االجنحة 

ستخدام  المقياس اليندسي لشكل الجناح وحجمو المعتمد عمى إبعيناتيا من بمدان بنما واألكوادور 

استطاع الباحث تمييز خمسة أنواع مختمفة   إذ  Outline-based morphometric المخطط  

 E.orellana,E.flammea, E.imperialisمن تمك الحشرة وىذه األنواع ىي

,E.ignita,E.chalybeata   بين ىذه  واضحاً  األحصا ي تبايراً  التحميل خبلل من  ذ وجدوا إ

السبب   نّ إحداثيات المعالم المثبتة عمى أجنحة الحشرة وذكروا ااألنواع من خبلل عدم تطابق بعض 

محشرة في نعزال الجبرافي بين المجتمعات السكانية لفي  ذلك التباير ىو وجود الحواجز الطبيعة واإل

ختبلف الظروف البي ية ألماكن تواجد الحشرة في تمك إفضبل عن  البمدان التي جمعت منيا العينات 

 البمدان .

 

 

X =  ٍ0.478انى  0.373 -ي     ،Y  ٍ0.153انى  0.128 -= ي 

معدل احداثيات المعالم لمجناح االمامي االيمن من ثالثة مجتمعات سكانية لشغالة نحل  (9)شكل 
لى المجتمعات ، تشير النقاط الوردية والزرقاء والخضراء في الشكل ا A.melliferaالعسل 

   الشمال والوسط والجنوب عمى التوالي السكانية لمحشرة من



 Results and Discussion                          65النتائج والمناقشةالفصل الرابع :      

 

تم جمع عيناتيا  من  انخA.melliferaٙ شباالت نحل العسل طريقة توزيع  (10)يوضح شكل

بعض مناطق العراق الثبلثة   وذلك عن طريق تحميل المركبات األساسية ألحداثيات المعالم المثبتة 

العينات  نّ إنبلحظ من طريقة توزيع العينات كما ىو موضح في الشكل  إذ   عمى األجنحة اليمنى

و  ىي التي  تعود ألصل جبرافي واحد   عينات المناطق الثبلثوىي  القريبة من بعضيا البعض

في نفس الوقت يوجد تباير في شكل وحجم الجناح في العينات البعيدة عن بعضيا البعض وكما 

ستخدام المقياس اليندسي إومن الدراسات العالمية العديدة في مجال  ؛ىو موضح أيضا في الشكل 

ختبلف مناطق تواجدىا ىي إر شكل جناح الحشرات وحجمو بلشكل الجناح وتركيبو لدراسة  تباي

ستخدام نظام المقياس اليندسي لدراسة إ( في ايران ب2016)  Tofilskiو Oleksaجراىا أالتي 

ختبلف العوامل البي ية إ ثيرأودراسة ت    A. mellifera التباير في شكل وحجم جناح  نحمة العسل

عتماد عمى البراما الجاىزة التي تحمل تحميل البيانات في تمك الدراسة باإل في تطورىا    حيث  تمّ 

 ومنيا البرناما الجاىز  بيانات المعالم وتحوليا الى أرقام مقاربة لمنتا ا المطموبة بنسبة كبيرة جدا

يمكن من خبللو تحميل  انذ٘ولتحميل أحداثيات المعالم الموضوعة عمى أجنحة أنواع من الحشرات 

لعينات الحشرات  Scatte plotاألشكال الكبيرة جدا من الحزم األحصا ية في مخطط التشتت 

تباير شكل جناح في سبب الوان    (Claude  2008األحصا ية )Rohlf المدروسة مثل حزم 

تمك ختبلف الظروف البي ية في المناطق التي جمعت منيا عينات إالحشرة وحجمو أعبله ىو 

 الحشرة
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X  ٍ0.478انى  0.373-= ي     ،Y  ٍ0.153انى  0.128-= ي 

عمى طول التحميمين  A.melliferaالشكل االنتشار  لتوزيع شغالة نحل العسل  ((10شكل
إلحداثيات فضاء الظل المشتقة من احداثيات المعالم االصمية لكل  PCsالعاممين االول والثاني 

االلوان الورد  واالزرق واالخضر في الشكل تشير الى المجتمعات السكانية لمحشرة من  )جناح 
 . (شمال ووسط وجنوب العراق عمى التوالي

نتا ا تحميل التباير في الحجم المركزي لمجناح األيمن لشبالة نحل العسل   )11)شكلاليوضح 

