
 
 

 الملخص العربى  

تعتبر العائلة الصلیبیة واحدة من أھم العائالت النباتیة من الناحیة االقتصادیة وتأتى في المرتبة 

  واحد من أھم أجناس ھذه العائلة نظرا Brassica الثالثة خلف كل من العائلة النجیلیة والقرنیات ویعتبر جنس

 .Bوالكرنب  B. napus والشلجم B. rapaلوجود بعض األنواع التى لھا أھمیة اقتصادیة مثل اللفت 

oleracea  . 

 إلى إمكانیة استخدامھ كمحصول اساسى من محاصیل Brassicaترجع األھمیة االقتصادیة لجنس 

الخضر وكذلك في إنتاج الزیوت النباتیة كما یمكن استخدامھ كعلف حیث انھ یحتوى على كمیات كبیرة من 

 Arabidopsis    البروتینات. كذلك یحظى ھذا الجنس بأھمیة علمیة كبیرة نظرا ألنھ یعتبر األقرب من نبات

  Brassicaالذي یتمیز بمعرفة كافة المعلومات عن محتواه الجینى مما یسھل دراسة المحتوى الجینى لجنس 

بسھولة ویسر.  باإلضافة إلى ذلك فان لھ أھمیة طبیة تتمثل في أن استخدامھ في التغذیة یقي من بعض 

األمراض مثل األزمات القلبیة والزھایمر و السرطان وذلك یرجع إلى احتوائھ على بعض مضادات األكسدة. 

التنوع البیولوجى ھو عبارة عن كل صور الحیاة المختلفة الموجودة في منطقة ما. ویعتبر التنوع 

الوراثى الذي یمثل مقدار التباین في المحتوى الجینى الموجود ما بین أي مجموعة من الكائنات سواء كانت 

ھذه المجموعة تحوى بداخلھا أفراد أو أجناس أو أنواع أو مجتمعات عامال رئیسیا ومھما لبقاء صور الحیاة 

المختلفة ألنھ یزودھا بالیات متنوعة لكي تتالءم مع ما یطرأ على البیئة المحیطة بھا من تغیرات. وقد أدى 

السعي الحثیث و المستمر من جانب اإلنسان بغیة الحصول على أكبر إنتاجیة ممكنة من المحاصیل لكي یسد 

حاجتھ من الغذاء إلى قیامھ بعملیات انتخاب وتھجین لھذه المحاصیل لكي یصل إلى سالالت نقیة تفي 

بمتطلباتھ سببا في تقلیص التنوع الوراثى لھذه المحاصیل بما یھدد باندثارھا. 

لذلك أجریت ھذه الدراسة لتعیین التنوع الوراثى لنبات اللفت كأحد أباء نبات الشلجم الذي یقع في 

) تجمیع عینات ممثلة 1المرتبة الثالثة على مستوى العالم على أساس إنتاجیتھ من الزیت وذلك عن طریق 

 ومن بعض شركات بیع البذور في IPKلمختلف المناطق الجغرافیة على مستوى العالم من بنك الجینات 

 كدالئل للفصل بین األنماط الو ) isozymes ) توصیف ھذه العینات باستخدام األنزیمات المتشابھة (2مصر. 

) تقییم مقدار تحمل بعض العینات لإلجھاد تحت تأثیر الملوحة كأحد 3 المختلفة على المستوى الجزیئى. ةراثي

 DNA) استخدام تقنیة قطع 4العوائق التى تحد من التوسع الزراعي نتیجة لتأثیرھا السلبي على نمو النبات. 

 المكبرة عشوائیا 

 



 


