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المأخوذة من مناطق مختلفة  Pythium aphanidermatumالجزيئي لبعض عزالت الفطر  التنميط
 من ترب محافظة النجف االشرف الزراعية
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 العراق-جامعة المثنى-كلية الزراعة-قسم وقاية النبات

 مجيد متعب ديوان
 العراق-جامعة الكوفة-كلية الزراعة-قسم وقاية النبات

 
 المستخلص 

 ، حير  ترم عرزل االشرر  النجر  محافظرة مرن تررب .Pythium spp الفطرر انواع وتشخيص شملت الدراسة عزل 
 الربررر  وخررران والحيدريررة والبراكيرررة والحسررراوية النجرر  بحرررر:  وهررري الدراسررة منررراط  مرررن مختلفررة فطريرررة اجنرررا  5 وتشررخيص
 . 3102وللفترة الربيعة لعام الكوفة  في والمزرعة االرشادية والعباسية والمشخاب
 P.aphanidermatumأظهرررررت نتررررا ا تفاعررررل البلمرررررة المتسلسررررل باسررررتخدام زو  الباد ررررات المتخ ررررص للفطررررر  

 ، A ، B ، C ، D ، E ، F ، G) للعرزالتظهرور حرزم  %0.5وتحليل ناتا الهجررة الكهربا يرة باسرتعمال االجراروز بتركيرز 
H ، I ، J ، K ، L الترري تدكررد تشررخيص الفطررر )P.aphanidermatum  .مررن نرراتا الترحيررل الكهربررا ي لهرر م  وجررد

برين جمير   ونجر  كرل برادر وراثري فري التمييرز P. aphanidermatumأن جمي  الباد ات قد تفاعلت م  عزالت االكاروز 
أعتمردت تننيررة مرر  جمير  العررزالت .  %011وبنسربة  Polymorphic bandمتعررددة اكشركال  الُحرزمالعرزالت حير  ظهرررت 

لتحديرررد  DNAلسلسرررلة الحرررامو النرررووي مننررروص اكوكسرررجين ( RAPD)مدشررررات التفررراع  العشررروا ي متعررردد اكشررركال 
إلررى اربرر  باد ررات التفرراع   DNAإذ تررم تعررريو  P. aphanidermatumمررن النرروع  عزلررةالثنرري عشررر  DNAب ررمة 

حزمرة فري  01سرجل حزمرة حير   020حي  تمكنت من إنتا  عدد مرن الحرزم بلر   P4و  P3و  P2و  P1العشوا ي وهي 
 00و (P3) لبرادر الروراثي الثالر حزمرة فري ا 01و (P2) لبرادر الروراثي الثرانيحزمة في ا 23و (P1)لبادر الوراثي اكول ل

 .  (P4) لبادر الوراثي الراب حزمة في ا
 

 ، البادر الوراثي PCR تفاعل البلمرة المتسلسل،  Pythium aphanidermatum الكلمات المفتاحية :
  

                                                           
 البحث جزء من اطروحة دكتوراه للباحث االول  *
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Abstract 
 The aim of the study included the isolation and identification of Pythium species 

depend on phenotypic biotechnique on culture media and test it's pathogenicity and 

identification isolates of P. aphanidermatum by molecular test and genotype by using PCR 

technique from soils of some locations of Najaf province. Five fungal genera were isolated 

and identified from: Baher Al-Najaf, Al-Hasaweya, Al-Barakia, Al-Haiderya, Khan Al-Rube', 

Al-Mushkhab, Al-Abbassia and extension farm in Kufa/Al-Najaf for spring 2013.  

 The results of the polymerase chain reaction (PCR) by using a pair primers specialist 

for P.aphanidermatum and analyze the results of immigration electric using agarose 

concentration of 1.5% the appearance of bands of isolates A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 

which ensure the identification of P.aphanidermatum . It turns out the result of the migration 

to the electric gel Agarose that all primers have interacted with isolates of P. aphanidermatum 

and succeeded each primers to identify all isolates where appeared polymorphic band and 

100% with all of the isolates. Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) adopted to 

identify the fingerprint DNA of twelve isolates of P. aphanidermatum having been exposing 

DNA to four primers (P1, P2, P3 and P4) was able to produce a number of bands reached to 

131 where recorded 18, 32, 40 and 41 bands in P1, P2, P3 and P4 primers respectively.  
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 المندمة 
 البيفررررية الفطريرررات  ررر  Kingdom : Straminpila مملكرررة إلرررى Pythium Pringsh الفطرررر يعرررود 

Oomycetes رتبرررة Pythiales عا لرررة Pythiaceae (0 33و )، فررري منتشررررة نوعرررا   311 مرررن اكثرررر الجرررن  هرررذا ويفرررم 
 يوجررد وكرذل  الميرا  أو الميتررة االنسرجة مخلفرات او الترررب فري مترممرة أمررا الفطرر هرذا انررواع وتوجرد(. 16و 11) العرالم أنحرا 