A.mellifera   المجموعة الوسطية موزعة   12 ذ يمثل كل صندوق كما ىو موضح في الشكل إ

  وتمثل الخطوط الزرقاء المون التي توجد أسفل كل صندوق % 75والربيع % 25بين الربيع 

وجود ( 12 (11نبلحظ من الشكمين إذ اليمنى لمعينات الداخمة في الدراسة   االمامية  األجنحةو 

 A.melliferaااليمن لشبالة نحل العسل االمامي  تباير بسيط في الحجم المركزي لمجناح 

نتا ا تحميل التباير في 12 )  )شكلاليوضح  ؛ كماختبلف المناطق التي جمعت منيا العينات إب

نحل العسل  التي جمعت من بعض مناطق العراق الثبلثة   ولكن  تالحجم المركزي لجناح شباال

   نبلحظ أيضا  90%والربيع  % 10في ىذا الشكل كانت المجموعة الوسطية موزعة بين الربيع 

ختبلف إمن ىذا الشكل عدم وجود تباير في الحجم المركزي لمجناح األيمن لشبالة نحل العسل  ب

ذ وصل معدل الحجم المركزي لمجناح األيمن إالمناطق التي جمعت منيا عينات ىذه الحشرة  

مايكرون 717.42و 732.25   754.45 ىو( 13)لشبالة نحل العسل  وكما موضح في جدول

ا قيمة التباين في مّ أ   والجنوبية وعمى التوالي  الوسطى  لممجتمعات السكانية الثبلثة الشمالية  
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لممجتمعات السكانية   423.04 و189.76   358.14الحجم المركزي لمجناح األيمن فقد بمبت 

قارنة بين شباالت نحل لبرض الم TوF الثبلثة المذكورة   تم في ىذه الدراسة استخدام اختباري 

 العسل  لممجتمعات السكانية في المناطق الثبلثة المدروسة بالنسبة لمعدل الحجم المركزي لمجناح

األيمن في تمك العينات  وعند مقارنة  شباالت نحل العسل  لعينات المنطقة الشمالية مع  االمامي 

 نّ أالمركزي لمجناح األيمن وجد شباالت نحل العسل  من عينات المنطقة الوسطى في معدل الحجم 

ا قيمة مّ أ   P=0.00قيمة و      T=3.67قيمة  نّ أفي حين  P=0.24 وقيمة     F=1.89  قيمة

ذ التوجد ىناك فروق معنوية بين شباالت إ   22.21يا تساوي فقد وجد أنّ  ADختبلف المطمقة اإل

ا عند مقارنة  شباالت نحل العسل  لعينات مّ أنحل العسل لممنطقة الشمالية و المنطقة الوسطى   

بينما  P=0.76وقيمة     F=1.18 قيمة نّ أالمنطقة الشمالية مع  عينات المنطقة الجنوبية نجد 

ذ تشير إ   37.03تساوي  A.Dوقيمة األختبلف المطمقة  P=1.94  وقيمة    T=5.13كانت قيمة 

 المنطقتين في معدل الحجم المركزي لمجناح النتا ا الى عدم وجود فروق معنوية بين حشرات ىاتين

قيمة  نّ أاأليمن  وعند مقارنة عينات المنطقة الوسطى مع عينات المنطقة الجنوبية تبين  االمامي

2.23=F  0.15وقيمة=P  2.32  بينما بمبت قيمة=T   0.03 وقيمة=P   اما قيمة األختبلف

 اي عدم وجود فروق معنوية أيضا بين ىاتين المنطقتين في معدل 14.82المطمقة فكانت تساوي 

 .A شباالت نحل العسل  نّ أا سبق األيمن   ويتضح لنا ممّ األمامي الحجم المركزي لمجناح 

melliferaٙالى وجود والجنوب   والوسط   جمعت عيناتيا من مناطق العراق الثبلثة الشمال انخ

جناح   ولكن احصا يًا ال توجد فروق معنوية بين المجتمعات اختبلف في معدل الحجم المركزي لم

  وىنالك العديد من  وىذا يتفق مع ما جاء في نتا ا الدراسة الوراثية الجزي يةالسكانية الثبلثة  

نظام المقياس اليندسي لشكل الجناح وحجمو في تمييز المجتمعات  ستخدامإالدراسات العالمية حول 

حول   (2010وآخرون ) Dujardin بيا السكانية المختمفة لمحشرات ومنيا الدراسة التي   و قام

اليندسي لشكل وحجم الجناح لدراسة التباير الوراثي الكمي بين المجتمعات  ستخدام المقياس إ
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 التبايرات المناخية عمى شكل الجناح وحجمو لممجتمعات السكانية لمنوع ثيرأتدرسوا  إذ   السكانية 

