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 الخالصة

اجریت ھذه الدراسة على ستة انواع من الدجاج البیاض المحلي المتواجد في االسواق               

لغرض تحدید التشابھھ  2014 للفترة من شھر كانون الثاني الى نیسان المحلیة في محافظة نینوى

الوراثي فیما بینھا بواسطة استخدام التفاعل التضاعفي لسلسلة الدنا المعتمدة على تقنیة التفاعل 

بادئات عشوائیة  على الدنا المعزول من دم الدجاج البیاض  تسعة البلمرة المتسلسل ، تم استخدام  

جزیئیة وقد تم توزیعھا إلى مجموعتین المحلي ، وأظھرت نتائج التفاعالت حزم مختلفة االوزان ال

وھي البادئات التي لم تعط أیة نتیجة وعددھا ثالثة بادئات وقد  المجموعة األولى من البادئات، 

فإنھا أظھرت نواتج تضاعف على ھالم  أما المجموعة الثانیة من البادئات%  33.34شكلت نسبة 

لتتابعاتھا في مجین األنواع المختلفة من  األكاروز وعلى شكل حزم نتیجة وجود المواقع المكملة

حزمة  233أظھرت ھذه البادئات ما مجموعھ  .%  66.66بادئات وبنسبة  ستةالدجاج وشملت 

اعلى نسبة من حیث الكفاءة و  OPA-13سجل البادئ   .حزمة لكل بادئ  39أي بمعدل حوالي 

الحزم التي اعطاھا ھذا البادئ من من القدرة التمیزیة مقارنة مع باقي البادئات فقد تراوحت اعداد 

فقد اعطى حزم اقل من باقي البادئات وایضا تمیز باقل كفاءة بحدود  OPB-04اما البادئ  11-7

لغرض تحلیل ) -(و غیاب الحزمة بعالمة (+) تم التعبیر عن وجود الحزمة بعالمة .    10.3

النتائج وتطبیق المعادالت الخاصة بایجاد البعد والتشابھھ الوراثي بین الدجاج البیاض المحلي 

  . المشمول بالدراسة الیجاد العالقة الوراثیة بینھما 

   المقدمة

قیمة  لبط واإلوز والسمان و الفزانت  ذوأنواع الطیور الداجنة األخرى مثل الرومي واالدجاج وبعض  یعد           

( ، إذ تعد مصدراً غذائیا ًمھماً ذا كلفة منخفضة نسبیاً لتوفیر البروتین الحیواني  مھمة لإلنسان في جمیع أنحاء العالم

یوجد ھناك اربعة عروق من الدجاج البري ھي طیر الغابة االحمر حیث   Gallusالى جنس   الدجاج  بعود و ) 1

و منشؤه  ،  أما فیما یخص الدجاج العراقي)  2( وطیر الغاب الجاوي  وطیر الغاب السیالني وطیر الغابة الرمادي

المیة یوجد نوعان من الدجاج ھما الدجاج المحلي و الدجاج االجنبي و ھذا االخیر من االصناف الع ففي العراق 

كان و ) 3( رھا ـیر معلوم اكثـختلفة غن عروق مـخلیط م ي المحلي یعتبرـة ، فالدجاج العراقـالقیاسیة المعروف
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المشتركة بین االنواع  مظھریةلدجاج على الشكل و الصفات الطیور الداجنة ومنھا االیعتمد سابقا في تمییز انواع 

حیث یتم االعتماد على الصفات المظھریة الخارجیة بصورة  ،) 4 (ھ لغرض تمیزھا عن باقي االنواع المتشابھ

لھذه االنواع  والذي احدث ثورة بیولوجیة جدیدة في علم  لتركیب الجیني او الوراثياساسیة الى ان تم اكتشاف ا

لكشف عن من خالل اي للدواجن التحسین الوراثفي  الحدیثة  التقنیات ساھمت ھذه  فقد ، )  6،  5 (الوراثة 

التي تضمنت تحدید أبعاد وللدواجن التباینات الوراثیة وبالتالي بناء الخرائط الجینیة والبصمة الوراثیة 

