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وتقدير حامض  PCRباستعمال الـ  Sclerotinia sclerotiorumالفطر تشخيص ساللة 

 .ئية مختلفةاالوكزاليك المنتج تحت ظروف بيئية وكيميا

 

 حيدر عبد المنعم المظفر     بان طه محمد           

 كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة كربالء

 

 الخالصة :

برية في مختبر الدراسات العليا ، ـقسم علوم الحياة بكلية التربية للعلوم الصرفة اجريت سلسلة من التجارب المخت

، تم من خاللها تشخيص ساللة الفطر 2013لغاية كانون الثاني 2011 بجامعة كربالء للمدة من كانون الثاني 

Sclerotinia sclerotiorum  الول مرة في العراق اعتمادا على تقانة تفاعل سلسلة البلمرة (PCR) 

Polymerase Chein Reaction  ووجد انه مطابق للساللة(MCG)  475وعند التتابع bp  و للمنطقة المعروفة

   . Entrobacterial Repetitive Intergenic (ERIC)باسم 

يلعب دورا اساسيا في ضراوة كما تم تقدير حامض االوكزاليك المنتج من قبل الفطر خارج الجسم الحي، والذي 

،  20درجة الحـــــرارة والتي شملت  بتأثير عدد من العوامل البيئية و الكيمائية  ،رونشاطه وقدرته على االصابة الفط

  35و  30،  25
o

العناصر المغذية  كبريتات االمونيوم و  9.5،  7.5 ،   5.5،  3.5م  والرقم الهيدروجيني  

4SO2)4NH 3( ، كاربونات الكالسيومCaCO 4تاسيوم و كبريتات البوSO2K 10  , 0  ،بالتراكيــز 
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( و GA3منظمات النمو النباتية المتمثلة بحامض الجبرليك) وكذلك تقدير الحامض بتأثير لكل منها ،  ملغم/لتر 

 ملغم/لتر .      250و  150 ,  200 ,  0وبالتراكيز  Salicylic Acid  (SA)حامض السلساليك 

ج تأثير العوامل البيئية و الكيمائية ،انخفاض كمية الحامض المنتج من قبل الفطر عند ارتفاع درجات اظهرت نتائ      

 0.0ملغم و بلغت اقل معدالتها  7.46م بمعدل ˚25م ، وان اعلى انتاج له كان عند درجة  25ºالحراة الى اكثر من 

 نتاجال  pHانتاج حامض االوكزاليك ،  وان افضل  اثر تأثيرا معنويا في   pHم.  ان الـ˚30ملغم عند درجة الحرارة 

على   9.5و  pH 7.5عند  ملغم 1.52و  1.77ملغم ، وسجل اقل كمية من الحامض   6.43بكمية    5.5الحامض هو

. كما تبين ان هنالك فرقا معنويا في كمية الحامض المنتج بتأثير التراكيز التوالي ، ولم يكن االختالف معنويا بينهما

، حيث لوحظ انخفاضا في قيمة  CaCO3و  NH4)2SO4 (  ، K2SO4الية من العناصر المغذية التي درست الع

 10  ملغم عند التركيز 2.95 (    وبلغت اقل قيمة له NH4)2SO4حامض االوكزليك بتأثير 
4

، وتاله في  ملغم/لتر 

عند  CaCO3تأثير بانتاج الحامض عن  ملغم عند نفس التركيز، في حين عجز الفطر 4.55و بواقع  K2SO4التأثير 

  انخفاضا معنويا في كمية الحامض المنتج من الفطر بتأثيركذلك ة كلها في التجربة. وبينت النتائج لمعالتراكيز المست

GA3وSA  ملغم/لتر من 250  ملغم عند التركيز  0.0وبلغ اقل معدل له . ملغم/لتر  250و  200عند التراكيز GA3  

 

Diagnosis of Sclerotinia sclerotiorum by using  PCR and determination of 

oxalic acid produced under different ecological and chemical conditions. 

 

Ban Taha Mohammed                      Haider Abdul Moneem Almothafer 

 

Abstract : 

          Series of Laboratory experiments were conducted in Biol.Dept.College of 

Education for Pure Science , Kerbala Univ. from Jan. ,2012 till Jan. ,2013.Fungal strain 

of Sclerotinia sclerotiorum was diagnosed for first time in Iraq of using Polymerase 
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Chain Reaction (PCR).It was found that this strain was compatible with (MCG)strain at 

the frequent of 475 bp in the region of Enterbacterial Repetitive Intergenic (ERIC). 

          In vitro produced Oxalic acid by this fungi was determined which plays an 

important role in virulent , activity and ability in the infection which are affected by 

Ecological and Chemical factors . These factors included temperature at 20,25,30 and 35 
o
C and pH at 3.5,5.5,7.5 and 9.5 and mineral nutrients (NH4)2SO4 , CaCO3 and K2SO4 at 

concentrations of 0, 10
3
,10

4
 and 10

5
 mg/l of each. Oxalic acid was also determined under 

different concentrations of Gibberellic acid( GA3) and Salicylic acid (SA) at 0,150,200 

and 250 mg /l of each.  

           Results showed a reduction in oxalic acid produced by this fungi when 

temperature increased more than 25
 o
C giving the least value (0.0 )mg at 30 

o
C . 

          The pH affected the production of  oxalic acid significantly , the best pH was 5.5 

giving 6.43 mg  oxalic acid wherase, pH 7.5 and 9,5 gave 1.77 and 1.52 mg oxalic acid 

respectively . A significant difference in oxalic acid content under  high concentrations of 

nutrient elements was detected . A reduction of oxalic acid due to (NH4)2SO4 at 10
4
mg/l 

was observed giving 2.95 mg oxalic acid followed by K2SO4 giving 4.55 mg at the same 

concentration . Meanwhile, no oxalic acid was produced under the effect of CaCO3 at all 

used concentrations . Results also revealed a reduction in oxalic acid produced by this 

fungi under GA3 and SA effects at all concentrations used giving 0.0 mg at 250 mg /l 

GA3 . 