 بعررو وتعررد( . 01) وال فنريررات والفنريررات والفطريررات الما يررة والطحالررب واالرفررية الما يررة النباتررات مختلرر  علررى كمتطفررل
 المحا رريل مرن العديررد ي رب انرر  حير  البررادرات ومروت البرذور تعفررن لمررو المهمررة المسرببات مررن Pythium الفطرر انرواع
 (.1) المهمة

 الطرا ررررر  هرررررذ  أن إال   Pythium الفطرررررر أنرررررواع تشرررررخيص أسرررررا  هررررري  والمجهريرررررة المظهريرررررة الخ رررررا ص إن 
 فري خ و ا DNA النووي  الحامو على المعتمدة الجزي ية بالطرا   مدعومة تكن لم ما كافية غير أ بحت التشخي ية
 Polymerase تننيررة وتعررد ،( 30و 10) البي يررة بررالتريرات تترررثر وال دقينررة نتا جهررا إن إذ الكبيرررة اكهميررة ذات الفطريررات

Chain Reaction) PCR ) الفطر عن للكش P.aphanidermatum التشخيص في حاليا   المعتمدة التطبينات أهم من 
 تعريررر  فررري تسرررتخدم  RAPD-PCR تننيرررة إن كمرررا  المختلفرررة واكوسرررا  البي رررات فررري الفطرررر لهرررذا العرررالي للترررراير وذلررر 

 اإلجابررة إمكانيررة تشرركل RAPD الررر تننيررة فرر ن للنبررات الممرفررة بالفطريررات الخا ررة والتراكيررب والسرر الت اكنررواع وتو رري 
 وجرود احتماليرة ودراسرة ، للعرزالت اإلمرافرية والنردرة الجررافية والمنطنة العا ل بخ وص المتعلنة التسادالت من الكثير عن

( 32 و 15و 01 و 9و 2) RAPD العشروا ي التكبيرر تفاعرل فري عشروا ية باد ات باستخدام معين جن  في وراثية تباينات
. 

المتواجرد فرري ترررب بعرو الحنررول الزراعيررة فرري  P.aphanidermatumلرذل  تمحررورت الدراسررة فري عررزل وتشررخيص الفطررر 
 .  PCRطرينة محافظة النج  االشر  وتشخي ها باستخدام 

 

 المواد وطرا   العمل 
 لمحافظة النج  االشر  :  .Pythium spالميداني للفطر المسرر  . اختيار المناط  المشمولة ب0

تررم اختيررار عرردة منرراط  متنوعررة فرري محافظررة النجرر  االشررر ، وهرري منرراط  زراعيررة ومسررتمرة بزراعررة المحا رريل  
 (. 0والخفر المتنوعة ال يفية والشتوية ، والمناط  كما موفحة بالجدول )

 

 المناط  الزراعية المشمولة بالمس  ونوع المح ول المزروعة فيها( 0جدول )
 pH EC تزرع فيهاالمحا يل التي  المنطنة ت

0 
 ترب رملية

 الحيدرية 
 )خان النص( 

طماطة ، باذنجان ، ب ل ، 
 كرف  ، ريحان ، كرا  

5.1 0.44 

 0.25 4.1 كرف  ، ريحان ، كرا  ، بندون   خان الرب   3

تربة مزيجية  2
 رملية

 الشواطي 
 )بحر النج (

كرف  ، ريحان ، فجل ، رشاد ، 
 كرا 

5.2 0.34 

 5.52 4.1 كرف  ، فجل ، سل  ، ريحان  الكوفة قرب البراكية  0

5 
 طينية

 0.14 4.3 شلب ، شعير ، حنطة  المشخاب 
 0.12 4.4 شلب ، شعير ، حنطة العباسية  4
 4.1 5.1 كرف  ، ريحان ، رشاد  الحساوية  مزيجية 1
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 pH EC تزرع فيهاالمحا يل التي  المنطنة ت

 رملية  1
 المزرعة االرشادية /

 الكوفة
 5.22 5.1 باذنجان ، خيار ، طماطة 

 
 :  المدروسة المناط  من P. aphanidermatum الفطر . عزل3

  بعمرر  الثمرررة فرري جرررو  2، تررم عمررل  ننيررة للفطررر عررزالت علررى للح ررول طبيعرري كوسرر  الخيررار ثمررار اسررتعملت 
 ووفر  نباتيرة متبنيرات أو غررام ن ر  بحردود التربرة عينة من جز  وأخذ ، مرة لكل باللهب معنم مشر  بواسطة سم 2 – 3

 حرررارة درجررة فرري الحافررنة فرري ووفررعت المعنمررة اثيلررين البررولي مررن أكيررا  داخررل الثمررار وفررعت ثررم الثمرررة فرري الشرر  داخررل
35±3ºالخيررار ثمررار علررى النررامي الفطررري  الرررزل مررن عينررة اخررذ تررم.  الثمرررة سررط  علررى فطررري  نمررو ظهررر أيررام 2 وبعررد ، م 