Aedes aegypti  (Diptera:Culicidae)    ستخدام المقياس اليندسي لشكل إوذلك ب  في تايمند

ختبلف إختبلف في الحجم المركزي لجناح العينات الداخمة في الدراسة بإالجناح فبلحظوا وجود 

ختبلف الظروف البي ية بين المناطق الثبلثة إالسبب في ذلك يعود الى  نّ أبذكروا  و  اشير السنة

والرطوبة   كمية األمطار السنوية  التي جمعت منيا عينات تمك الحشرة كمعدالت درجة الحرارة

 Murat ومن الدراسات األخرس في ىذا المجال الدراسة التي أجراىافي تمك المناطق   ؛النسبية

 Sibricobombus  varticococusوىما  من التمييز بين نوعين من النحل  (2007)    وآخرون

and Sibricobombus niveatus  رتبة غشا ية األجنحةHymenoptera   وعا مة النحل

Apidae    من الصعوبة التمييز بين ىذين النوعين عن طريق الشكل الظاىري ولكن استطاع  نّ ا  و

النوعين عند استعماليم المقياس اليندسجي لشكل الجنجاح  من التمييز بين ىذيجن ثينىؤالء الباح

 والمعتمد عمى المعالم إذ الحظوا وجود تباير واضح في شكل الجناح 

 

 

 تبعا    A.melliferaالحجم المركز  لألجنحة االمامية اليمنى لشغالة نحل العسل  (11)شكل 
ذ يمثل كل صندوق في الشكل المجموعة الوسطية موزعة بين إ)مجتمع السكاني المنتمية لو ، لم

 2،  1، الخطوط الزرقاء تحت كل صندوق تمثل االجنحة ، االرقام  %75والربيع  %25الربيع 
 (في الشكل تمثل المجتمعات السكانية لمحشرة من شمال ووسط وجنوب العراق عمى التوالي 3و 

. 
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 تبعا    A.melliferaالحجم المركز  لألجنحة االمامية اليمنى لشغالة نحل العسل  (12)شكل 
ذ يمثل كل صندوق في الشكل المجموعة الوسطية موزعة بين إ)مجتمع السكاني المنتمية لو ، لم

 2،  1، الخطوط الزرقاء تحت كل صندوق تمثل االجنحة ، االرقام  %90والربيع  %10الربيع 
  .(في الشكل تمثل المجتمعات السكانية لمحشرة من شمال ووسط وجنوب العراق عمى التوالي 3و 

 

مقارنة الحجم المركز  لمجناح االمامي االيمن بين ثالث مجتمعات سكانية لشغالة  (13)جدول 
 من شمال ووسط  وجنوب العراق . A.melliferaنحل العسل 

A.D P T P F. Va. St.D M.CS Group 

N-M 

22.21 

N-M 

0.00 

N-M 

3.67 

N-M 

0.24 

N-M 

1.89 

358.14 18.92 754.45 N 

N-S 

37.03 

N-S 

1-94 

N-S 

5.13 

N-S 

0.76 

N-S 

1.18 

189.76 13.78 732.25 M 

M-S 

14.82 

M-S 

0.03 

M-S 

2.32 

M-S 

0.15 

M-S 

2.23 

423.04 20.57 717.42 S 

M.CS : Mean Centroid size  يعدل انؾغى انًسكصي نألعُؾخ 

St.D : Standard Deviation  ًاالَؾساف انمٍبظ 

Va. : Variance  ،  ٌٍانزجبF  لًٍخ :F  ، انًؾعىثخP: Probability  االؽزًبنٍخ 

T  لًٍخ :T  ، انًؾعىثخA.D : Absolut Differences  االخزالفبد انًطهمخ 

N : North   ،   شًبل انعساقM : Middl  ،  وظط انعساقS : South   عُىة انعساق 

 التحميل التمييزي لممجتمعات السكانية  التابعة لشباالت نحل العسل   13)) شكل اليوضح          

 A. melliferaذ يستخدم ىذا النوع من التحاليل لممقارنة بين األفراد إ المناطق الثبلثة   نعُٛاث

اليمنى االمامية  األجنحة داخل المجموعة السكانية الواحدة   وقد كان المجموع الكمي لعدد
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  منيا لشبالة نحل العسل  لممنطقة الشمالية15 ايمن   جناحاً  45المستخدمة في ىذا التحميل ىو 

أخرس لشباالت نحل العسل لممنطقة الوسطى والمؤشرة بالمون  جناحاً 15والمؤشرة بالمون األخضر و