 

 المقدمة:  

من االجناس المهمة اقتصاديا، و يضم انواعا لها  1837عام  Liebertو الذي اكتشفه العالم  Sclerotiniaجنس اليعد 

القدرة على اصابة المحاصيل النباتية وبمديات واسعة و في مختلف انحاء العــــالم،  و بإمكان هـــــذه االنـــــواع ان 

،  Purdyل النباتيــــــة في الحقــــــــل او المحاصيل المخزونــــــة على حــــــد ســــــواء ) ــــزوا المحاصيتغــــ

. واعتمدت الخصائص المظهرية و ( Porchas  ،2005و  Matheronو  2003وآخرون Kora و    1979

ون المستعمرة وشكلها و قابليتها على التصبغ، و التراكيب المجهرية في تشخيص الفطر و االنواع التابعة له، وشملت ل

كذلك اعتماد الصفات التكاثرية كنوع االبواغ و االكياس البوغية و نوعها وشكلها و شكل وحجم االجسام الحجرية 

(  ، ولكن هذه الصفات هي صفات غير مستقرة و قابلة  Smith  ، 1991و  Boland و  Kohn،1979المنتجة )

روف البيئية كذلك تتطلب جهد ووقت كبيرين اضافة الى ظهور سالالت متغايرة ضمن النوع الواحد، للتغير بتغير الظ

  (PCR)لذا اتجهت الدراسات في االونة االخيرة الى االعتماد على التشخيص الجزيئي والذي يستند الى تقانة 

Polymerase Chain reaction ا المتناهية في التشخيص و التي تتميز بسرعتها في اعطاء النتائج و دقته

(Curran ، و  1994واخرونNoonan ،( 1996. 

لغرض   DNA تعنى الدراسة الجزيئية بدراسة الفطر على المستوى الوراثي ودراسة الحامض النووي الرايبوزي

ة التشخيص الدقيق للفطر و الساللة الممرضة فيه ،حيث تتم الدراسة من خالل بعض عوامل الصفات الوراثية اضاف

 .S. ويمتلك فطر  Mycelial Compatibility Groupsمثل التوافق الذاتي لمجاميع الغزول الفطرية DNAالى 

sclerotiorum تنوع وراثي وجزيئي واضح يمكن دراسته باستعمال تقنية تفاعل سلسلة البلمرةpolymerase 

chein reaction (PCR)  وبين .Malvarez   ه للفطر المستوطن على (  من خالل دراست2007)واخرون

عزله( هي ذات طراز  (294الخضار في شرق الواليات المتحدة والربع مدن مختلفة ان العزالت التي تم جمعها 

( (IGSمظهري متشابه ولكن عند التحليل الوراثي و الجزيئي وتحديدا التتابع الوراثي للمنطقة المعروفة باسم 
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Intergenic spacer region لتشخيص النوع الفطري وكذلك استعمل التتابعين والتي استعملتA1   وA2  لتحديد

المختلفة و هذه   Populationsالتغاير بين السالالت المتداخلة. حيث تبين انها تنتمي الى اربعة من العشائر الوراثية

دراسة عدد من ( من خالل 2011واخرون )  Safaieكما اوضح   العشائر ال تمتلك بصمة وراثية مشتركة فيما بينها.

 MCGو التي تعود الى الساللة المعروفة باسم  population عزله( و على مستوى العشيرة 38العزالت للفطر )

 , h , I ) غير معروفة )غير مشخصة( في ايران و من خالل دراسة الجينات للتتابعات الجينية ) يتينين اخرتوسالال

PPB ت المختلفة حيث كانت النتائج متباينة )و التي اظهرت تغايرا بالنسب بين السالال h = 0.291,  I = 0.429,  

PPB = 75.21  وباستعمال تقنية )Repetitive-PCR  ((Rep – PCR  ظهر ان التغاير الوراثي واضح بين

الهجرة السالالت المختلفة و بين كذلك انه قد ينشأ التغاير الوراثي ضمن الساللة الواحدة نفسها بفعل عدد من العوامل ك

Immigration  الطفرة ،Mutation  االنتخاب التفاضلي ،Diversifying Selection  وكذلك من خالل التكاثر

الذي يمكن ان يحصل مع افراد اخرى متغايرة وراثيا. وفي دراسة اخرى لنفس  Sexual Reproductionالجنسي 

ن ثالث مناطق جغرافية مختلفة متجاورة نبات مصاب ضم 300( عزلة من 57( و التي جمع فيها )2012الباحث )

تبين انها ال تعود بالضرورة الى نفس الطراز الوراثي وكذلك ان التغاير كان موجودا ضمن المنطقة الجغرافية 

( التي كانت غير مشتركة ضمن المناطق الثالث (MCGعزله كانت تعود الى ذات الساللة  39الواحدة حيث ان 

جغرافي واحد. وقد فسر الباحث هذا الى عدم وجود تداخل بيئي وجغرافي ،وكذلك  حيث كانت متمركزة ضمن موقع

وجود عدد من الحواجز البيئية و الوراثية، وقد يكون عدد العزالت قليال و غير كافي و لم يغط المناطق الثالث بشكل 

 .(2012و اخرون ، Safaie    كامل، اضافة الى دور العوامل البيئية )

وكزاليك في معظم الكائنات الحية كالفطريات ، النباتات ، الحيوانات و االحياء المجهرية الدقيقة يوجد حامض اال 

ايضا ، ويحدث بناء هذا المركب في كل االغشية الحية للمجاميع الحية ويوجد اما بشكل حر او بشكل امالح الكالسيوم 

سيوم واحيانا الصوديوم، وتظهر االحياء مستويات وهذه هي الحالة التي تكون االكثر شيوعا او بشكل امالح البوتا

مختلفة من محتوى االوكزاالت فيما بينها وحتى ما بين انواع الجنس الواحد. يعتبر حامض االوكزاليك هو احد اكثر 

 4.3الى  1.3)قيمة االس الحامضي( له تتراوح ما بين  pkaاالحماض العضوية القوية شيوعا حيث ان قيمة 

(Caliskan   ،2000 وتنتج بعض االنواع الفطرية المتطفلة على النباتات هذا الحامض بكميات كبيرة على النبات.)