شخ ررت العررزالت التابعررة للفطررر المعزولررة فرري هررذ  الدراسررة .  PSA الرررذا ي الوسرر  علررى حاويررة بتررري  اطبرراق الررى وننلهررا
 .Plaats-Niterink (01 ) في الواردة الت نيفية ال فات على اعتمادا ديوان متعب مجيد الدكتور االستاذ بمساعدة

 
 Polymerase chain التسلسررلي البلمرررة تفاعررل تننيررة باسررتعمال P. aphanidermatum الفطررر تشررخيص تعزيررز. 2

reaction (PCR) 
 .  الخفرا  الناسم جامعة/ الزراعة كلية/ الحيوانية الثروة قسم في الحيوية التنانات مختبر في الدراسة هذ  تنفيذ تم 

 

 DNA استخ ص . طرينة0
 الررررذا ي الوسررر  تحررروي  بترررري  أطبررراق فررري بتنميتهرررا وذلررر  P.aphanidermatum الفطرررر مرررن عزلرررة 03 تننيرررة ترررم 

P.D.A .011 مرن واخذ اككار من كمية أي أخذ دون  من معنمة شفرة باستخدام الفطر مستعمرات قشطت،  أيام 1 لمدة- 
 .  معنمة ظرو  تحت Eppendrof tube الررو لهذا مخ  ة أنابيب في وفعت،  فطري  غزل ملرم 511

 اكنابيب داخل في العينات هر  تم،  3±  م33º- حرارة درجة عند ساعة 01 لمدة المجمدة في العزالت وفعت 
 BioBasic) اسرررررتعملت عرررردة االسرررررتخ ص المجهررررزة مرررررن شرررررركةو  ( .0) دقررررا   5 لمررررردة micro pestle بوسرررراطة

Incorporation/Korea)  وهي عدة متخ  ة لعزلgenomic DNA من الفطريات . 
 

 PCR تننية في المستعملة والمواد المحاليل. 5
 .  اكمريكية Promega شركة من مجهز TE buffer محلول .0
 . Bioneer شركة من والمجهزة( 3) الجدول في تتابعها المبينة primers الباد ات .3
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 P .aphanidermatum( البرايمرات المستعملة إلثبات تشخيص الفطر 3جدول )

 P.a الباد ان Nucleotide Sequence الناتا

163 bp 5'CTGTTCTTTCCTTGAGGTG 3' Forward Specific 

primers 
5'GCGCGTTGTTCACAATAAATTGC 3' Reverse 

 
 .  PCRفي جهاز  P.aphanidermatum( لتركيد تشخيص الفطر 2ادخل البرناما الموف  في الجدول )

 P.aphanidermatumتشخيص الفطر ( البرناما المستعمل في تركيد 2جدول )

 عدد الدورات المرحلة  الدرجة الحرارية المدة
3min 95 ºم Initial Denaturation 1 cycle 

1 min 95 ºم Denaturation 

35 cycles 1 min 41ºم Annealing 

2 min 13 ºم Extension  
10 min 13 ºم Final Extension 1 cycle 

 
 .  مº 95دقا   عند درجة حرارة  5تحفين لمدة  بعد إدخال البرناما أعطي الجهاز، Asano (2 )حسب ما ذكر  

 
4 .Ladder المستخدم في الدراسة Marker DNA 

( مررررررررررن شرررررررررررركة bpزو  قاعرررررررررردي ) 51مررررررررررزدو  الخررررررررررري  بحجررررررررررم  DNAقطعررررررررررة  02مررررررررررن  Ladderيتكررررررررررون 
Promega/USA.   

 
 الترحيل الكهربا ي  المحاليل والمواد المستعملة في عملية. 1

وآخرررون  Sambrookباسررتعمال هرر م االكرراروز وفنررا  لمررا ذكررر   Electrophoresisتررم اجرررا  الترحيررل الكهربررا ي 
 المواد المستعملة : ، PCRللكش  عن نواتا Russell (31 )و  Sambrookو( 09)

 اكمريكية Promega مجهز من شركة TBE solutionمحلول  .0
   Norgen Biotechnologyمن شركة  Agaroseاالكاروز  .3
2. Ladder DNA bp 51 مجهز من شركة Promega 

 
 Random Amplified Polymorphic DNAبطرينررة  P. aphanidermatum التمييررز بررين عررزالت الفطررر. 1

(RAPD) 
للتمييرررز برررين العرررزالت بطرينرررة  P.aphanidermatumتشرررخيص الفطرررر  طبنرررت العمليرررات ذاتهرررا المسرررتعملة فررري

RAPD ( 0م  بعو الترييرات . فند استعملت باد ات عشوا ية موفحة في الجدول. ) 
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 (RAPD)الباد ات العشوا ية المستعملة في  (0جدول )
Nucleotide Sequence البادر رمز 
5'- GGGCGCCTAG -3' P1 

5'- CACGGCGAGT- 3' P2 

5'- CGCGTTCCTG - 3' P3 

5' - AAGCCTCGTC -3' P4 

 
 .  PCR ( في جهاز5وادخل البرناما المو و  في الجدول ) (5)تم حل الباد ات حسب ما ذكر في الفنرة 