الكروموسومات والمواقع الجینیة لدعم طرق االنتخاب التقلیدیة واإلسراع في الوصول إلى األھداف االنتخابیة  

  . )  9،  8،  7(مرونتھا في معرفة الحامض النووي دقتھا وبسبب 

ھي عبارة عن تتابعات من الدنا یمكن من خاللھا التعرف على   DNA Markers مؤشراتان       

 موقع معین على المجین و یختلف المجین من فرد الى اخر و یرتبط بمواقع جینیة ذات عالقة بصفات محددة

فمنھا ما یوجد ضمن الجینات وتعرف بالمؤشرات المباشرة  ویمكن استخدامھا في دراسة التباین الوراثي  ).(10

وتحدید المواقع الوراثیة  ومنھا ما یوجد قریباً من الجینات بحیث یكون مرتبطاً بھا وینتقل معھا من اآلباء إلى 

وھناك مؤشرات أخرى تستخدم  حدید المواقع الجینیةاألبناء إذ یمكن االعتماد علیھا في قیاس التباین الوراثي وت

 Random Amplified(في تحدید البصمة الوراثیة مثل مؤشر التضاعف العشوائي المتعدد األشكال للدنا 

Polymorphic DNA ( )11  ،12  (. التضاعف العشوائي المتعدد األشكال للدنا مؤشر عتبر یو)RAPD 

باھتمام كبیر من قبل الباحثین حیث كان لھا مجال واسع في بحوث الوراثة من أھم المؤشرات التي حضیت )

البادئات العشوائیة وعدم الحاجة إلى معرفة تسلسل الدنا وفي  الستخدامھاجزیئیة والبایولوجي الجزیئي وذلك ال

استخدمت في وكذلك  )  13( ة ـة لبعض أنواع الطیور ، وطائر النعامـم تحدید البصمة الوراثیـد تـالحیوانات فق

ولعدم وجود دراسة سابقة حول البصمة الوراثیة .  (14) تحدید البعد الوراثي في دجاج اللحم ، والدجاج البیاض

ألنواع الدجاج المحلي إلنتاج البیض مع بعض األنواع األخرى من الدجاج الذي دخل إلى القطر ارتأینا القیام بھذه 

لوراثي بین بعض اصناف الدجاج البیاض في االسواق المحلیة لمحافظة نینوى لمعرفة التشابھ والتنوع ا الدراسة

  . المعتمدة على تقنیة تفاعل البلمرة المتسلسل تفاعل التضاعفي لسلسلة الدناباستخدام تقنیة ال

    المواد وطرائق العمل  

بواسطة )  1شكل رقم ( البیاض المحليلدجاج لستة انواع من امل من دم الورید الجناحي  2تم جمع       

وبعد )   EDTA( سرنجات معقمة ، حیث وضعت في أنابیب بالستیكیة معقمة وحاویة على مادة مانعة للتخثر 

ردة وضعت األنابیب في حاویة مب. لمزج الدم مع المادة المانعة للتخثر   جمع الدم وضع في االنبوبة وتم رجھا

   .البدء بعملیة استخالص الدنا م لحین ̊  ٢٠ -  لحفظھا بدرجةلنقلھا بعد ذلك إلى المختبر 
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 بالدراسة

و باستخدام   (15)تم استخالص ألدنا من عینات دم الدجاج المشمول بالدراسة اعتمادا على طریقة 

(Sacace Biotechnologies Srl, Italy)  

من المحالیل  ) 16 ( تم إعداد التفاعالت باالعتماد على ما ورد في

 XPCR Buffer 10مایكرولیتر لكل من محلول منظم 

 Taqمایكرولیتر من إنزیم  0.2

Operon Technologies, USA  

من ألدنا  مایكرولیتر 2 ومایكرولیتر ماء مقطر غیر مؤین 

  اسماء وتسلسالت البادئاتت المستخدمة في الدراسة

Name of primer  No. 
OPA-03 1 
OPA-13 2  
OPA-20 3 
OPB-04 4 
OPC-11 5 
OPD-02 6 
OPG-03 7  
OPQ-16 8 
OPU-01 9 
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بالدراسة واع الدجاج البیاض المحليیوضح ان  1شكل 