مما يؤدي الى خفض قيمة الرقم الهيدروجيني بشكل كبير وهذا ما يسمح للفطر باختراق النبات بسهولة بالغة 

(Micales   ،1995  وتشير الدراسات الحديثة الى ان بناء االحماض العضوية.) ومنها حامض االوكزاليك غالبا ما

 photosynthesisفي الكائنات الحية و لعملية البناء الضوئي  Carbohydrateيكون مرافقا اليض الكاربوهيدرات 

. وتمر عملية بناء هذا الحامض بعدة مسارات ايضية ضخمة و التي يعتبر فيها كل Caliskan  ، (2000في النبات  )

كمركب اساسي يشتق منه الحامض ، و ال  Glyoxylateو مادة  L-Ascorbic Acidمن حامض االسكوربيك 

يوجد دليل واضح على الموقع المحدد لبنائه و تراكمه ولكن لوحظ  تراكم كميات قليلة من الحامض في الفجوات 

 ،  Askerو   L-Ascorbic Acid   (Daviesاالسكوربيك  -الخلوية لنبات الشعير الناتج من تحول حامض ل

و الذي يعود الى مجموعة الفطريات  Fomitopsis palustris( حيث ان في فطر Wagner،1981و  1983

وبناء حامض االوكزاليك و   glucoseيوجد ارتباط وثيق بين استهالك سكر الكلوكوز  basidiomycetesالبازيدية 

في دورة  CO2 يتأكسد بشكل تام الى الذي يعتبر كناتج عرضي في معظم المجاميع الحية ،ووجد ان سكر الكلوكوز ال

وان   Oxalateبل يتحول الى االوكزاالت Tricarboxylic Acid  Cycle (TCA)الحامض الثالثي الكاربوكسيلي

 Glyoxylate Cyclesو  TCAمركب انزيمي يعمل على ايجاد مسار ايضي جديد مزدوج بين  12وجود ما يقارب 

و انزيم     Oxaloacetaseك كل من انزيم يشتر وفي هذا المسار االيضيو الذي يساعد في بناء االوكزاالت ، 

Isocitratelyase  معا ويلعبان دورا حيويا في انتاج االوكزاالت منOxaloacetate  عبر المسارااليضي 

Acetate-recycling(Munir  ، يعتبر حامض االوكزاليك الذي ينتج من قبل الفطر 2001) و اخرون .S. 

sclerotiorum  عامل اساسي في تحديد امراضية الفطر على النبات ، حيث يدل وجود االوكزاالت وبكميات عالية

على االنسجة المصابة على الدور الذي يلعبه هذا المركب في تحديد ضراوة الفطر ، كما وقد تبين ان اضافة 

عراض امراضية على النبات تشبة االوكزاالت الى االنسجة النباتية بغياب الفطر بشكل مباشر يؤدي الى ظهور ا
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 1991واخرون)  Riou ( . كما و بين كل من  2000واخرون ،   Cessna  )S. sclerotiorum االصابة بالفطر 

للنسيج النباتي مما  pHفي دراستهما  ان هذا الحامض يساهم في خفض الـ(1983) ،  واخرون Marciano  و )

 ، Galacturonase  ،Exo-Pectinaseلة للجدار الخلوي ومنها انزيم يؤدي الى تنشيط عدد من االنزيمات المحل

Cellulase ،Hemicellulase  وانزيمProtease ايضا، ومن جانب اخر فقد اضافBateman   وBeer  (1965 

Caاليون Chelating ان هذا المركب يمكن ان يعمل كمركب مخلبي ( 
2+

المهم جدا في بناء الجدار الخلوي ويحد  

وله الى الخاليا النباتية بشكل كافي اضافة الى السمية التي يمكن ان يسببها الحامض على النبات بشكل مباشر من وص

بفعل الخاصية الحامضية التي يمتلكها.ويذهب البعض الى ان تراكم االوكزاالت يمكن ان تؤدي الى تكوين البلورات 

Oxalate Crystals ة الخشبية الناقلة للماء كليا او جزئيا مما يؤدي الى داخل النسيج مما يؤدي الى غلق االوعي

الذبول و ان تراكم هذه االمالح يمكن ان يؤثر ايضا  في الجهد االوزموزي بشكل عام للنبات مما يقود الى اخالل في 

 )واخرون ،  Reinhardtوعلى النقيض من هذا كله يذهب  ،(  Smith   ،2004العمليات الفسيولوجية و الحيوية )

في بعض النباتات يقوم بتكسير االوكزاالت المنتجة من قبل  Oxalate Decarboxylaseاال ان انزيم   (2003

و كذلك تحليل حامض االوكزاليك المنتج  CO2و ثنائي اوكسيد الكاربون  Formateت النبات و تحويلها الى الفورما

الذي يعمل كعنصر مقاومة للفطر أي  H2O2وبيروكسيد الهيدروجين  CO2من قبل الفطر بمعزل عن االوكسجين الى 

عض االنواع ان عامل الضراوة الذي يستخدمه الفطر الختراق النبات يمكن ان يصبح عنصر مقاومة تستخدمه ب

النباتية و التي تمتلك صفة المقاومة الموروثة. ويتأثر انتاج الفطر لحامض االوكزاليك عند التغير في الظروف البيئية 

المتطفل  S. minor( ان تركيز حامض االوكزليك المنتج من قبل الفطر 2004)، Smithقد وجد فالمحيطة بالفطر 

ملغم عند درجة  0.22مئوي الى  25ملغم عند درجة حرارة  4.19منقد تغيرت  Soybeanعلى نبات فول الصويا 

مئوي اي انخفاض معدل انتاج الفطر بارتفاع درجة الحرارة ويعود هذا الى ان القدرة االمراضية للفطر قد  30

و انخفضت بفعل الحرارة العالية والتي هي غير مالئمة لنمو الفطر الذي يفضل المستويات المنخفضة من الحرارة 

الى ارتفاع الرقم الهيدروجيني Dickman  ( (2001  وRollins  واشارالذي ادى الى خفض انتاج الحامض. 