 
حسب  RAPDبطرينة  Pythium aphanidermatumللتمييز بين عزالت الفطر  ( البرناما المستعمل5جدول )

 Kumar (1)الطرينة المو وفة من قبل 
 عدد الدورات الررو من العملية  الدرجة الحرارية الوقت

4 min 90 ºم Initial Denaturation 1 cycle 

1 min 90 ºم Denaturation 

30 cycles 2 min 34 ºم Annealing 

2 min 13 ºم Extension  
1 min 13 ºم Final Extention 1 cycle 

بالمرررا  المنطرررر حترررى ُغطررري  الهررر م  %01المخفررر   TBE solutionملرررو حررروو الترحيرررل الكهربرررا ي بمحلرررول 
لمردة سراعة . ننرل الهر م  volt 11و رل التيرار الكهربرا ي علرى درجرة  ملم رب  النطب السالب قرب حفر الهر م 2بمندار 

 DNAلم حظرة الحرزم الناتجرة مرن ترحيرل  U.V.- transilluminatorفروق البنفسرجية  إلرى وحردة الت روير علرى اكشرعة
  ورت بوساطة الكاميرا المحمولة فوق وحدة اكشعة فوق البنفسجية .

 
 النتا ا والمناقشة 

  Polymerase Chain Reaction (PCR)تفاعل البلمرة المتسلسل  .0
، وهذ  العزالت تمثرل منراط  الدراسرة  P.aphanidermatumعزلة للفطر  03تم اختيار    بعد تشخي ها مظهريا  

(، خران D and L(، الحيدريرة )F and H(، البراكيرة )J and K(، الحسراوية )C and Gبحرر النجر  )الثمانيرة وهري : 
 (.  I) ( واالرشاديةB(، العباسية )A(، المشخاب )Eالرب  )

وتحليرل  P.aphanidermatumللفطرر  أظهرت نتا ا تفاعل البلمرة المتسلسل باستخدام زو  الباد ات المتخ رص
 A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،G  ،H  ،Iللعرزالت )ظهرور حرزم  %0.5ناتا الهجرة الكهربا ية باستعمال االجاروز بتركيز 

 ،J  ،K  ،Lتشرخيص الفطرر تدكرد  ( التريP.aphanidermatum ( إذ كانرت بحجرم 0 رورة )042 bp وهرذا هرو الحجرم
 . P.aphanidermatum فطرلل DNAالمتوق  الذي ينتج  هذا الزو  من الباد ات م  
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  P.aphanidermatumناتا الترحيل الكهربا ي على ه م االكاروز لعزالت للفطر  (0 ورة )
(A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،G  ،H  ،I  ،J  ،K  ،L)  

 وآخررون  Wangان هذ  النتيجة متفنة مر  مرا تو رل الير  كثيرر مرن البراحثين مرن تخ رص الباد رات حير   رمم  
لرررر  ( وهررري المنطنرررة الداخليرررةITS1) Internal Transcribed Spacer لمنطنرررة PCRبرررادر فررري تكبيرررر  31( 3112)

rDNA  نوع من الفطر  20لرPythium واختبر تخ رص هرذ  الباد رات فري المنطنترين .ITS2  أوITS4  فريForward 
 حي  ح ل الباحثون على خم  انواع متخ  ة من الباد رات أمرا البنيرة كانرت متباينرة فري تخ  رها النرواع Reverseو

Pythium  وح ل على كش  متخ ص للفطرP.aphanidermatum  . 
قرد ترم عزلر  مرن كرل مواقر  دراسرت  البرال   P. aphanidermatum( ان الفطرر 3111وآخرون ) Alsaadiووجد  
 P. spinosumالفطرر  ، بينمرا شركل   Pythiumعزلرة  91من مجمروع  %14موق  في عمان حي  شكل نسبة  02عددها 
عنرد تشخي رها  %011كانرت متشرابهة قرد  P. aphanidermatumوان جمير  عرزالت الفطرر مواقر .  1مرن  %33نسربة 

عنرد  P. aphanidermatumالفطرر برين عرزالت  %011-99( ان هنرا  تطراب  12) Lodhi. وح رل  PCRبواسرطة 
 .  ITS 1 and 2منارنتها م  العزلة الموجودة في البن  الجيني باستخدام باد ات لمنطنتي 

 
 Random باسررتعمال باد ررات عشرروا ية P.aphanidermatumالتفرراع  العشرروا ي متعرردد اكشرركال لعررزالت الفطررر . 3

Amplified Polymorphic DNA (RAPD)  
 .Pأن جميررررر  الباد رررررات قرررررد تفاعلرررررت مررررر  عرررررزالت اتفررررر  مرررررن نررررراتا الترحيرررررل الكهربرررررا ي لهررررر م االكررررراروز   

aphanidermatum متعررررددة اكشرررركال  النطرررر بررررين جميرررر  العررررزالت حيرررر  ظهرررررت  ونجرررر  كررررل بررررادر وراثرررري فرررري التمييررررز
Polymorphic band  أعتمرردت تننيررة مدشرررات التفرراع  العشرروا ي متعرردد اكشرركال مرر  جميرر  العررزالت .  %011وبنسرربة

(RAPD ) لسلسرلة الحرامو النرووي مننروص اكوكسرجينDNA  لتحديرد ب رمةDNA  الثنري عشرر عرزالت مرن النروعP. 

