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تحليل المجتمع الفطري في وسائد القطن لمحافظة بابل باستخدام التنوع الحيوي وبعض 

 التقانات الجزيئية

 

 رجاء عبد الرزاق العنبكي                                                                                           انمار عالء الربيعي                   

 جامعة القاسم الخضراء                          /جامعة بابل                                  كلية الزراعة /كلية العلوم للبنات            

 

    : الخالصة

عينةة عشةوائية ية  فحايبةة  ا ة   00نفذت دراسة للكشف عن التلوث الفطري للوسائد ذات الحشوة القطنيةة ية  

حل  تركيب المجتمع الفطري ي  العينات  اسةتددا  فشرةرات التنةوإل ااحيةائ  س درن النشةا   جمعت فن أر عة فدن.

سالبرستييةز لةبعا الفطريةات المعزسلةة سكةذلش الكشةف عةن اا ليت ةا علة   السةليوليزاانزيم  الدارج خلوي ألنزيمة  

  ددا   عا التقانات الوراثية سه  است درن التنوإل الوراث  فا  ين  عا العزالت الفطرية يرز سمو  االيالتوكسين.

PCR   لتضةةديم فنةةاITS  البصةةمة الوراثيةةة اعتمةةادا علةة  سRABD .  نةةوإل.  76جةةنو س 02أظ ةةرت النتةةائل عةةز

 ينةت نتةةائل تحليةة  المجتمةع الفطةةري تبةةاين أعةداد األنةةواإل س المسةةتعمرات ية  العينةةات المدرسسةةة  اختلفةت نسةةب تةةردد 

% س سةيادت  76.62األعلة  تةردد ظ ةور  Aspergillusان المعزسلة  سكان الفطر ي  األجن النسبيةالب ور سالسيادة 

 بقةت فشرةرات  %. 70.00% ستردد ظ ور42.202 نسبة  niger.Aالفطرساد % . أفا  النسبة لألنواإل يقد  62.22

 6س 1س 12س 22س 8س  26سيفةر س سمبسةون  ةان العينةات  -التنوإل  ااحيائ  الفطري ي  العينات س ين فشرري رانون

هةةةة  األاةةةة  تنوعةةةةا.اظ ر فشرةةةةر اةةةةزارة األنةةةةواإل أن العينةةةةات 11األكثرتنوعةةةةا يةةةة  حةةةةين كانةةةةت العينةةةةة27س22س

يكانةت األاة  اةزارة ية  حةين أرةار فشرةر تجةانو ظ ةور األنةواإل أن  11األكثرازارة أفا العينةة12س27س26س8س22

لةبعا  السةليوليزنزيمة  الدةارج خلةوي انةزيم األا . أرارت نتةائل النشةا  اا 2ه  األكثر تجانو سالعينة  26العينة 

الفطريات المعزسلة   اا لية جميع العزالت الداضعة لالختبار عل  إيراز اانةزيم. أفةا النشةا  اانزيمة  للبرستييةز يقةد 

% فةةةن الفطريةةةات يعاليةةةة إنزيميةةةة جيةةةدة سفتوسةةةطة سسا  ةةةة علةةة  التةةةوال  45.45% س12.12% س22.22افتلكةةةت

أي يعاليةةة كما اختلفةةت الفعاليةةة اانزيميةةة  ةةين األجنةةان ساألنةةواإل المدتلفةةة سحتةة   ةةين العةةزالت % لةةم تمتلةةش 15.15س

 أن إيةراز سةمو  االيالتوكسةين المدتبةرة علة  أظ رت نتائل الكشةف النةوع  عةن اا ليةة الفطريةاتالتا عة لنفو النوإل. 

أن دراسةة ف األجنةان ساألنةواإل س العةزالت. جميع ا ذات ادرة عل  إيرازه لكن ا تباينت فن ضةعيفة إلة  عاليةة  ةاختال

كفةةا ة عةةدة  أكةةدت Cladosporium sp س Pencillium spس  A.niger عةةا الدصةةائو الوراثيةةة للفطريةةات 

حةز  فتماثلةة  ITS2سITS1 استدالص الدنا ي  فعبةم العةزالت سأظ ةرت نتةائل تضةديم تسلسةالت الةدنا للبةاد  العةا 