للوسط باتجاه القاعدي يؤدي الى تحفيز الفطر على انتاج حامض االوكزاليك بكميات اكبر وهذا بدوره يؤدي الى عودة 

   Bolton جة الفطر الفسيولوجية و االنزيمية . و بين الرقم الهيدروجيني الى الحامضية من جديد بشكل يتناسب مع حا

ينتج كميات كبيرة من حامض االوكزاليك على االوساط القاعدية  S. sclerotiorumان الفطر  (2006)،واخرون

 Mitogen-Activated Proteinلخفض الرقم الهيدروجيني للوسط الى الحامضي الذي يعتبر مالئم لعمل انزيم 

Kinase (MAPK ) للفطر الذي يكون عمله مرافق لبناء االجسام الحجريةS. sclerotiorum  . اما تاثير العناصر

( ان التراكيز العالية من ايوني الكالسيوم و الفسفور ادت الى خفض انتاج 1995، )Micales  المغذية فقد بين  

  1000لم تسجل التراكيز االقل من  في حين  ملغم/لتر 5000-10000    الحامض عند التراكيز التي تتراوح ما بين

ان الحامض يتراكم عند اضافة  (2006)واخرون ، Hastrupاي تأثير يذكر على انتاج الحامض .وذكر  ملغم/لتر

،وهذا يعني ان الفطر يقوم بانتاج  Serpula lacrymansايوني الكالسيوم والنحاس للوسط الذي ينمو عليه الفطر 

و  Humarند غياب النحاس فان الحامض يتراكم ولكن  بكميات اقل .وبين كل من كميات اكبر من المعتاد ، وع

Pohleven    ،(2005) . انه في الفطريات البازيدية تنخفض كمية الحامض بزيادة عنصر النيتروجين في الوسط ، 

ا في انتاج حامض ويعتقد ان للهورمونات النباتية دورا في التقليل من نمو الفطر على العائل وهذا قد يؤثر كمي

، ان انتاج الحامض يتأثر بنفس العوامل  (2001)    واخرون،  Munirوذكر  االوكزاليك بشكل عام من قبل الفطر.

في  S.sclerotiorumالفطر التي تؤثر في النمو الخضري للفطر . وبهذا فان الدراسة هدفت الى معرفة ساللة 

دير كمية حامض االوكزاليك المنتج من قبل الفطر كدليل على نشاطه المناطق التي ظهرت فيها االصابة ،فضال عن تق

وقدرته على االصابة تحت ظروف بيئية وكيميائية مختلفة ، للوصول الى افضل الظروف في مكافحة الفطر والحد 

 لنمو.من انتشاره  من خالل التحكم في درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني والعناصر المعدنية المضافة ومنظمات ا
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  المواد و طرائق العمل :

 : PCRعزل الفطر وتنقيته و تشخيص ساللة الفطر جزيئيا باستخدام تقانة الـ  -اوال

من نباتات الباذنجان المصابة بالفطر من مناطق مختلفة شملت البيوت  S. sclerotirumتم عزل وتنقية الفطر        

اد والمناطق المجاورة لها وكذلك من البيوت الزجاجية التابعة لقضاء الزجاجية في كلية الزراعة في ابي غريب ببغد

،وبعد عزلها وتشخيصها مختبريا وفقا لما  2012المسيب في بابل  والمناطق المجاورة لها في كانون الثاني من عام 

                                          (.(Mehta  ،2008و  Saharan(  و1985واخرون،)    Tariq( و  ( Kohn ،1979أورده 

لغرض  Mohammed  ،(2011)وجد انها تعود الى نفس النوع ، تم اكثار الفطر على وسط الحنطة كما جاء في 

وقبل زراعة االجسام الحجرية ، يتم غسلها بالماء  .و االحتفاظ بها لحين اجراء التجاربانتاج االجسام الحجرية 

، ومن ثم  %0.06رهـــــــا مدة ثالث دقائق بمحلول الكلوراكس التجـــــــــاري العادي ،ومن ثم تعقيمها سطحيا بغم

 غسلها عدة مرات بالماء المقطر المعقم ، وتجفف على أوراق ترشيح معقمة.

 

A-  استخالص الحامض النوويDNA : و تنقيته 

لتكسرير الجردار  Lyticase بعرد التحروير  و اسرتخدام انرزيم    2010 ،واخررون Munoz– Cadavid طريقة   اتبعت

 الخلوي للفطر. و كما يلي: 

 إليه المضاد  والمضاف  PDA(Potato Dextrose Agar)على وسط  S.sclerotiorumتنمية الفطر 1 - 

 18 خمسة ايام وبدرجة حرارة     5ولمدة  ملغم /لتر،250بمعدل  (Chloramphenicol)الحيوي الكلورومفينيكول 

  EDTAمن  µl 293انبوب ابندروف حاوي على    ملم من مستعمرة الفطر الى  10بقطر  ،  ثم نقل قرص  2±م ˚

 ثم   سحق بواسطة عيدان خشبية.