تم استخالص ألدنا من عینات دم الدجاج المشمول بالدراسة اعتمادا على طریقة 

 (Sacace Biotechnologies Srl, Italy)من شركة   DNA extraction kitطقم خاص الستخالص الدنا 

تم إعداد التفاعالت باالعتماد على ما ورد في RAPDتحضیر تفاعالت مؤشر ال

Germany promega   مایكرولیتر لكل من محلول منظم  2.5 وھي

 0.2و d NTPS و القواعد النتروجینیة ثالثیة الفوسفات منقوصة األوكسجین

Operon Technologies, USAالعشوائیة المجھزة من شركة من البادئات  مایكرولیتر 2

مایكرولیتر ماء مقطر غیر مؤین  15.8 یضاف و )    1( كما موضح في جدول رقم 

  .الخاص بالعینات المدروسة  

اسماء وتسلسالت البادئاتت المستخدمة في الدراسةیوضح )  1(جدول 

Sequence of primer Name of primer
AGT CAG CCA C 
CAG GCC CTT C 
GTT GCG ATC C 
GGA CTG GAG T 
AAA GCT GCG G 
GGA CCC AAC C 
GAG CCC TCC A 
CCA AGC TGC C 
ACG GAC GTC A 

International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine

تم استخالص ألدنا من عینات دم الدجاج المشمول بالدراسة اعتمادا على طریقة                

طقم خاص الستخالص الدنا 

تحضیر تفاعالت مؤشر الول، 

Germany promegaالمجھزة من شركة 

و القواعد النتروجینیة ثالثیة الفوسفات منقوصة األوكسجین

polymerase  2 و

كما موضح في جدول رقم 

الخاص بالعینات المدروسة  

  

Sequence of primer
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 ـالخاص بتفاعل ال األنابیب في جھاز المبلمر الحراري الحلقي بعد أن بُرِمَج الجھاز على البرنامج وتم وضع

RAPD   م لكل واحدة منھا °  72و  36و 92( دقیقة و أربعون دورة  2م لمدة ° 94وھو دورة واحدة على

 مع%  1.2 رحل العینات على ھالم األكاروزت. دقیقة  10م لمدة °   72ودورة واحدة على درجة ) دقیقة 

  ) .17. ( باستخدام كامیرا رقمیةوبعدھا صور االیثیدیوم   ببرومید  الھالم  محلول التحمیل ومن ثم صبغ

لقیاس في ھذه الطریقة على وجود او غیاب المؤشرات الموجودة في الحزم  تم االعتمادولقیاس البعد الوراثي  

  :الخطوط و یتم ذلك من خالل المعادلة التالیة  حزمالتشابھ الوراثي بین 

Mab = 2(Nab)/(Na+Nb) 

  aو b   التشابھ الوراثي بین حزمتي Mab حیث ان 

     (a و  b (ك بین  حزمتي أو ھي التشابھ المشتر  

    رقم ثابت = ٢

ab الموجودة في ) غیر المشتركة ( ھي عدد الحزم   Nab 

a عدد الحزم الكلي في حزمة =  Na 

b  عدد الحزم الكلي في حزمة  = Nb 

ثم بعد ان نجد التشابھ الوراثي او المشترك بین حزم ھذه االنواع یتم عمل معادلة مشابھ بین باقي الحزم لغرض 

      P = 1- m.معدل االختالف الوراثي بین جمیع الحزم حساب 

   Dendrogramفي ایجاد العالقة مابین االنواع المدروسة   Nt sysثم استخدم برنامج 

  

  النتائج                               

المجموعة ، نتائج مختلفة مع ھذه البادئات وقد تم توزیعھا إلى مجموعتین  RAPDالـ  أظھر مؤشر         

وھي التي لم تعط أیة نتیجة رغم تكرار التجربة وإعادتھا ألكثر من مرة ، وعددھا ثالثة  األولى من البادئات

فإنھا  من مجموع البادئات المستخدمة أما المجموعة الثانیة من البادئات%  33.34بادئات وقد شكلت نسبة 