 Cladosporiumزسجا ااعديا للنوإل  240س A.nigerزسجا ااعديا لعزالت  280-220س ناتل  لمرة ذس حجم تقريبا 

sp زسجةا ااعةديا لعزلتةا  260-250سPencillium sp  افةا تضةديم فنةا . ITS2سITS5  يقةد لةوحح حةز  فتماثلةة

  زسجةةةةا ااعةةةةديا للنةةةةوإل 225س A.nigerزسجةةةةا ااعةةةةديا لمعبةةةةم عةةةةزالت  000-270س نةةةةاتل  لمةةةةرة ذس حجةةةةم 

Cladosporium spلعزالت 220-250سsp  Pencillium ةين التشةديو الجزي ة   اسةتددا  البةاد  المتدصةو  .

.نجحةت  ريقةة البصةمة الوراثيةة ية  الكشةف عةن التنةوإل الةوراث   ةين العةزالت 0سجود الجين المسةت دف ية  العزلةة 

(  اسةةتددا   Cluster)عناايةةد   Genetic similarity groupsالمدرسسةةة ستقسةةيم ا إلةة  فجةةافيع فتشةةا  ة سراثيةةا

 . coefficient   Jaccardفعاف  جاكارد

 

 

 * البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث األول
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ANALYSIS OF FUNGAL COMMUNITY OF COTTON PILLOWS IN 

BABYLON PROVINCE BY USING BIODIVERSITY AND SOME 

GENETIC TECHNIQUES 

 

         Anmar Alaa Addullah Al-Rubaiy          Rajaa Abdulrazzaq Al-anbagi 

               

ABSTRACT : 

 A study carry out for detect the fungal pollution in 30 random samples of cotton 

bolster  in Babylon Province ,they were collected from four region .Analysis of  fungal 

community  structure  by using biodiversity  index .Also a study enzyme activity of 

cellulase  and protease enzymes in vitro  and ability to secrete aflatoxin of some isolated 

fungi. Genetic variety between some fungi isolates was studied   by using some genetic 

techniques as PCR for amplification ITS region by set of general primers ITS1,ITS2,ITS4 

, ITS5 and finger print depending on RAPD.The results showed that isolate from samples 

include 32 Genera   and 76 species , Results of analysis  of  fungal community  structure  

showed that there were variety in species numbers and CFU in studied samples 

.Frequency of occurrence and relative dominance  of isolated Genera were different , the 

genus Aspergillus was highest in  frequency of occurrence  (96.67%) and relative 

dominance (62.22%).Results of frequency of occurrence and relative dominance of 

species showed that A. niger  was highest in frequency of occurrence 93.33 % and 

relative dominance 42.737% . Fungal biodiversity indexes: Shanon –waner  and Sempson 

appeared that the samples 26 ,8,27,17,1,6, 22 and 29 respectively highest in biodiversity 

,while the sample 11was lowest .Species Richness index showed that the samples 

27,8,26,29  and 17 were more richness of species while  the sample 11 was lowest , 

however the species uniformity index of samples showed that the sample 26 was highest 

while the sample 2 was lowest.Results of enzyme activity of cellulase that all fungal 

isolates were able to  secrete there enzyme .Also, 27.27,12.12 and 45.45% of fungi have 

high , medium and low enzyme activity of  protease respectively , 15.15%  of fungi don’t 

have this activity .Results of qualitative  detection of fungi ability to secrete Aflatoxin 

that all tested fungal isolates have ability to secrete this toxin ,but they were varied from 

low to high according to genus , species and isolate .Results of some genetic characters  

of A.niger , Pencillium sp and Cladosporium sp indicated that potential of DNA 

extraction of most fungi ,also the result of amplification of general primers ITS 1 and 

ITS2  showed that produce  similar bands  and polymer production that size proximately 

270-280 pd for isolates of  A.niger , 240 pd for Cladosporium sp  and 250- 260 pd for   

Pencillium sp. Wile the result of amplification of ITS 2 and ITS5  showed that produce  

similar bands  and polymer production that size proximately 290-300 pd for isolates of  

A.niger , 275 pd for Cladosporium sp  and 250- 270 pd for Pencillium sp. Molecular 

diagnosis by using specific primer indicated that found goal gene in isolate 3 .Also the 
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finger print was successful in detection of genetic  variation between tested isolates and 

divided to Genetic similarity groups (Cluster) by using Jaccard coefficient.  