جناحا األخيرة من المجموع الكمي لعدد األجنحة لشباالت 15ا المون البنفسجي فيمثل الج مّ أ االحمر  

 .                                                                         نحل العسل المنطقة الجنوبية 

األيمن  االمامي معدل الحجم المركزي لمجناح نّ إوقد أظيرت نتا ا التحميل التمييزي            

معدل الحجم المركزي لمجناح األيمن  نّ إو   754.45لعسل  المنطقة الشمالية ىو لشباالت نحل ا

في حين كان معدل الحجم المركزي لمجناح 732.25 لشباالت نحل العسل  المنطقة الوسطى ىو 

  وأظيرت ىذه النتا ا أيضا في 717.42األيمن لشباالت نحل العسل المنطقة الجنوبية ىو 

 بين الحجم المركزي ألجنحة   Mahalanobis distanceمياالنوبز مسافة  نّ إ (14) جدولال

االمامية  والحجم المركزي ألجنحة   لمنطقة الشماليةا من شباالت نحل العسل االمامية اليمنى ل

ومسافة مياالنوبز بين الحجم   10.91المنطقة الوسطى ىي  منشباالت نحل العسل ل اليمنى 

والحجم المركزي    المنطقة الشمالية  من شباالت نحل العسلل نى لؤلجنحة االمامية اليم المركزي

  في حين أظيرت 9.44المنطقة الجنوبية ىي  منشباالت نحل العسل االمامية اليمنى ل لؤلجنحة

االمامية اليمنى لشباالت نحل العسل  النتا ا ايضا مسافة مياالنوبز بين الحجم المركزي ألجنحة 

لمنطقة  الجنوبية ىي ا من م المركزي ألجنحة شباالت نحل العسلالمنطقة الوسطى والحج من

والمتمثمة بدرجات   ختبلف الظروف البي يةإ  قد يرجع سبب التباير بين ىذه المجتمعات الى 8.45

عن معدالت الرطوبة النسبية بين تمك المجتمعات  الحرارة ومعدالت سقوط األمطار السنوية   فضبلً 

وبعد المسافة الجبرافية بين مناطق الدراسة الثبلثة التي جمعت منيا عينات الحشرة والتي تساوي  أوالً 

  .م ات الكيمو مترات 

ستخدم فييا  نظام المقياس اليندسي يىذا النوع من الدراسات الوراثية الكمية التي  نّ إ            

ىذه  نّ أ إذىذه الدراسة واحدة منيا  وتعد   ة جداً موقمي محدودة لشكل الجناح وحجمو في العراق تكون  
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نحل العسل  تالدراسة ىي  األولى  عمى مستوس  العراق التي تدرس الصفات الوراثية الكمية لشباال

المجتمعات السكانية ليا في مناطق العراق الثبلثة  ما بين تمييزاللبرض   A. melliferaالعراقي 

 Sultan  اذ قام  Geometric Morphometricالجناح ستخدام المقياس اليندسي لشكل وحجم إب

  وديالى و جراء دراسة  لعينات من شباالت نحل العسل جمعت من محافظة ببدادأ( ب2016)

حداثيات ألالحجم المركزي    معدل نّ إأظير  إذستخدام المقياس اليندسي لشكل الجناح وحجمو   إب

  768.92    و   764.34 نحل العسل ىو شبالة من 30المعالم المثبتة عمى األجنحة اليمنى لج 

يرت أظعينات لمالحجم المركزي بين  معدلوديالى عمى التوالي وباالستناد عمى  و لمحافظتي ببداد

سبب عدم وجود فروق  نّ ا  و  ؛عدم وجود اي فروق معنوية  لممناطق المذكورة  تمك الدراسة نتا ا

تعتبر ىذه المناطق    إذ لبي بة لكبل المنطقتين اروف ظمعنوية بين المنطقتين المدروسة ىو تشابو ال

ا معدل مّ إ °م32.99 ببداد   في  ذ بمغ متوسط درجة الحرارة  إىي من مناطق الوسط في العراق 

نّ   ° م33.63ا بالنسبة لديالى فمتوسط درجة الحرارة ىو مّ أ ممم؛160.5االمطار  معدل االمطار   وا 

ومنيا    ا بالنسبة لمدراسات العالمية فينالك عدد كبير منيا  حول ىذا الموضوعمّ أ؛ ممم190.8 بمغ 

في شمال  الجزا ر عمى شباالت نحل العسل  (2011وآخرون ) Barour بيا الدراسة التي قام 

ذ إالمناطق في ىذه  mellifera intermissa .Aلمتعرف عمى التنوع  البايولوجي  لنحمة العسل 