 مع التحريك بلطف لغرض المزج  Lyticaseملغم/ مل انزيم 20من  µl 7.5اضيف  - 2

 خلويدقيقة لكي يقوم االنزيم بتحطيم الجدار ال 30-60م لمدة ˚ 37حضنت العينات بدرجة 3- 

 ثم بردت بدرجة حرارة الغرفة.

 دورة /دقيقة لمدة دقيقتين و ازيل الرائق. 14000نبذت مركزيا بسرعة 4 - 

 الى كل انبوبة ابندروف الحاوية على الراسب  Nuclei Lysis Solutionمن محلول التحلل  µl 300اضيف  -5  

 و حركت بلطف لغرض المزج.

مزجت االنابيب          ، و protein precipitation solutionوتينات من محلول ترسيب البر µl 100اضيف  -6

 ثانية. 30لمدة  vortex mixجيدا بواسطة المازج الكهربائي 

 د/دقيقة لمدة ثالث دقائق. 14000تركت العينات على الثلج لمدة خمس دقائق ، بعدها نبذت مركزياً بسرعة  -7

على  بواسطة ماصة دقيقة الى انابيب ابندروف نظيفة ومعقمة  حاوية المستخلص DNAنقل الرائق الحاوي على   -8

300 µl .من االيزوبوبانول 

د/دقيقة  14000بشكل يشبه الخيط. ثم نبذت مركزيا بسرعة DNA قلبت االنابيب عدة مرات بلطف لحين ظهور  -9

ايثانول وقلبت عدة  70من %  µl 300لمدة دقيقتين. ثم ازيل الرائق وقلبت االنابيب على ورق نشاف معقمة. اضيف 

 المترسب. DNAمرات لغسل 

 د/دقيقة لمدة دقيقتين ثم ازيل االيثانول برفق. 14000نبذت مركزياً بسرعة -10

 دقيقة لغرض تجفيف الراسب.  15-10قلبت االنابيب على ورق نشاف معقمة لمدة -11

 . solution  DNA Rehydrationمن محلول µl 50اضيف -12

. ثم مزجت االنابيب لمدة ثانيتين  بواسطةالمازج  DNAلنتقية  RNase Solutionمن  µl 1.5 اضيف-13

م ˚ 37ثوان لجمع السائل المتبقي على جدران االنبوبة و حضنت بدرجة حرارة  5الكهربائي ، ثم نبذت مركزيا لمدة 

 دقيقة. 15لمدة 

 . Rehydrate DNAدقيقة لعمل  60م و لمدة ˚65حضنت االنابيب بدرجة -14
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B- ( الكشف عن الحامض النووي منقوص االوكسجينDNA:) 

% للكشررف عررن  1باسررتعمال هررالم االكرراروز بتركيررز  Electrophoresisاسررتخدمت تقنيررة الترحيررل الكهربررائي     

 الحامض النووي منقوص االوكسجين واستعملت المحاليل:

Agarose, TBE buffer, Ethedium bromide, DNA Marker, Bromophenol blue   وتم الكشف عرن .

(والتررري 2011،)Al-azawyو (1989)واخرررون  Sambrookل ـررـبحسررب الطريقررة الترري ذكرررت مررن قب DNAالررـ 

 تتضمن ثالث مراحل:

   Preparation of Agarose Gelتحضير هالم االكاروز  -1

  مل من دارئ  100وضعTBE  في بيكر 

 .اضيف غرام واحد من االكاروز الى الدارئ 

  وضع الدارئ على الـMicrowave .الى حد الغليان و ذوبان جميع المكونات 

  م˚60-50رفع الهالم من التسخين و ترك ليبرد حتى 

 

 :تحضير قالب هالم االكاروز   -2

  وضع المشط في احدى نهايتي قالب الهالم 

 ك ليبررد بدرجرة حررارة صب االكاروز بعد سد نهايتي القالرب بشرريط الصرق لمنرع تسررب االكراروز و مرن ثرم ترر

 المختبر 

  وضررع القالررب فرري تجويررف جهرراز الترحيررل الكهربررائي بعررد رفررع المشررط مررن قالررب    الهررالم بعنايررة  ومررن ثررم مررلء

 . TBE bufferالتجويف بمحلول دارئ 

 

  -على قالب هالم االكاروز: DNAتحميل الـ  - 3

  3مايكروليتر من الحامض النرووي منقروص االوكسرجين الرى  9اضيف µl  مرن صربغةLoading Dye  DNA 

 وثم وضع المزيج في حفر الهالم.

  ملري امبيرر و يتررك سرريان الصربغة الرى الجانرب  100فولت وبتيار  70شغل جهاز الترحيل الكهربائي بفرق جهد

 االخر من قالب هالم االكاروز.

  بعد اكتمال الترحيل وضع هالم االكاروز على وحدة االشعة فوق البنفسجيةUV فحصت حزم وDNA  المتداخلرة

 مع الصبغة حيث ظهرت بشكل حزم برتقالية اللون.

 

C-  طريقة عمل تفاعل البلمرة المتسلسلPolymerase Chain Reaction    

  Entrobacterial Repetitive Intergenicلتضررخيم المنطقرررة المعروفررة باسررمPCR تقنيررة  عملتاسررت          

 ERIC1R Entrobacterial)( في تحديد التسلسرل الخراص للقطعرة الجينيرة ) 1دول )باستعمال البادئ المبين في الج

Repetitive Intergenic  وفقا لـSafaie  ( والذي جهز من قبل شركة 2012واخرين )Alpha DNA. 