Ladder   A           B          C          D           E           F          G           H          I           J           K           L  
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aphanidermatum  إذ ترررم تعرررريوDNA  إلرررى اربررر  باد رررات التفررراع  العشررروا ي وهررريP1  وP2  وP3  وP4   حيررر
 P4و P3و P2و  P1بالنسربة للباد رات RAPDوقرد سرجلت نترا ا تحليرل  حزمرة 020تمكنت من إنترا  عردد مرن الحرزم بلر  

 وكانت بالشكل التالي : باإلعتماد على وجود الحزم أو غيابها وأعدادها وأوزانها الجزي ية
 
  P1البادر الوراثي اكول  3-0

،  A) العرزالت DNAربا ي له م االكراروز عنرد ارتبرا  البرادر اكول مر  بل  عدد الحزم الناتجة من الترحيل الكه 
B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،G  ،H  ،I  ،J  ،K  ،L) 01  حزمة توزعت بين عدم ارتبا  البادر مر  كرل مرن العرزالتA  و
B  وC  وD  وF  وK وحزمة واحدة للعزالت L وJ  وI  وأرب  حزم للعزلرةE  و خمر  حرزم للعزلرةH  و سرتة حرزم للعزلرة
G .  350.113فيمررا تررراو  الرروزن الجزي رري للحررزم الناتجررة مررن هررذا البررادر بررين bp  عا ررد للعزلررةI  194.440و bp  عا ررد

 . ( 4( و الجدول )3الموف  في ال ورة ) E للعزلة

 
م   P1باستخدام البادر الوراثي  P.aphanidermatumعزالت الفطر  DNAلر   RAPD( ناتا تفاعل الر3)  ورة

 M = ladder حي  أنالعزالت 

 
هنا  اخت   واف  بين اكوزان الجزي ية لجمي  الحزم الناتجة من ارتبرا  البرادر اكول مر  ( 4) الجدولنجد من  

 .  P.aphanidermatumعزالت الفطر 
والناتجة من  P.aphanidermatumلعزالت الفطر  DNAأوزان الحزم )زو  قاعدي( للحامو النووي ( 4جدول )

 P1استعمال البادر 

A B C D E F G H I J K L M 

    796.664  792.212 793.326     800 

    773.159  773.159 774.289    775.418  

    744.204  736.99 734.557      

    704.018  695.513 696.597     700 

            600 

            500 

      482.857 477.205      

            450 
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A B C D E F G H I J K L M 

      395.034      400 

            350 

            300 

        254.802 259.666   250 

            200 

            150 

            100 

            50 

 
إن الع قات بين العزالت تم تنييمها عن طري  تحليل مجموعة من البيانات استنادا إلى م فوفة التشاب  في شكل  

باإلسرتعانة بمعادلرة  UV. I Band soft wareبواسرطة طررق تحليرل تسرتعمل برنراما  Dendrogram( حي  ترم إنشرا  0)
طبي  البادر اكول وجد أن جمي  العزالت ممكرن وفرعها ( واستنادا إلى النتا ا التي ح ل عليها من تUPGMAالنيا  )

، والمجموعررة الثانيررة تمثررل  %011إذ بلرررت نسرربة التشرراب  بينهمررا  Jو   Iبررررب  مجررامي  : المجموعررة اكولررى تمثررل العررزلتين 
مرررر   E، والمجموعررررة الثالثرررة تمثررررل درجررررة التشررراب  بررررين العزلررررة  %91حيرررر  كانررررت نسررربة التشرررراب  بينهمررررا  Hو  Gالعرررزلتين 

والمجموعررة الثالثررة والترري بلرررت  L، والمجموعررة الرابعررة تمثررل درجررة التشرراب  بررين العزلررة  %15المجموعررة الثانيررة وقررد بلرررت 
01%  . 
 

 
 

 P1 باستعمال البادر اكول P.aphanidermatum( درجة التشاب  الوراثي بين عزالت الفطر 0شكل )
 
 P2 الثاني الوراثي البادر 3-3

للعرزالت  DNAبل  عدد الحزم الناتجة مرن الترحيرل الكهربرا ي علرى هر م االكراروز عنرد ارتبرا  البرادر الثراني مر   
(A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F  ،G  ،H  ،I  ،J  ،K  ،L) 23 عرردم ارتبررا  البررادر مرر  العررزلتين  حزمررة توزعررت بررينA  و

K  حزمة واحردة للعزلرة وD العرزالت  و حزمتران لكرل مرنL  وJ وI وB  للعزلرة وثر   حرزمF  حرزم للعزلرة أربر و G   وخمر
عا د  bp 033.20فيما تراو  الوزن الجزي ي للحزم الناتجة من هذا البادر بين ، Eوست حزم للعزلة  Cو  Hحزم للعزلتين 