 تشباال عينة من  3400ذ قام بجمع  إاس اليندسي لشكل وحجم الجناح   يطرق المق استخدم

يرت النتا ا عند ظالشمالية من الجزا ر واجرة في جميع االجزاء أنحل العسل  من المناحل المست

وجود فروق معنوية عالية بين المناطق  الشمالية  ANOVAs تحميل التبايناستخدام اختبارات 

مساىمة الحجم  في حين أنّ  ؛وتشمل االختبلفات في البالب الشكل المدروسة  الر يسة الثبلث 

روف البي ية بين ظتكون بسبب اختبلف التكون ضعيفة عموما داخل المناطق وىذه االختبلفات  قد 

 .و نتيجة لمتدفق الجيني بين سكان نحل العسل   أو نتيجة لمتدخبلت البشرية أ  المناطق
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إلحداثيات معالم االجنحة االمامية  Discriminant analysisالتحميل التميز   (13)شكل 
النقاط الخضراء ،  [A.melliferaاليمنى بين ثالثة مجتمعات سكانية لشغالة نحل العسل 

الحمراء والبنفسجية تمثل عينات الحشرة من شمال ووسط وجنوب العراق عمى التوالي ، المربع 
االخضر ، االحمر والبنفسجي يمثل معدل الحجم المركز  لألجنحة االمامية اليمنى لممجتمعات 

عمى  717.42و  732.25،  754.45السكانية لمحشرة من شمال ووسط وجنوب العراق وىو 
 .]التوالي 

بين ثالثة مجتمعات   Mahalanobis Distance مقارنة مسافة مياالنوبز ((14 جدول
 سكانية لشغالة نحل العسل من شمال العراق ووسطو وجنوبو .

A.mellifera 

(S) 
A.mellifera 

(M) 
A.mellifera 

(N) 
Group 

  0.00 A.mellifera 

(N) 

 0.00 10.91 A.mellifera 

(M) 

0.00 8.45 9.44 A.mellifera  

(S)  

 
  A.mellifera (N) ، شغالة نحل العسل من شمال العراق A.mellifera (M) شغالة نحل العسل

 شغالة نحل العسل من جنوب العراق A.mellifera (S)  من وسط العراق ، 

األيمن  االمامي  الجناح حجم  وشكلل ANOVAتحميل التباين ( 15،16)ويوضح الجدولين 

مقارنة حجم الجناح األيمن لشباالت  ذ تمّ إلشباالت نحل العسل  لممجتمعات السكانية الثبلثة   

توجد ضمن مكونات البرناما الجاىز وبواسطة ىذه  انخASIٙ ستخدام وحدة إنحل العسل بواسطة 
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ذا كان ىناك تباير في شكل وحجم الجناح بين المجتمعات السكانية أم إمن معرفة الوحدة نتمكن 

ال  وقد أظيرت نتا ا تحميل التباين لتماثل حجم الجناح األيمن لشباالت نحل العسل كما ىو واضح 

في الجدولين أعبله وجود فروق معنوية بسيطة جدا  في حجم الجناح بين المجتمعات السكانية 

ا سبب ىذا مّ أوجد تباير بسيط جدا في تماثل شكل الجناح لتمك المجتمعات   و ؛الثبلثة المختمفة 

التباير البسيط جدا قد يعود الى تأثر نحل العسل  بالظروف البي ية في المناطق التي جمعت منيا 

 ليندسي لشكلاستخدام المقياس إب  (2017وآخرون ) Rahimiوفي دراسة مشابية قام    العينات

 ىو تميز عبلقة دراستو ذ كان اليدف من إ   ل العسل في ايرانحسكان نوحجم الجناج عمى 

  14ستخدم في دراستو إذ إ  بين النشوء والتطور لسكان نحل العسل في ايران النشوء  والتطور

اختيرت مجموعة سكانية    20جشبمة نحل العسل ل 2250تحميل  مختمف لممقياس اليندسي  عمى 

يرت ظوعند استخدام  تحميل التباين المتداخل بين  مناطق الدراسة  ا   محافظة مختمفة 20من   

بسبب تأثر  ؛ النتا ا وجود فروق ذات داللة احصا ية لتحاليل المقياس اليندسي لجميع المحافظات

 ؛ختبلف الظروف البي ية لممناطق التي جمعت منيا العينات عند استخدام تحميل التباينإلحشرة ب0ا

جزاء أشممت المقياس اليندسي لجميع   ( 2017وآخرون ) Ibrahimقام بيا  وفي دراسة اخرس 

ومنيا طول وعرض الجناح االمامي والخمفي لنحمة العسل في اليند اذ قام بجمع    نحمة العسل