 

 ( : البادئ المستخدم في الدراسة 1الجدول )

 

Size of product Anneling Temp. Length (BP) Nucleotide sequence Primer  

270-765 kb 

 

45
0
 C 22 F-  5'-

ATGTAAGCTCCTGG

GGATTCAC-3' 

ERIC1

R 

Primer 

45
0
 C 22 R- 5'-

ATGTAAGTGACTGG

GGTGAGCG-3' 
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 (  2و كما موضح في الجدول ) 20µlحيث اجريت طريقة العمل بحجم 

 

 (: مواد تفاعل البلمرة المتسلسل2الجدول )

 ( µlالحجم)  المواد

Master Mix 5 

Primer Forward 2.5 

Primer Reverse 2.5 

DNA 5 

Nuclease- Free Water  20اكمل الحجم الى 

Total 20 

 

ونقلرت   PCRبعد اكتمال االضافات جميعها طردت العينات مركزيا بواسطة جهاز الطررد المركرزي الخراص بانابيرب 

 (  3ز على البرنامج التالي في الجدول )وضبط الجها PCR Thermal Cyclerالى جهاز البلمرة الحراري 

 

 ( : برنامج جهاز البلمرة الحراري3الجدول )

 

 عدد الدورات الزمن الحرارة خطوات ت

1 Initial Denaturation 95 ˚م min 2 1 

2 Denaturation 94 ˚م min 1  

35 3 Annealing 90 ˚م sec 30 

4 Elongation 72 ˚م min 1 

5 Final Extention 72 ˚م min 8 1 

 

D- : الترحيل الكهربائي للناتج 

% 1.5استعملت نفس الطريقة السابقة للكشف عن ناتج عملية التضخيم ولكن استعمل هالم االكاروز بتركيز  

 لغرض المقارنة.  Ladder DNA( bp 100%. مع استعمال محلول ) 1و ليس 

 

 تقدير حامض االوكزاليك : -نياثا

 A -  طا دكستروز السائل الوسط بطاحضرPDB (Potato Dextrose Broth)  حســب 

 مفينيكول بدون اضافة االكار ،واضيف  إليه المضاد الحيوي  الكلورو Steven ، (1981)طريقة  

(Chloramphenicol )   121ملغم / لتر.عقم بدرجة حرارة     250 بمعدل 
o

 بار ، تم صب 15 وتحت ضغط  م

مكررات لكل معاملة ، لقح كل  ، و بخمسة مل / دورق   100مل بواقع  250كل منها    سعةدوارق  الوسط  في  

تنفيذ   ، و لغرضايام  5ومن مستعمرة  بعمر  سم ، 1وسط زرعي في كل  دورق  بخمسة اقراص قطر كل منها

 -نتج وكما يلي:الم  التجارب الخاصة  بتأثير الظروف البيئية والكيميائية بكمية حامض  االوكزاليك ملغم/لتر

 

     35و  30،  25،  20  بدرجات حرارةيوما  12حضنت لمدة  لدراسة تأثير درجات الحرارة ،  -1 
o

 م

عياري او بضع      10بتركيز     NaOHاضافة بضع قطرات من القاعدة لدراسة تأثير الرقم الهيدروجيني، تم  -2 

 Millipore filterالمحاليل باستخدام   مراعاة تعقيمعياري الى الوسط الزرعي مع 10بتركيز  HClقطرات من 

 pHوتحت ظروف  معقمة وباستعمال 9.5 و     pH 3.5 ،5.5      ،7.5 للحصول على مستويات  من الـ      0.22

meter     ( Agnihotr وRai    ،1971  تم التلقيح كما في اعاله ،)  18  بدرجة حرارةيوما  12،وحضنت لمدة ± 

 م. ° 2
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و  3CaCO( ، و كاربونات الكالسيوم 4SO2)4NHكبريتات االمونيوم لدراسة تأثير االمالح المغذية : استعملت  -3

 10  ، 0، كل على حدة وبالتراكيــز K2SO4 كبريتات البوتاسيوم 
3 

،
   

10 
4    

و
 
10 

5
ملغم/لتر . وتم تحضير  

 Stock solution   10المحلول االساس 
5
 غم من الملح الجاف واكمل الحجم الى100لك بوزن وذ      ملغم/لتر   

و  Shahzad ،(2004و  Hassanالوسط )  pHالتراكيز، مع مراعاة تعديل     لتر بالماء المقطر ، وعملت منه بقية 

   بدرجة يوما  12،وحضنت لمدة  تم التلقيح كما في اعاله   .  Millipore filter 0.22باستعمال     تعقيم المحاليل 

 م.° 2 ± 18  رارةح

 

 لدراسة تأثير منظمات النمو : -4

غم من حامض 0.5( بنفس مدى التركيز المستعمل على النباتات ، وحضر باذابة GA3حامض الجبرليك) استعمل   - 

  500المركز ،واكمل الحجم الى لتر بالماء المقطر ،للحصول على التركيز  NaOHالجبرلين بكمية قليلة من 

 ملغم/لتر. 250و 150 , 200 , 0، وعملت منه بقية التراكيز Stock solutionلول االساس ملغم/لتر المح

بنفس مدى التركيز المستعمل على النباتات ، وحضر   Salicylic Acid  (SA)حامض السلساليك استعمل   -  

بالماء المقطر  المركز ،واكمل الحجم الى لتر  NaOHغم من  حامض السلساليك بكمية قليلة من 0.25باذابة 

 ، 150 ،   0، وعملت منه بقية التراكيزStock solutionملغم/لتر المحلول االساس   250،للحصول على التركيز 

تم التلقيح كما في اعاله  Millipore filter 0.22ملغم/لتر . مع مراعاة تعقيم المحاليل كلها باستخدام   250و 200

 م. ° 2 ± 18  بدرجة حرارةيوما   12،وحضنت لمدة  

B-   رشحت االوساط الزرعية  مع التفريغ  للتخلص من  الغزل الفطري الموجود في الوسط على ورقة النشاف 

(Smith  ،2004.)  