    

 :المقدمة   

% فةةن  10تتواجةةد الفطريةةات يةة  كةة  فكةةان سةةوا ا أكانةةت البي ةةة داخليةةة أ   خارجيةةة س سةةج  سةةا   تقريبةةا 

األرداص ي  العالم يمتلكون حساسية تجاه الفطريات ال  ان هذه نسبة تزايدت ي  الثالثةين سةنة األخيةرة حتة  س ةلت 

(. القليةة  فةةن الدراسةةات 2006 س آخةةرسن   Woodcockس 1996 سآخةةرسن   Pasanenإلةة  حةةد اا ةةا ة  ةةالر و )

أرارت إل  الدسر الحقيق  للفطريات ي  داخ  المناز  س إفكانيةة دخول ةا فةن المصةادر المتعةددة إلة   ي تة  الداخليةة أن 

كمةواد البنةا  أس يما أن تتمان السبورات فع السطوح الصةلبة توير البرسف المالئمة فن الر و ة س درجات الحرارة  

س إيةراز المركبةات االيضةية المتعةددة أس  االسةتقرار س التجةرثم سالنمةو اس السائلة  يإن ةا تبةدأ اث س النباتات الداخلية األث

 س 2003سآخةرسن Tang س Hawksworth,2002نواتل التحل  س التال  تصبح فصدر خطر عل   ةحة اانسةان )

Abedin 2012ساخرسن.) 

مصدر فن فصادر الراحة إال إن الة فن النةان فةن  ةرأت يكةرة أن ةا فةن استدد  اانسان الوسائد للنو  علي ا ك

سسةائد فتنوعةة الحشةو س الممكن أن تكون فصدر إزعاج أس أذى  ح  ل م. يقض  النان ثلث حيات م  ية  النةو  علة  

بحوث أكةدت االبا فا ينافون سيتنفسون  القرب فن فصدر كبيرسفدتلف فن الفطريات السيما إذا علمنا ان العديد فن ال

(. تعبر الوسائد  ي ةة Almouqatea 2010س(Yassinي  ك  فكان Mycofloraعل  سجود الفلورا الفطرية الطبيعية

ساعات ي  اليةو  عنةد  8لتر فن العرق سنويا عند نوف   100فثالية لنمو س تكاثر الفطريات ياانسان البالغ ينتل حوال  

الوسةائد س اشةور جلةد اانسةان فمكةن ان  ن س عث الفراش السائد االبا ية  ْ  كم إن تواجد ألياف القط 00درجة حرارة 

(. اعتقد أن ا واغ أس ازس  الفطريات س نواتج ةا 2006سآخرسن  Woodcockتكون فصدر تغذية فتنوإل للفطريات )

فسةببة  أس إل  أفاكن أخرى ي  جسم     حت  انتقال ا فةن رةدو إلة  أخةر االيضية فمكن أن تمر إل  ج ازه التنفس 

تسةةبب االلت ا ةةات القاتلةةة لألرةةداص ذسي المناعةةة الضةةعيفة أفةةراع عةةدة أس إثارت ةةا لألفةةراع كةةالر و أس فمكةةن أن 

(Currie 1994س, Casadevall  سJawtez  س,2004 سآخرسن Bowyer  2006)سآخرسن  . 

العةراق   إجريةت هةذه  لقلةة البحةوث حةو  الفطريةات الملوثةة لحشةوة الوسةائد المنزليةة ية سيقا لما ذكةر أعةاله س

تحلية  عز  ستشديو الفطريات الملوثة للحشوه القطنيةة ية  الوسةائد المنزليةة ية  فحايبةة  ا ة . الدراسة سهديت إل  

تركيب المجتمع الفطري  استددا   عا فشرةرات التنةوإل ااحيةائ . دراسةة  عةا األنشةطة اانزيميةة الدةارج خلويةة 

 يز سالبرستييز ستحديد اا لية  عا عزالت ا عل  إيراز سةمو  االيالتوكسةين.ليولبعا الفطريات المدرسسة كانزيم السل

 استددا   عا التقانات الوراثية كتقانة تفاعة  البلمةرة  دراسة التغاير أس التنوإل الوراث  فا  ين  عا العزالت الفطرية

 Intergenic spacer region (ITS)لتضةةديم المنطقةةة Polymerase chain reaction (PCR)التسلسةةل 

