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 رسالةعنوان ال
 النامية في منطقة البصرة .Mangifera indica Lيوحيوية والتشريحية في سالالت العنبة البذرية المعايير المظهرية والكيم

 الرسالةممخص 
 6106 النموو موسم أثناء البصرة محافظة بساتين في المزروعة العنبة أشجار من بذرية سالالت على الدراسة هذه أجريت
 على الصفات من عدد درس. ساللة بذرية 01في ة والتشريحية المظهرية والكيميوحيوي صفاتال بعض على التعرف بهدف
 6 و   ثمريووة صووفات 9و   زهريووة صووفات 9 و  لوورورا   كيميائيوة صووفة 00 و فيزيائيووة صووفات 8: شووملت السووالالت هوذه

 درجووة لتحديوود العنقووود  التحليوو  اسووتعم  وقوود.  لوورورا  البروتينووي الوونمط دراسووة عوون فضووآ   لوورورا  تشووريحية صووفات
فوي صوفات  البذريوة العنبوة سوالالت بوين معنويوة فورو  وجوود الدراسوة نتوائ  أظهورت.  الدراسوة قيود السالالت بين التقارب

فضوال  عون الصوفات   نسوبة عقود الثمواروالزهريوة وحيويوة حبووب اللقوا   رةاالورا  الفيزيائية والكيميائية وفي صوفات النوو
 هوذه بوين أختالفوات وجوود البذريوة العنبوة سوالالت ألورا  البروتيني النمط ئ نتا أظهرت التشريحية الورا  هذه السالالت .

.  الجزيئية أوزانها و الحزم مواقع و عدد تضمنت والتي أمايد األكر  متعدد هالم على البروتينية الحزم صفات في السالالت
 والتوي الحزم لهذه الجزيئية االوزان في و   حزمة( 5-4) بلغت التي البروتينية الحزم عدد في بينها فيما السالالت وأختلفت
 فووي السووالالت هووذه وقووو  الصووفات لجميووع العنقووود  التحليوو  نتووائ  وبينووت.  دالووتن كيلووو( 669.366 – 15.403) بلغووت

 كبيورة وراثيوة قرابوة درجوة وجوود النتوائ  هوذه. وقود بينوت  1.91 من أكبر بلغت بينهما تقارب بدرجة رئيستين مجموعتين
 .السالالت هذه بين
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         Thesis Title 

Morphological  and Chemical and Anatomical Indices of Seeded Mango Strains 

Mangifera indica L. Grown in Basrah Region  

Thesis Abstract 

           The present study was conducted on seeded strains of mango trees grown in Basrah 
region during the growing season of 2016 to investigate some morphological and 
biochemical and anatomical characters of 13 strains. Evaluation characters included: 8 
physical and 11 chemical characters of leaves, 9flower characters, 9fruit characters, 6 
anatomical characters and leaves protein pattern. Cluster analysis was used to determine 
the degree of similarity between seeded mango strains. Results showed significant 
differences between mango seeded strains in leaf physical and chemical characters,in 
florescence characters , pollen grain  viability ,fruit setting ,and anatomical characters of 
leaves.  . Leaf protein pattern on SDS- PAGE revealed differences in band number ranging 
from 4 to 5 bands, location and band molecular weights ranging from (35.417 - 229.762) k. 
Dalton ,leading to variations in protein quantity and quality among  the studied seeded 
mango strains.  Cluster analysis of all studied characters showed that all mango strains 
occurred in two main groups recording a high similarity value of more than 0.90  for  the 
studied characters suggesting that these  ecotypes are genetically related. 

 
 