 . (1( و الجدول )2موف  في ال ورة )ال C عا د للعزلة bp 913.14و  Hو  Eتين للعزل
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 الثاني ( ناتا الترحيل الكهربا ي له م االكاروز عند تطبي  البادر2)  ورة

والناتجة  P.aphanidermatumلعزالت الفطر  DNAاالوزان الجزي ية للحزم )زو  قاعدي( للحامو النووي ( 1جدول )
 P2من استعمال البادر 

Lane 

A 

Lane   

B 

Lane   

C 

Lane   

D 

Lane 

E 

Lane 

F 

Lane   

G 

Lane   

H 

Lane   

I 

Lane   

J 

Lane   

K 

Lane   

L 

Lane   

M 

  982.86 978.88        973.91  

            901.47 

            857.36 

    812.94        812.94 

            785.32 

    758.01   767.54     753.22 

 731.67   726.89   731.67     722.33 

             

  713.77   700.58       700.78 

            682.47 

      664.23      664.23 

  655.17  641.68        641.62 

      623.02 605.41    610.32 623.02 

  570.11    578.19      578.19 

 529.76        547.21    

  502.22  493.54 502.31   507.48 511.14    

     448.64 466.43 471.26      

    422.31   422.31 417.45    404.81 

 
( حيرر  أمكررن UPGMAحسررب برنرراما ) P2( المتح ررل عليهررا مررن البررادر الثرراني 3بينررت النتررا ا فرري الشرركل ) 

،  %31وبلرررت نسرربة التشرراب  بينهمررا  Hو  Bوفرر  عررزالت الفطررر فرري ثمرران مجررامي : المجموعررة اكولررى تمثلررت بررالعزلتين 
والمجموعرة  F، المجموعة الثالثة تمثلت بالعزلرة  %55وبلرت نسبة التشاب  بينهما Eو  Cالمجموعة الثانية تمثلت بالعزلتين 
بينهما والمجموعة الثالثة وبلرت نسبة التشاب   G، المجموعة الرابعة تمثلت بالعزلة  %51الثانية وبلرت نسبة التشاب  بينهما 

، المجموعرررة السادسرررة تمثلرررت  %41وبلررررت نسررربة التشررراب  بينهمرررا  Lو  D، المجموعرررة الخامسرررة تمثلرررت برررالعزلتين  00%
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وكانرت نسربة  Jو  I، المجموعرة السرابعة تمثلرت برالعزلتين  %21بالمجموعتين الرابعة والخامسة وبلرت نسربة التشراب  بينهمرا 
 . %39تمثلت بالمجموعتين السادسة والسابعة وبلرت نسبة التشاب  بينهما ، المجموعة الثامنة  %51التشاب  بينهما 

 
 P2عند استعمال البادر الثاني  P.aphanidermatum( درجة التشاب  الوراثي بين عزالت الفطر 3) شكل

 
 P3 الثال  الوراثي البادر 3-2

 Kو  Fو  Aعردم ارتبرا  البرادر مر  العرزالت  حزمرة توزعرت برين 01 بلر  عردد الحرزم عند استعمال البادر الثال  
،  B، وخمرر  حررزم للعزلررة  Dوأربرر  حررزم للعزلررة  Iو  H، ثرر   حررزم للعررزلتين  L، حزمترران للعزلررة  Jللعزلررة  حزمررة واحرردةو 

و  C عا ررد للعزلررة bp 251.10تررراو  الرروزن الجزي رري للحررزم بررين ،  Eوثمرران حررزم للعزلررة  ، Gو  Cوسررب  حررزم للعررزلتين 
192.14 bp  عا د للعزلةG ( 1( وجدول )0 ورة.)  

 

 
 ( ناتا الترحيل الكهربا ي له م االكاروز عند تطبي  البادر الثال 0 ورة )
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والناتجة  P.aphanidermatumلعزالت الفطر  DNAاالوزان الجزي ية للحزم )زو  قاعدي( للحامو النووي ( 1)جدول 
 P3من استعمال البادر 

Lane 

A 

Lane   

B 

Lane   

C 

Lane   

D 

Lane   

E 

Lane   

F 

Lane   

G 

Lane   

H 

Lane   

I 

Lane   

J 

Lane   

K 

Lane   

L 

Lane   

M 

                        964.24 

                        911.25 

                        865.33 

                        827.06 

            793.86 791.77         803.66 

    736.45                   753.19 

        714.53   716.83           718.21 

    686.13       692.34   692.31       692.71 

  670.23   676.32     660.43           664.42 

  640.21 652.81                   636.18 

  622.53     614.61   610.21 628.2       624.14   

  590.41     588.22   584.68           600.32 

  571.33 565.38                     

    521.62 513.45 535.01                 

    501.61             501.17       

    475.72   487.63   487.63 458.81       477.03   

      461.29         467.21         

        437.51               435.16 

      400.21 400.21       406.14         

    350.04                     

 
( وتحليرل النترا ا المتح رل عليهرا مرن اسرتعمال البرادر الثالر  بواسرطة طررق تحليرل تسرتعمل 2اتف  من الشكل ) 
( حير  أمكرن وفر  عرزالت الفطرر فري خمر  UPGMAباإلسرتعانة بمعادلرة النيرا  ) UV. I Band soft wareبرنراما 