C-  قدر حامضOxalic acid  وفقاً للطريقة الموصوفة من قبل BatemanوBeer  (1965 وذلك بالتسحيح مع )

مل 1ظهور اللون الوردي وحسبت كمية الحامض له على أساس إن كل  عياري برمنغنات البوتاسيوم  حتى    0.02

 ملغم من حامض االوكزاليك . 1.2653عياري من برمنغنات البوتاسيوم تعادل 0.02

 1.2653×= الحجم المستهلك من البرمنغناتOxalic Acidكمية حامض االوكزاليك     

 

 النتائج و المناقشة: 

 -: PCRا باستعمال تقانة الـ تشخيص ساللة الفطر جزيئي -اوال

 .Sاجري اختبار تفاعل البلمرة التسلسلي مع عزلة الفطر  ، S. sclerotiorumبعد التاكد من ان الفطر هو        

sclerotiorum ( واظهرت النتائج ان العزلة تحتوي على الجين المستهدف للساللة المعروفة باسم(MCG  عند

  لنتيجة مؤكدة ومتوافقة مع تشخيص الفطر مظهريا. وتتفق هذه النتائج مع ماذكره  (. وهذا ما جعل اbp 475الموقع )

Safaie ، 270( عند استعمال نفس البادئ للقطعة الجينية و التي ذكر انها تقع ضمن المدى    (2012و اخرون-

4300 Bp. 

 
 S. sclerotiorumلعزلة الفطر DNA ( الترحيل الكهربائي على هالم االكاروز لناتج التضاعف 1شكل )ال

Bp 400  Ladder 

 

Ladder 100 Bp 
Product 

Bp 500  Ladder 
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اظهرت النتائج في   -تأثير الظروف البيئية والكيميائية في كمية حامض االوكزاليك المنتج من قبل الفطر : -نياثا

ان هناك تأثيراً معنوياً لدرجة الحرارة  في كمية الحامض المنتجة ، حيث انخفضت كمية الحامض المنتج  (،2 الشكل)

ملغم ، في حين  0.00م بواقع ˚35الحرارة ، و سجل الحامض اقل معدل النتاجه عند درجة حرارة  عند ارتفاع درجة

حامض االوكزاليك من االحماض العضوية التي وبما ان ملغم .  7.46م بمعدل ˚25اعلى انتاج له كان عند درجة 

ذا الحامض تأثرا مباشرا بالعوامـل تنتجها الفطريات بشكل دائم و على االوساط السائلة و الصلبة ، يتأثر انتاج ه

،  (Jarosz-Wilkolazka Gadd   ، 2003و 2001  واخرون،  Munirالمؤثـرة في نمـو الفطر المنتج له )

م قد ادت الى اختالف ˚35-30واظهرت النتائج ان ارتفاع درجات الحرارة الى مستويات غير المناسبة لنمو الفطر 

( ، حيث بين قيمة 2004) ،  Smithزاليك ، وتتفق هذه النتائج مع ماتوصل اليه   انتاج حامض االوك فيقدرة الفطرة 

ملي  0.22م الى ˚25ملي مول عند درجة حرارة  4.19قد انخفضت من   S.minorالحامض المنتج من قبل الفطر 

ل للفطر م  يعتبر مفض˚25-15ان المدى الحراري  ، Beaulieu   ،(2008)م. وذكر  ˚29مول عند درجة حرارة 

S. homoeocarpa . للنمو الطبيعي وانتاج اكبر كمية من الحامض 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 من قبل ملغم/ لترفي كمية حامض االوكزاليك المنتج   pHم و الـº(: تأثير درجة الحرارة 2الشكل )

 يوما من الحضن . 12بعد   S.sclerotiorumالفطر

 

 5.5نتاجه ال  pHاثر تأثيرا معنويا في انتاج حامض االوكزاليك ،  وان افضل    pHان الـ ويتضح من نفس الشكل ، 

( ولم يكن االختالف معنويا   Mohammed ،2001و الفطر وانتاجه لالجسام الحجرية ) وهو المستوى المالئم لنم  

و    Beaulieu   ،(2008)هذا خالف لما ذكره كل من وسجل اقل كمية من الحامض . و 9.5و  pH 7.5عند 

Dickman  و Rollins   ،(2001)  حيث بين كل منهما ان الوسط القاعدي يعتبر مفضل للفطر،S. 

homoeocarpa  و الفطرS.sclerotiorum  والنتاج اكبر كمية من الحامض عند درجات الحرارة المناسبة للنمو

 Postiaلفطر امنتجة من ان كمية الحامض ال   Micales  ،(1995)الخضري ، في السياق نفسه فقد بين  

placenta   3.02انخفضت منmM  عندpH  =5.5  الـى mM 0.04  3.0 عند = pH.   و يعتقدBeaulieu  ،

الحامض يزداد طرديا بزيادة  ، ان هنالك ارتباط معنوي بين معدل النمو و انتاج الحامض حيث ان انتاج (2008)

الى زيادة مفرطة في انتاج  بون وعدم جاهزيته في الوسط يؤديالنمو الخضري للفطر. كما وان اختالف مصدر الكار

 (.Micales)  ،1995الحامض لتوفير رقم هيدروجيني و وسط مالئم لعدد من االنزيمات الضرورية لنمو الفطر  

 .S( ، ان العناصر المغذية اختلفت فيما بينها في كمية الحامض المنتج من قبل الفطر 3يتضح من الشكل )       

sclerotiorum  وسجل  ،CaCO3  2 ملغم/ لتر يليه  1.6اقل كمية من الحامض المنتجSO4((NH4  4.11  /ملغم

pH                                          م 0درجة الحرارة 

LSD0.05                 = لدرجة الحرارة

2.776 

LSD0.05                للـpH  =1.24 
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ملغم/ لتر . كما اختلفت  تراكيز العناصر المغذية  فيما بينها، وكان هنالك انحدارا في كمية  K2SO4   5.03لتر ، ثم 

10يز الحامض المنتج بزيادة تركيز العناصر المغذية وسجل الترك
5

ومن  ملغم/لتر.1.52اقل كمية من الحامض   

نفس الشكل نلحظ تأثير التداخل لعاملي نوع العنصر المغذي و تركيزه و بلغ اعلى قيمة النتاج الحامض للعنصر 