وكشفت النتا ا عن وجود   2012العينات من اربعة مناطق ذات مناخ زراعي مختمف خبلل عام 

وعرض الجناح الخمفي بين   والخمفي  فروق معنوية ذات داللة احصا ية لطول الجناح االمامي

عدم وجود فروق معنوية ذات داللة احصا ية لعرض الجناح االمامي  معمناطق الدراسة االربعة  

مثل التباين الجبرافي  و وان ىذا االختبلف يكون بسبب العديد من العوامل   بين مناطق الدراسة 

جمعيا خبلل مواسم مختمفة حتى في  عينات النحل تمّ  نّ إوجود أجناس مختمفة  الى جانب ذلك   ف

  .نحل العسل جسم  جزاءألليا تأثير ممحوظ عمى القياسات  اليندسية  و  نفس المكان أيضا
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لتماثل حجم الجناح االمامي االيمن بين ثالثة مجتمعات  ANOVAتحميل التباين   (15) جدول 

 . A.melliferaسكانية  لشغالة نحل العسل 

 
Signification F  MS     Df SS   Source 

0.26 1.38 0.000157 5 0.0008 Modal 

0.09 2.64 0.000300 2 0.0006 Individual 

0.57 0.30 0.000034 1 0.0000 Side 

0.35 0.65 0.000074 2 0.0001 Side*I 

  0.000114 36 0.0041 Residue 

 

لتماثل شكل الجناح االمامي االيمن بين ثالثة مجتمعات  ANOVA تحميل التباين   ( 16 )جدول 

 . A. mellifera  سكانية لشغالة نحل العسل

 
Signification F  MS    Df SS   Source 

0.83 0.89 0.000023 170 0.0039 Modal 

0.18 1.16 0.000030 68 0.0020 Individual 

0.73 0.84 0.000022 34 0.0007 Side 

0.99 0.65 0.000017 68 0.0011 Side*I 

  0.000026 1224 0.0316 Residue 
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  Conclusions and Recommendations االستنتاجات والتوصيات

  Conclusions االستنتاجات

 

الوزن الجزي ي لمحزم الناتجة من عممية الترحيل الكيربا ي لناتا تضخيم جين  نّ إنتا ا الاظيرت 1- 

 950b 1000 bp  800 bp ىو لشباالت نحل العسل DNA  16Sr  COI  ٔND5المايتوكوندريا

 عمى التوالي 

الحذف واالستبدال ما بين لوحظ وجود تنوع وراثي جزي ي عمى شكل طفرات نقطية من نوع  2-

 وىي  المجتمعات السكانية الثبلث لشبالة نحل العسل عند تضخيم ثبلث جينات من دنا المايتوكوندريا

DNA  16Sr  COI  ٔND5 بواسطة جياز الجPCR     ومن ثم عمل تسمسل نيوكميوتيدي

 COI  ٔND5لمجينين  

وجود تباير وراثي كمي بسيط في تماثل شكل وحجم الجناح االمامي االيمن بين المجتمعات  -3

  .نحل العسل عند استعمال  المقياس اليندسي لشكل الجناح وحجمو تالسكانية الثبلثة لشباال

 

منحدر من اربعة خطوط  اي انو ىجين وليس نقي  A. mellifera Iraqنحل العسل العراقي  4 - 

 ينتيناثبت ىذا  بمقارنة التسمسل التتابعي لمعينات المدروسة مع ع و O و A   M   Cتطورية وىي 

  COI   ٔND5جين من  لبنك الجينات لكل 
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    Recommendations التوصيات

تعزيز الجيود البحثية العممية التي تسمط الضوء عمى استخدام التقنيات الجزي ية الحديثة ويمكن  1- 

  عمى ان يتم التركيز عمى الحشرات واالنواع االخرس ذات تحقيق ذلك من خبلل زيادة األنشطة البحثية 

لضار طبيا واقتصاديا وال سيما لبلنواع الدخيمة التي فييا مشاكل تشخيص باألعتماد عمى ا التأثير

   الصفات المظيرية ليا. 