نة البصةمة الوراثيةة اعتمةادا علة   عةا  ةواد  التضةديم اس تقITS5/ITS2  سITS1 /  ITS2 استددا   قم البواد  

 سالمتدصةةو 1ITS . أكةةد التشةةديو المب ةةري جزي يةةا  اسةةتددا  الةةزسج البةةاد RABDالمتعةةدد اارةةكا  العشةةوائ  

NIG  للنوإلA.niger  العالاات الوراثية  ين  عا العزالت الفطرية . لتوضيح نمط .رسمت الشجرة التطورية 

 

 : المواد وطرائق العمل

 :جمع العينات    

عينةةة فوزعةةة فةةن أر عةةة فةةدن فدتلفةةة يةة  فحايبةةة  ا ةة  ضةةمت الحلةةة س المسةةيب سااسةةكندرية س  60جمعةةت 

اجةدة ية  الوسةائد المنزليةة لتحديد عدد س نةوإل الفطريةات المتو 2012المحاسي  للفترة فن أيلو  إل  تشرين الثان  للعا  

.  تةاري  الجمةعس  فنطقةة الجمةعنمةوذج فةن العينةات السةا قة سسةجلت  00ذات الحشوة القطنية. انتدب  شك  عشةوائ  

 . زرعت  عا العينات س حفح البعا فن ا ي  الثالجة لحين زراعت ا ي  اا باق

 

 



  الربيعي والعنبكي                                                          (2014) , 251-222(: 1) 6 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

200 
ISSN 2072-3875 

 

 :عزل الفطريات المرافقة أللياف القطن 

سفةزارإل   Agar plates methodرااالكة أ بةاق ا   رائ  الفحو اير المباررة ي الفطريات  استعم عزلت

 الوسةائد  عةد إزالةةمحةيط الدةارج  سفركةز فةن الام فن ألياف القطةن 10. أخذ عشوائيا Dilution cultureالتدفيف 

أ بةاق (  2-5يبةا ) تقر ية السةتيك  تةري أ بةاق ية فةرة  األليةاف اةم. زرعةت1  ثةم اخةذ فن ةا عشةوائيا اماش أالفت ةا 

كةال  Sabouraud agar(  SAسةا رسيد )سالوسةط  PDA)أكةار البطا ةا س الدكسةترسز )حاسية عل  الوسط الزرع  

داةائ   5ف  فا  فقطر فعقم  رجةت جيةدا لمةدة 77فع  ب  س استعملت  ريقة  التداييف  اطع لك  0 س وااععل  حدة 

 تحةت األ بةاق حضةنترات سأضةيفت إلة  الوسةطين أعةاله. ف  فن ا سسزعت ية  األ بةاق س ةثالث فكةر 0.0ثم اخذ 

.  عةد انت ةا  فةدة 2006)سآخةرسن   WoodcockسFoter,1958سCookأيةا  ) 2- 5  سلمةدة  º 2± 25حةرارة درجة

 علة  دااسةجلت أعةداد المسةتعمرات سخوا ة ا المب ريةة س المج ريةة ية  كةال الوسةطين ثةم ردصةت اعتمة الحضةن 

 سHocking  1997 س Pitt سDomsch  1980 سEllis  1721 س Booth  1971) ةالتالية التصةنيفية المفةاتيح

Marie  س1997سآخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرسنBarnettسHunter 1998سNavi  س1999سآخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرسنWatanabe 2002 س

Hambleton  س 2005سآخةةةةةةةةةةرسنLiang   س 2005سآخةةةةةةةةةةرسنSamson   س2007سآخةةةةةةةةةةرسنJaya  2008 س

Manamgoda  2012 سآخرسن. ) 

 

 :ري تحليل المجتمع الفط

  : تنوع األنواع

 Frequencyالنسةةبة الم ويةةة لتةةردد الب ةةورالمنزليةةة اعتمةةادا علةة   درن التنةةوإل الفطةةري يةة  حشةةوه الوسةةائد

occurrence percentage (Maria سSridhar 2003 ) الةةويرة النسةةبيةسفشرةةراتRelative abundance 

index (2002,Harrison سWahegaonker   ساةةزارة األ2011 سآخةةرسن) نةةواإلThe species richness 

(Margalef 1972استدد  أيضا .) سيفةر -فشرةرات رةانون Shannon-Weaver  سسمبسةونSimpson تجةانو س