10  ( عند التركيزNH4)2SO4الغذائي 
3
90ملغم/لتر    

3
ملغم/ لتر ، في حين لم ينتج  7.08لملح بكمية انتاج  

10لتركيز الحامض عند ا
5

( .وتتأثر امراضية الفطر بـفعل االيونات و العناصر NH4)2SO4 و  CaCO3لكل من   

الموجودة في بيئة الوسط وذلك من خالل تأثيرها في نشاط االنزيمات التي ينتجها الفطر على الوسط ، كما وتنتج 

و  oxaloacetaseة مثل انزيم  بعض االجناس الفطرية حامض االوكزاليك بشكل اوكزالت مرتبطة بانزيمات محدد

. واظهرت الدراسة ان انتاج الحامض قد انخفض بشكل (1993واخرون،   (oxalate oxidase  Akamatsuانزيم 

معنوي تحت تأثير المركبات التي درست ، وكان ايون الكالسيوم اكثرها تأثيرا ويليه النيتروجين ومن ثم البوتاسيوم . 

الذي الحظ انخفاضا واضحا في الحامض المنتج من قبل الفطر Micales  ، (1995)ره   وتتفق هذه النتائج مع ما ذك

Postia placenta  ملي مول ( اليون الكالسيوم في حين لم 5 ملغم / لتر  )1000 تحت تأثير التراكيز االعلى من

متفقة مع ما توصل اليه نفس تظهر التراكيز االقل اختالفا في قيمة الحامض اما ايون البوتاسيوم فقد اتت النتائج 

ان الحامض يميل ، (2006)واخرون،   Hastrupالباحث ضمن نفس الدراسة . وعلى النقيض من هذا فقد ذكر  

 Serpulaللتراكم عند اضافة ايون الكالسيوم بشكل مشترك مع ايون النحاس الى الوسط الذي ينمو عليه الفطر 

lacrymans اكبر من المعتاد تحت تأثير كال من المركبين وكذلك يتراكم الحامض  أي ان الفطر يقوم بانتاج كميات

  Pohleven ،(2005)و   Humarولكن بنسب اقل عند اضافة الكالسيوم بغياب النحاس. وخالفا لما ذكر فقد بين  

ان ا كمتنخفض بزيادة تركيز النيتروجين في الوسط .  basidiomycetes ،ان قيمة الحامض للفطريات البازيدية 

وجود هذه االيونات وبشكل امالح في الوسط الذي ينمو عليه الفطر يمكن ان تعمل على تغيير الرقم الهيدروجيني 

للوسط للحامضي او للقاعدي وهذا يؤدي الى اختالف قدرة الفطر على انتاج الحامض حيث ان معظم الفطريات 

الحامضي ، كما ان انتاج الحامض يعتمد بشكل  تفضل الوسط القاعدي النتاج حامض االوكزاليك اكثر من الوسط

 ،  1993  واخرون،  Akamatsuاساسي على كمية النيتروجين و جاهزيته في الوسط ويتأثر بها تأثيرا مباشرا )

Micales ،1995 و Humarو   Pohleven ،2005 ) 
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غذية  وتركيزها و التداخل بينهما في كمية حامض االوكزاليك  ملغم/ لتر المنتج : تأثير نوع العناصر الم (3)الشكل 

 pH 5.6م  و º  2±18 عند درجة حرارة  S. sclerotiorumمن قبل الفطر  

LSD0.05   =0.92للتركيز 

LSD0.05 العناصر المغذية=  لنوع

0.8 

LSD0.05 = 1.6 للتداخل 

CaCO3 

K2SO4 

(NH4)2SO4 
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قد  S. sclerotiorum(، ان كمية حامض االوكزاليك المنتج من قبل الفطر  4اظهرت النتائج  في الشكل)و        

وتفوق حامض الساليسيك على حامض الجبريلين في معدل ,لنمو والتي اختلفت فيما بينها معنويا تأثر بنوع منظم ا

التراكيز المضافة من منظمات النمو، ملغم / لتر، كذلك اختلفت كمية الحامض المنتج باختالف  4.73انتاجه للحامض 

ملغم / لتر اال انه زيادة  250و 200زين وعلى الرغم من انه اليوجد اختالف معنوي في كمية الحامض المنتج بالتركي

 250 ومن التداخل نلحظ ان حامض الجبرليك عند التركيز تركيز منظمات النمو تؤدي الى خفض كمية الحامض .

ملغم/لتر سجل اقل مستوى النتاج الحامض حيث لم يتمكن الفطر من انتاجه بشكل كامل و اختلفت معنوياً عن كل 

ملغم/لتر لحامض السلساليك. يعتبر  150  هة اخرى فقد كان اعلى انتاج هو عند التركيزالتراكيز األخرى ، ومن ج

تأثير منظمات النمو النباتية في قدرة الفطر على انتاج حامض االوكزاليك غير واضح ولكن يمكن القول بانه يوجد 

رديا بزيادة النمو الخضري ارتباط مباشر بين معدل نمو الفطر وانتاجه للحامض حيث ان انتاج الحامض يزداد ط

  2001واخرون ، Munir  )للفطر ، و يتأثر انتاج هذا الحامض تأثرا مباشرا بالعوامل نفسها التي تؤثر في نمو الفطر

وبينت النتائج انخفاضا معنويا في كمية الحامض المنتج من الفطر Gadd ،    (2003و Jarosz-Wilkolazka و 

. ويمكن تفسير ذلك في ضوء عوامل  ملغم/لتر 250و  200لسلساليك عن التراز تحت تأثير حامضي الجبرليك و ا

 فسيولوجية ووراثية خاصة بالفطر او عوامل بيئية كحامضية الوسط و غيرها. 
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