والدنا النووي   اوذلك بدراسة مناطق اخرس لمدنا المايتوكوندري  الدراسات األحيا ية الجزي ية في التوسع  -2

 ٔ  RAPD   AFLP   SSR  ISSR اخرس وىيتقنيات جزي ية ستخدام إأو ب  ا بالطريقة نفسياأمّ 

Real time PCR   . 
ومن ثم تصنيف    مجموعة سكانية عمل دراسة وراثية خموية وتحديد عدد الكروموسومات لكل   -3

كروموسوماتيا اعتمادا عمى موقع السنترومير ودليل القطعة المركزية ومقارنتيا مع المجموعة 

 السكانية االخرس 
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ة متخصصة   ودراسة تنوعيا الحيوي باستخدام معممات جزي ي Apis mellifera Syriacaالسورية 

 .  1-9المؤتمر السادس لمنحالين العرب   السعودية   

 Polymerase Chain(. تفاعل البممرة التسمسمي 2010.) ، رنا عبد العزيز عبد هلل التركي

Reaction (PCR)    وحدة األبحاث الوراثية  المختبر المركزي  جامعة الممك سعود   الرياض .

 . 1-21المممكة العربية السعودية . ص : 

دراسة العبلقة الوراثية الجزي ية والكمية بين ثبلثة مجتمعات  (.2016.)حسين محمد بريسم   التميمي

تير   كمية التربية لمعموم الصرفة /جامعة ديالى سكانية لذبابة الدودة الحمزونية لمعالم القديم  رسالة ماجس

 .    العراق
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 Phoenix(. التوصيف الوراثي لعدد من أصناف نخيل التمر 2001.) جالدت محمد صالح  جبرائيل

dactylifera   في العراق باستخدام مؤشرات ألجRAPD  11  -مجمة أباء لؤلبحاث الزراعية .المجمد 

 .138-148.الصفحة: ( 1العدد ) 

.تاثير درجة الحرارة وقوة الطا فة عمى (2010 ). سالم جميل وسعيد ، ميد  مجمد صالج  جرجيس

.مجمة زراعة الرافدين . المجمد Apis mellifera L (Apidae-Hymenoptera)سروح نحل العسل  

 (2(العدد)28)

 عبد العزيز إبراىيم ؛ إبراىيم، عزالدين حسن وياسين،.خضير، غفور  ياس .؛الجوراني، رضا صكب

 . الحشرات النافعة. دار الحكمة  ببداد. 1990. 

( . تبذية نحل العسل  مديرية اإلرشاد واإلعبلم الزراعي  2002) . الحارثي، سيف الدين شحاذة

 القسم الفني  األردن.

(. مممكة نحل العسل. دار البد الجديد  2001. ) ، عبد حنان؛ فيح، طاىر ومعال، جمال حموة

 . المنصورة  جميورية مصر العربية

استخدام مؤشرات التضاعف العشوا ي المتعدد األشكال لسمسمة ألدنا (.2000.) تمارا عدنان   الخطيب

RAPD في التمييز لجنس وأصناف نخيل التمر  dactyfera Phoenix  في العراق . رسالة

 العراق . –ماجستير   كمية العموم/ جامعة ببداد 

(.نحل العسل دراسة عن 1994) .المنعم سميمان عمي وعيسى ،ابراىيم سميمان عبد   الخولي

 السموك واالنتاج ورعاية المناحل .الدار العربية لمنشر والتوزيع 

(  معرفة المستيمكين في 2012)الشدايده، احمد نور  والعباد ، امل عبد اهلل والعطيات، مازن احمد

 . وعبلقتيا ببعض العوامل  مجمة اإلسكندريةإقميم وسط االردن بمنتجات نحل العسل 
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(. المدخل الى تربية النحل  2003)  .مزاحم أيوب عبد اهلل ومصطفى، عبد الرحيم عمر  الصائغ

 االرشاد الزراعي   مطبعة الزراعة  الطبعة االولى.

الفرات لمعموم    اقتصاديات تربية نحل العسل في مدينة الديوانية.مجمة .2013)).حياة كاظم   عودة

 323-316(:3)5الزراعية  

 ( . دراسة بعض صفات نحل العسل   الندوة الدولية 2003. ) و الغامد  فرج اهلل

دراسة وراثية ووراثية خموية لثبلث مجتمعات سكانية (.2013.) عمار احمد سمطان   القرة غولي

  أطروحة دكتوراه    Dacus ciliatus (Loew) (Diptera:Tephritidae)لذبابة ثمار القرعيات 

 جامعة تكريت   العراق . –كمية التربية 

تربية نحل العسل المديرية العامة  (.2011حمود.) سيا بنت حدسن بن طالب والحجرية ،    المواتي

 .دا رة اإلعبلم التنموي  سمطنة عمان    لمبحوث الزرارعية والحيوانية

.تقييم بعض الطرز الوراثية من االقماح السورية  (2009) . مير محمد و عمي ، نزار ، معال