یجة وجود المواقع المكملة لتتابعاتھا في مجین أظھرت نواتج تضاعف على ھالم األكاروز وعلى شكل حزم نت

من مجموع البادئات المشمولة بالدراسة ، %  66.66بادئات وبنسبة  6األنواع المختلفة من الدجاج وشملت 

عدد  حزمة لكل بادئ ، فضال عن 39حزمة أي بمعدل حوالي  233وقد أظھرت ھذه البادئات ما مجموعھ 

ع الدجاج كفاءة والقدرة التمییزیة للبادئات التي أعطت حزم بھذه التقنیة ألنواالحزم الكلیة والمتباینة مع 

 ) . 2جدول رقم (المشمول بالدراسة 
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یوضح عدد الحزم وعدد الحزم المختلفة  مع الكفاءة والقدرة التمییزیة للبادئات المستخدمة في 

name of 
primers 

No. of bands 
الحزم الكلیة عدد 

 للبادئات

OPA-13 47 

OPA-20 35 

OPB-04 24 

OPC-11 44 

OPG-03 38 

OPU-01 43 

Total 233 

كما وأظھرت الدراسة كفاءة عملیة استخالص الدنا من خالل ظھور الحزم التي تمثل الجینوم الكلي لعینات 

 5،  4،  3،  2، 1( یوضح الدنا المعزول من عینات دم الدجاج المحلي البیاض المشمول بالدراسة

  .الذي یمثل دنا المبدا كمؤشر قیاسي
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یوضح عدد الحزم وعدد الحزم المختلفة  مع الكفاءة والقدرة التمییزیة للبادئات المستخدمة في 

f bands
عدد 

No. of 
polymorphic 

bands 
 االنماط المختلفة عدد

Primer 
efficiency 
 كفاءة البادئ

Discriminatory 

11 20.17 

9 15.02 

9 10.30 

9 18.88 

10 16.30 

9 18.45 

57 
 

كما وأظھرت الدراسة كفاءة عملیة استخالص الدنا من خالل ظھور الحزم التي تمثل الجینوم الكلي لعینات 

  .  2الدجاج المشمولة بالدراسة  شكل رقم 

یوضح الدنا المعزول من عینات دم الدجاج المحلي البیاض المشمول بالدراسة

الذي یمثل دنا المبدا كمؤشر قیاسي Mمع %  1والمرحل على ھالم االكاروز 

International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine

 

 

  
یوضح عدد الحزم وعدد الحزم المختلفة  مع الكفاءة والقدرة التمییزیة للبادئات المستخدمة في :  2جدول رقم 

  .الدراسة 
 

Discriminatory 
value % 

  القدرة التمییزیة

19.29 

15.78 

15.78 

15.78 

17.54 

15.78 

 
  

  

كما وأظھرت الدراسة كفاءة عملیة استخالص الدنا من خالل ظھور الحزم التي تمثل الجینوم الكلي لعینات 

الدجاج المشمولة بالدراسة  شكل رقم 

  

  

یوضح الدنا المعزول من عینات دم الدجاج المحلي البیاض المشمول بالدراسة :  2شكل رقم 

والمرحل على ھالم االكاروز ) 6، 



Basrah Journal of Veterinary Research,Vol.17, No.3,2018 
Proceeding of 6th International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine 
University of Basrah,Iraq 

 

بعد استخالص عینات الدنا والتأكد من وجود الدنا ، استخدمت تفاعالت التفاعل التضاعفي لسلسلة الدنا باستخدام 

البادئات العشوائیة التي اعطت حزم في دنا الدجاج المدروس وتم ترحیل نتاجات التضاعف لكل تفاعل على ھالم 

( كما موضح في االشكال ، لمعروف الوزن الجزیئي 

والمرحلة على ھالم OPA-13باستخدام البادئ 
M ،  

  

  

  

  

  OPB-04باستخدام البادئ 
  Mوالمؤشر القیاسي 
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بعد استخالص عینات الدنا والتأكد من وجود الدنا ، استخدمت تفاعالت التفاعل التضاعفي لسلسلة الدنا باستخدام 