، المجموعررة الثانيررة تمثلررت  %01وبلرررت نسرربة التشرراب  بينهمررا  Cو  Bمجررامي  ر يسررة : المجموعررة اكولررى تمثلررت بررالعزلتين 
وبلرررت نسرربة التشررراب   Lو  H ، والمجموعررة الثالثررة تمثلررت بررالعزلتين %51وبلرررت نسرربة التشرراب  بينهمررا  Gو  Eبررالعزلتين 

، والمجموعررة الخامسررة بررين  %11وبلرررت نسرربة التشرراب  بينهمررا  Iو  D، والمجموعررة الرابعررة تمثلررت بررالعزلتين  %11بينهمررا
،  %22، وكانت نسبة التشاب  بين المجموعة االولرى والثانيرة  %03والمجموعة الرابعة وبلرت نسبة التشاب  بينهما  Jالعزلة 

 كما موف  في الشكل . %5، والمجموعة الخامسة م  المجامي  السابنة  %02عة الثانية والثالثة وبين المجمو 
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 P3عند استعمال البادر الثال   P.aphanidermatum( درجة التشاب  الوراثي بين عزالت الفطر 2) شكل

 
 P4الراب   الوراثي البادر 3-0

 حزمرة توزعرت برين 00الناتجة من ارتبا  هذا البادر م  عزالت الفطرر الراب  بل  عدد الحزم عند استعمال البادر  
 D، وأربر  حرزم للعزلرة J، ثر   حرزم للعزلرة Lللعزلرة  حزمة واحردةو  Kو  Iو  Fو  Bو  Aعدم ارتبا  البادر م  العزالت 

تررراو  الرروزن ،  G، واحرردع عشررر حزمررة للعزلررة  Cوتسرر  حررزم للعزلررة  ، H، وثمرران حررزم للعزلررة  E، وخمرر  حررزم للعزلررة 
  ( .9( جدول )5 ورة ) Hعا د للعزلة  bp 735.63و  E عا د للعزلة bp 204.41الجزي ي للحزم بين 

 
 

 
 الراب  ( ناتا الترحيل الكهربا ي له م االكاروز عند تطبي  البادر5)  ورة
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والناتجة  P.aphanidermatumلعزالت الفطر  DNAاالوزان الجزي ية للحزم )زو  قاعدي( للحامو النووي ( 9)جدول 
 P3من استعمال البادر 

Lane   

A 

Lane   

B 

Lane   

C 

Lane   

D 

Lane   

E 

Lane   

F 

Lane   

G 

Lane   

H 

Lane   

I 

Lane   

J 

Lane   

K 

Lane   

L 

Lane   

M 

                        926.66 

                        871.39 

                        836.58 

                        796.36 

                        758.48 

            735.18 735.63         730.11 

                        701.38 

    682.36       675.48 679.27         682.23 

                        664.82 

                        645.46 

      633.24                 622.65 

    597.69       611.37     595.67       

    565.48       571.59             

            550.39 548.41         554.36 

    527.18                 514.43   

    497.82 491.53       510.6           

    478.54 469.23 480.16   480.16     480.16       

    448.23   446.91   442.64 456.27           

    418.15       423.44 425.62   423.34       

      397.54 399.76   397.12 389.4         399.11 

    357.21         367.69           

        344.56   344.61             

        316.68   327.32             

 
( وتحليرل النترا ا المتح ررل عليهرا مرن اسررتعمال البرادر الرابر  بواسررطة طررق تحليرل تسررتعمل 0اتفر  مرن الشرركل ) 
( حير  أمكرن وفر  عرزالت الفطرر فري خمر  UPGMAباإلسرتعانة بمعادلرة النيرا  ) UV. I Band softwareبرنراما 

، المجموعررة الثانيرة تمثلررت  %45وبلررت نسرربة التشراب  بينهمرا  Hو  Gمجرامي  ر يسرة : المجموعررة اكولرى تمثلرت بررالعزلتين 
والمجموعررة الثانيررة  J، والمجموعرة الثالثررة تمثلررت بالعزلرة  %41والمجموعررة االولرى وبلرررت نسرربة التشراب  بينهمررا  Cبرالعزلتين 

،  %51وبلررررت نسررربة التشررراب  بينهمرررا  Eو  D، والمجموعرررة الرابعرررة تمثلرررت برررالعزلتين  %51بلررررت نسررربة التشررراب  بينهمرررا و 
، وكانررررت نسرررربة التشرررراب  بررررين  %31والمجررررامي  السررررابنة وبلرررررت نسررربة التشرررراب  بينهمررررا  Lوالمجموعرررة الخامسررررة بررررين العزلررررة 

 . ، كما موف  في الشكل %21المجموعة الرابعة والثالثة 
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 P4عند استعمال البادر الراب   P.aphanidermatum( درجة التشاب  الوراثي بين عزالت الفطر 0) شكل