 سورية . باستخدام معممات بيوكيميا ية وجزي ية مختمفة  جامعة تشرين   )السداسية والرباعية (

(.النحل ودودة القز .مطبوعات جامعة تشرين 2005.) مكيس ، خميل مكيس والجند  ،عبد الكريم

 .البلذقية .سورية 

 (. الحيوان. جار المعرفة لمطباعة والنشر. بيروت  لبنان.2010) .زغمول راغب محمدالنجار، 

. التحججري عججن تججأثير البروبججوليس العراقججي المنججتا مججن نحججل العسججل فججي (2011) إبددراىيم حسددن ،ياسددين

 بعض الجراثيم المعزولة من حاالت مرضية لئلنسان. رسالة ماجستير  كمية العموم  جامعة تكريت.

 ش
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 Genomic DNA Mini Kit (Tissue  )  ندَبأننٍم عدح اظزخالص 
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 ( 2يهؾك ) 

 PCR ـننٍم يكىَبد خهٍط انزفبعم انسئٍعً نه
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 انجىانئ انًعزخديخ فً اندزاظخَىاع أ
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 (4يهؾك )

  pcr DNA Fragments Extraction Kit  / Gelَبرظ رفبعم انجهًسح انًزعهعم ننٍم عدح رُمٍخ 
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 ( 5يهؾك ) 

 DNA ladder ( bp -100 bp 2000)ننٍم انًؤشس انغصٌئً 
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 A . mellifera  َؾهخ انعسالٍخ كزبة رشخٍض عٍُبد 

 

 

 

 

 

 

 



 Appendix 109                                                               :  انًالؽك 

 

 

 

 

 

 



 FFFFF                                                                                                                                                               
        

 

 

Abstract 

         Molecular and quantitative genetic relationships have studied among 

three communities For Iraqi honey bee A. mellifera L., which there  

Samples were collected from the northern regions of Iraq represented in the 

province of Sulaymaniyah and its middle region  represented by the 

province of Diyala and southern region, represented by the province of 

Basra, 50 insect of honey bee A. mellifera L. were collected from the said 

regions for the purpose of studying; Partial life methods were used in this 

study to discover the molecular genetic diversity and quantitative genetic 

for the honey bees in Iraq. 

DNA was isolated from honey bee by using extraction kit; genomic DNA, 

Mini Kit-Tissue. Then, piece of DNA isolated mitochondria has been 

inflated, consisted from gene DNA 16Sr and gene CO1 and ND5 by using 

Polymerization reaction technique by the existing of three pairs of specific 

primers as couple for each gene with two opposite directions; forward and 

reverse. After that a Sequential Sequence Study was conducted upon a part 

of gene mitochondria ND5 and COI by the test of PCR; Six samples of 

population communities, two of them for each region, thus the result shows 

that there is genetically simple variation among northern, middle and 

Samples of the southern region on the other hand and this variation is a 

point mutations of delete and replace when comparing the sequence of 

nitrogen bases among the studied population groups, also the most 

frequency local sample was compared in gene sequence of nitrogen bases 

COI and ND5 with two samples of bank gene for each one which was 

belongs to Evolutionary Line for the Western Mediterranean M, special 

line of Africa A, the second gene; we can say that it was compared with 

international  gene bank that belongs to evolutionary line for Asia of North 

Mediterranean Sea . when comparing the sample of A.mellifera mellifera 
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with local study sample A. mellifera L.,  it was found that the total number 

of mutation is 9, 2 of them delete and 7 replace ones, the type of A. 

mellifera syriaca we noticed that the number of mutation is 14, 4 delete and 

10 replace. Finally sample 5 A.mellifera haplotype , we see that the total 

number of its mutation is 42 consists from 35 delete and 7 replace. 

Engineering scale system was used to discover the quantitative genetic 

changes in the shape and size of forward wing among population 

communities of honey bees which was collected from different areas in 

Iraq. So , The rate of the central size of the right wing is 754.45, 732.25, 

717.42 micron to the population communities of northern, middle and 

southern areas in Iraq, whereas the value of variation in the central size of 

right wing is 358.14, 189.76, 423.04 for the population communities. 

Tests of  F, T were used to compare between the honey bees of population 

communities in the three studied regions of northern region samples and 

honey bees of middle area sample and southern area samples and it was 

noticed that there is no any significant differences among the insects of 

three areas in the rate of the central size of the right wing and there is a 

significant differences in the size and shape of right wing to some of honey 

bees due to the environmental differences in the three said areas which was 

collected the samples from it while using the Analysis of variance 

ANOVA. 
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