البادئات العشوائیة التي اعطت حزم في دنا الدجاج المدروس وتم ترحیل نتاجات التضاعف لكل تفاعل على ھالم 

لمعروف الوزن الجزیئي ا) دنا المبدا(مع المؤشر القیاسي %   1.2

باستخدام البادئ  6الى  1یوضح تضاعف الدنا لعینات الدجاج من 
Mوالمؤشر القیاسي  Cمع السیطرة %  2االكاروز 

  
  
  
  
  
  
  
  

باستخدام البادئ  6الى  1یوضح تضاعف الدنا لعینات الدجاج من 
والمؤشر القیاسي  Cمع السیطرة %  2والمرحلة على ھالم االكاروز 

International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine

  

بعد استخالص عینات الدنا والتأكد من وجود الدنا ، استخدمت تفاعالت التفاعل التضاعفي لسلسلة الدنا باستخدام 

البادئات العشوائیة التي اعطت حزم في دنا الدجاج المدروس وتم ترحیل نتاجات التضاعف لكل تفاعل على ھالم 

1.2االكاروز تركیز 

3  ،4 . (  

  

  

یوضح تضاعف الدنا لعینات الدجاج من :  3شكل رقم 

  

             

  

  

  

  

یوضح تضاعف الدنا لعینات الدجاج من :  4شكل رقم 
والمرحلة على ھالم االكاروز 
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و غیاب (+) حیث تم التعبیر عن وجود الحزمة بعالمة 

الوراثي بین الدجاج البیاض  لغرض تطبیق المعادالت الخاصة بایجاد البعد الوراثي والتشابھ

المحلي المشمول بالدراسة ثم تم تطبیق البیانات في البرنامج الخاص بایجاد العالقة الوراثیة بینھما كما موضح في 

الثالث ارتبط بعنقود  حیث النوع الخامس و

بینما ارتبطا مع النوع الرابع و السادس بعنقود اخر  لیرتبطا جمیعھما مع النوع االول بعالقة 

  

ارجي ف�ي ب�رامج یعط�ي نت�ائج أفض�ل م�ن االعتم�اد عل�ى المظھ�ر الخ�

معلوم��ات الوراث��ة الجزیئی��ة ف��ي األعم��ار 

الدنا لعملیة تضاعف راسة تسعة بادئات عشوائیة 

حزم و قد اعتبر ان ظھور  ثالثة بادئات لم تعط

بینم�ا ، (+) الحزم یعني وجود تتابع مكمل للبادئ على ال�دنا المجین�ي للعین�ة المدروس�ة  و ت�م التعبی�ر عن�ھ بعالم�ة 

 () -(بادئ على الدنا المجیني للعینة و تم التعبیر عنھ بعالم�ة 

وراثی�ة ب�ین  سجلت البادئات الستھ انماطا وراثیة متشابھھ بین االنواع المدروسھ و تم التعرف عل�ى عالق�ة

ایض�ا ، النوعین المدروسین الخامس و الثالث یرتبطان بعالق�ة وراثی�ة ب�ین بعض�ھما ال�بعض 

النوعین الرابع و السادس یرتبطان بعالقة وراثیة بین بعضمھا ال�بعض ، ف�ي ح�ین ان�ھ الن�وعین الخ�امس و الثال�ث 

و ج�ود المواق�ع المكمل�ة للب�ادئ و ق�د اعتب�ر ع�دم 
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حیث تم التعبیر عن وجود الحزمة بعالمة ، الجل تحلیل النتائج التي حصلنا علیھا في الصور اعاله 

لغرض تطبیق المعادالت الخاصة بایجاد البعد الوراثي والتشابھ

المحلي المشمول بالدراسة ثم تم تطبیق البیانات في البرنامج الخاص بایجاد العالقة الوراثیة بینھما كما موضح في 

حیث النوع الخامس و، یوضح العالقة الوراثیة بین انواع الدجاج المحلي البیاض 

بینما ارتبطا مع النوع الرابع و السادس بعنقود اخر  لیرتبطا جمیعھما مع النوع االول بعالقة 