 
والبررررادر الثرررراني لررررم يرررررتب   Kو  Fو  Dو  Cو  Bو  Aاشررررارت النتررررا ا ان البررررادر االول لررررم يرررررتب  بررررالعزالت  
 Kو  Iو  Fو  Bو  Aوالبادر الراب  لم يرتب  برالعزالت  Kو  Fو  Aوالبادر الثال  لم يرتب  بالعزالت  Kو  Aبالعزلتين 

 لم ترتبطا باي من الباد ات المستعملة في الدراسة .  Kو  A، وقد وجد أن العزلتين 
أن هرذا التبراين برين و  P.aphanidermatumأثبتت نتا ا التحليل الجزي ي وجرود تبراين وراثري برين عرزالت الفطرر  

التنرروع الكبيررر يختلرر   أنتردل علررى  وأيفرراحنينيررة علررى المسررتوع الجينري بررين العررزالت ،  اخت فراتالعرزالت يرردل علررى وجررود 
 الجررافي .والظرو  البي ية والموق   المعزول من  باخت   العا ل

( التري كانرت )اربر  P4و  P3و  P1( وف  العزالت في ثمان مجرامي  بخر   )P2وجد كذل  أن البادر الثاني ) 
عنررررررررد التمييررررررررز بررررررررين عررررررررزالت الفطررررررررر  P2علررررررررى الترررررررروالي ممررررررررا يشررررررررير إلررررررررى أففررررررررلية إسررررررررتعمال  و خمرررررررر  و خمرررررررر (

P.aphanidermatum  . 
 .Pعزلرررررة مرررررن الفطرررررر  31تبررررراين وراثررررري قليرررررل فررررري عينرررررة مكونرررررة مرررررن  Klemsdal (4)و Herreroوجرررررد  

aphanidermatum  مررن تسررعة دول باسررتخدام ث ثررة باد ررات باسررتخدام تننيررةRAPD   وكررذلGarzón (5 الررذين وجرردوا )
 .  AFLPباسخدام تننية  Pythiumعزلة من الفطر  35تباين قليل في 

جمعرت  P. aphanidermatumعزلرة مرن الفطرر  00لتشرخيص ( 32وآخررون ) Zadehوكمرا جرا  عنرد دراسرة  
عرن برراقي العررزالت الفطريررة باسررتخدام برراد ات  لشررخيص الفطررر RAPDسرتخدمت فيهررا تننيررة امرن منرراط  مختلفررة مررن ايررران 

OPB-08  ،OPA-15 وOPA-03 (32 . ) 
 15و P.ultimum (10و P. aphanidermatumتمكنررا مررن تو رري  الفطرررين  RAPDو PCRإن تفرراعلي الررر 

وأيفررا  هررذ  التننيررة تسررتخدم فرري تعريرر  وتو رري  اكنررواع والسرر الت والتراكيررب الخا ررة بالفطريررات الممرفررة ( 32و 30و
تشكل إمكانية اإلجابة عن العديرد مرن اكسر لة المتعلنرة  RAPDف ن تننية الر  P. aphanidermatumللنبات وفي حالة الر 

زالت ، وترررم دراسرررة احتماليرررة وجرررود تباينرررات وراثيرررة فررري جرررن  بخ ررروص العا رررل والمنطنرررة الجررافيرررة والنررردرة اإلمرافرررية للعررر
Pythium  عن طري  استخدام باد ات عشوا ية عامة في تفاعل التكبير العشوا يRAPD (3 32و 15و 01و 9و . ) 
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حاليرررا للكشررر  عرررن مسرررببات اكمرررراو  ية المتررروفر( هرررو اكسرررلوب اككثرررر أهميرررة وحساسرررPCRالبلمررررة ) ان تفاعرررل 
 مختلفرررة فررري درجرررات حررررارة ت واسرررتطال تفرررخيم الم يرررين مرررن النسرررل مرررن تسلسرررل الحمرررو النرررووي بيسرررم  والرررذي .  النباتيرررة

و رررور بواسرررطة  تفرررخيم الحمرررو النرررووي وترررم Taq DNA (13 .)( وdNTPs) محرررددة Oligonucleotide باسرررتخدام
علرررى  الرررذي لررر  النررردرةجرررزي  ال وهررري Ethedium bromideبعرررد ت ررربير  ب ررربرة  agarose لهررر م الكهربرررا يالترحيرررل 
 حجم المتوقر  يردل علرى وجرود الممرروبرال الخراص DNAحرزم مرن  وجرود ان (.14)في الحمرو النرووي المرزدو   االرتبا 

( . 32) مسرببات اكمرراولدقي  الركشر  ال تسرم  بسررعة PCRالتنردم فري أسراليب و . المستهد  في العينرة المرراد فح رها 
 ( . 4وقد حدد الحجم المتوق  للحزم الناتجة من خ ل منارنت  بنيم اللدر كما في ال ورة )

 
 عزالت الفطر  DNA( تبين قيم اللدر المستعملة في ترحيل 4 ورة )

P. aphanidermatum 
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