  .وراثیة 

  المناقشة

یعط�ي نت�ائج أفض�ل م�ن االعتم�اد عل�ى المظھ�ر الخ�إن االعتماد على الوراثة الجزیئی�ة 

معلوم��ات الوراث��ة الجزیئی��ة ف��ي األعم��ار ت��وفر الو یت��أثر بالعوام��ل البیئی�ةالتركی��ب ال��وراثي ال 

راسة تسعة بادئات عشوائیة استخدمت في ھذه الد ) .18(المبكرة مما یسمح باالنتخاب المبكر

ثالثة بادئات لم تعطئات اعطت حزم ودة انواع من الدجاج المحلي البیاض ، ستة با

الحزم یعني وجود تتابع مكمل للبادئ على ال�دنا المجین�ي للعین�ة المدروس�ة  و ت�م التعبی�ر عن�ھ بعالم�ة 

بادئ على الدنا المجیني للعینة و تم التعبیر عنھ بعالم�ة عدم ظھور الحزم یدل على عدم وجود موقع مكمل لل

سجلت البادئات الستھ انماطا وراثیة متشابھھ بین االنواع المدروسھ و تم التعرف عل�ى عالق�ة

النوعین المدروسین الخامس و الثالث یرتبطان بعالق�ة وراثی�ة ب�ین بعض�ھما ال�بعض  

النوعین الرابع و السادس یرتبطان بعالقة وراثیة بین بعضمھا ال�بعض ، ف�ي ح�ین ان�ھ الن�وعین الخ�امس و الثال�ث 

و ق�د اعتب�ر ع�دم ، اقرب وراثیا للنوع الثاني من باقي النوعیین الراب�ع و الس�ادس 

International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine

  
الجل تحلیل النتائج التي حصلنا علیھا في الصور اعاله  

لغرض تطبیق المعادالت الخاصة بایجاد البعد الوراثي والتشابھ) -(الحزمة بعالمة 

المحلي المشمول بالدراسة ثم تم تطبیق البیانات في البرنامج الخاص بایجاد العالقة الوراثیة بینھما كما موضح في 

  .  5شكل رقم 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

یوضح العالقة الوراثیة بین انواع الدجاج المحلي البیاض :   5شكل 

بینما ارتبطا مع النوع الرابع و السادس بعنقود اخر  لیرتبطا جمیعھما مع النوع االول بعالقة ، مع النوع الثاني 

إن االعتماد على الوراثة الجزیئی�ة 

 االنتخ�اب وذل��ك الن

المبكرة مما یسمح باالنتخاب المبكر

ة انواع من الدجاج المحلي البیاض ، ستة بالست

الحزم یعني وجود تتابع مكمل للبادئ على ال�دنا المجین�ي للعین�ة المدروس�ة  و ت�م التعبی�ر عن�ھ بعالم�ة 

عدم ظھور الحزم یدل على عدم وجود موقع مكمل لل

سجلت البادئات الستھ انماطا وراثیة متشابھھ بین االنواع المدروسھ و تم التعرف عل�ى عالق�ة،  ) 16

 فقد وجد ان،االنواع 

النوعین الرابع و السادس یرتبطان بعالقة وراثیة بین بعضمھا ال�بعض ، ف�ي ح�ین ان�ھ الن�وعین الخ�امس و الثال�ث 

اقرب وراثیا للنوع الثاني من باقي النوعیین الراب�ع و الس�ادس 
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على الدنا المجیني ألي نوع الیقل اھمیھ عن وجود تل�ك المواق�ع عل�ى ال�دنا و المتمثل�ة ب�الحزم عن�د ظھورھ�ا عل�ى 

                                                                                                                                             . )19 (ھالم االكاروز 

التمیز بین االنواع  و ھو ما ساعد في 9-11تراوح عدد االنماط المختلفة بین االنواع المدروسة من         

اعلى نسبة من حیث الكفاءة و القدرة التمیزیة  OPA-13لقد سجل البادئ ، المدروسة وراثیا عن بعضھا البعض 

وكان   7-11قد تراوحت اعداد الحزم التي اعطاھا ھذا البادئ من منو   20.17فقد بلغت عن باقي البادئات 

و ھذا ما یجعلھ اكثر البادئات المرغوبة في ، متفوقا عن باقي البادئات الخمسة المستخدمة على نفس العینات 

تمیز ھذا البادئ بشدة و تألق ایضا ، التعامل مع عینات دم الدجاج المحلي البیاض الذي اعتمد في ھذه الدراسھ  

فقد تم اعتبار ذلك مقیاسا للتباین ایضا و ھو ناتج عن الزیادة في ، حزم عینات الدنا التي تم مضاعفتھا باستخدامھ 

فتظھر على شكل حزم سمیكة ، عدد نسخ الحزم المتضاعفة في الموقع نفسھ ألمتالكھا الوزن الجزیئي نفسھ 

اما ، ) 20(تضاعف الموقع نفسھ على االلیل االخر ألنھما بالوزن الجزیئي نفسھ  او قد تكون ناتجة عن، واحدة 

تشیرالمسافة و    10.3فقد اعطى حزم اقل من باقي البادئات وایضا تمیز باقل كفاءة بحدود OPB-04البادئ 

جموعة متنوعة یتم قیاس ذلك عن طریق م، أوضمن األنواع أنواع الحیوانات الجینیة الى االختالف الجیني بین 

المسافات الجینیة الصغیرة تشیر الى وجود عالقة وراثیة قریبة في حین ، DNA Markersمن مؤشرات 

المسافة الوراثیة یمكن استخدامھا ،المسافات الجینیة الكبیرة بین المؤشرات تشیر الى عالقة وراثیة اكثر بعدا 

  .(14)لمقارنة التشابھ الجیني بین األنواع المختلفة 

تم التوصل الى قیم دلت على العالقة الوراثیة بین انواع  یانات الجداول في برنامج احصائي بومن خالل ادخال  

و ھو ما  514و النوع الخامس   519كانت قیمة البعد الوراثي للنوع الثالث ، الطیور المشمولة بالدراسة  

بینما قیمة البعد الوراثي للنوع الرابع كانت ،  یجعلھما اقرب  وراثیا لبعضھما البعض عن باقي االنواع االخرى

بینما اعتبر النوع الثاني ،  427و ھو ما جعل ھذا النوع اقرب بالعالقة الوراثیة الى النوع السادس ذو القیمة  341

بالتالي تم عمل مخطط یشیر ، اقرب وراثیا للنوعین الثالث و الخامس عن باقي االنواع االخرى  541ذو القیمة 

  .مدى العالقة الوراثیة بین االنواع الستة المشمولة بھذه الدراسة  الى
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APPLICATION OF RAPD-PCR TECHNIQUE FOR 

DETECTION OF GENETIC SIMILARITY IN SOME LOCAL 

LAYER HENS IN NINEVEH GOVERNORATE 

Hikmat S. Hassan  and  Raad A. Alsanjary 

Department of Veterinary  Public Health ,College of Veterinary Medicine ,University 

of Mosul ,Mosul ,Iraq    

ABSTRACT 

 The study conducted on six types of local hens which present in local 

market of Nineveh governorate at the period from January to April 2014 to detect 

the genetic similarity between them by using Random Amplified Polymorphism 

DNA depended on Polymerase Chain Reaction technique , nine arbitrary primers 

used on DNA which extracted from blood of local hens, the result of this study 

revealed bands with different molecular weight and distributed into two groups 

.The first group involved three primers (33.34 % ),while the other group involved 

six primers ( 66.66 % ) revealed bands on agarose gel due to present 

complementary sites  in their genomic DNA . These primers produce 233 bands , 

in average approximately 39 bands per primer . OPA-13 primer recoded high 

efficiency and discriminated compared with other primers which produced  7-11 

bands , while OPB-04 revealed lower number of bands and low efficiency value 

approximately 10.3 .  The bands expressed as (+) mean present band , while (-) 

mean absent of band which used for data analysis to detect the genetic distance and 

similarity between these local hens .         
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