 ( .Krebs ,1989 س Margalef   1721) The species uniformityظ ور األنواإل

 

  :     الخارج خلويو السمية دراسة بعض األنشطة اإلنزيمية 

ية  الكشةف عةن يعاليةة   Qualitative testesزرعية الصلبة الدا ةة  االختبةارات النوعيةةاستددفت األسسا  ال

 Extracellular enzymesنزيمةات خةارج خلويةة لةبعا اا عا الفطريات المعزسلة سالمنتدبة عشةوائيا ية  إنتاج ةا 

( سإنةزيم  2010 آخةرسن س Abu Bakarس 2008 سآخرسن  Kasana (كفا ت   طريقة اا باقس تقدير كإنزيم السليوليز

-ElسDedic ,1957 س Koch )الجيالتةين  الحاسيةة علة  سسةط Tubes assay اسةتددا   ريقةة األنا يةب البرستييةز 

Kady  التغيةةر اللةةون  لقواعةةد الوسةةط الزرعةة  كشةةفت العةةزالت المنتجةةة لسةةمو  االيالتوكسةةين  داللةةة  (.1984سآخةةرسن

 (.2007 سآخرسن   Kumarس Machida,1999سSaitoسالغز  الفطري)

 

   sp Cladosporium و  Pencillium spو A.nigerدراسة بعض الخصائص الجزيئية للفطريات 

 تضمنت الدراسة الجزي ية التال  : 

   DNAاستخالص وتنقية الحامض النووي منقوص االوكسجين  

المنشةةا. اةةدرت نقةةاسة األفريكيةةة  Biobasicاتبعةةت  ريقةةة العمةة  الدا ةةة  عةةدة االسةةتدالص سالتنقيةةة لشةةركة 

الكثايةةةة أت  إذ اةةةرspectrophotometer Nanoستركيةةةز الةةةدنا المسةةةتدلو  اسةةةتعما  ج ةةةاز المطيةةةاف الك ر ةةةائ  

نانوفيتر )درجةة نقةاسة OD 260نانوفيتر  فثلت نسبة 280س 260عل  األ وا  الموجية Optical densityالضوئية 

   لحين االستعما  .̊  20-المستدلو ي  درجة حرارة   نانوفيتر)نسبة البرستين(. حفح الدنا 280الدنا( س

 ITS5  / ITS2و  ITS1  /ITS2دراسة جزيئية باستخدام البوادئ 
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 /primer sets ITS1 اسةةتددا   قةةم البةةواد   Intergenic spacer region (ITS)ضةةدمت فنطقةةة 

ITS2سITS5/ITS2  حضرت فكونات خليط التفاع .Reaction mixture  ج ةاز يكرسليتر ي  أنا يةب فا 25 حجم

 Masterفعلمة  اراا  العزالت المراد دراست ا( الحاسية عل  فكونات الدلط الرئيسة   ف  0.2سعة ) الطرد المركزي

PCR Pre Mixفةةايكرسليتر س 10. 0 حجةةم DNA Template نوكرا  سالبةةواد  نةةا 5-50 تركيةةز 2.  5 حجةةم

Primers   و  ثم أكمة  الحجةم  المةا  المقطةر فنةزسإل االيةون يكاف 10 فايكرسليتر ستركيز 1.5حجم Deionizead 

distlled water. ج ةةاز المةةازج الك ر ةةائ  فكونةةات التفاعةة  ُفزجةةت Vortex  نقلةةت العينةةات إلةة  ج ةةاز المبلمةةر ثةةم

 (.1سضبط  رنافل عم  ج از التضديم )جدس   Thermal cyclerالحراري الحلق  

 

 ITS5  / ITS2و  ITS1  /ITS2باستخدام البوادئ ( خطوات برنامج التضخيم  1جدول ) 

 

تسلسللللللللللل 

 الخطوة
 الزمن  درجة الحرارة م   الخطوات

عللللللللللللللللدد  

 الدورات

 min  1 5   59  لشريط الدنا  Initial denaturaionالمسخ االول  1

 Denaturation 59  30sec مسخ دنا القالب  2

 Annealing 57 60 sec التحام البادئات 3 35

 Elongation 22  60 sec ستطالة البادئاتال  4

 Final extension 22  7 min 1 االستطالة النهائية 9

 

 :باستخدام البادئ المتخصص في تقانة تفاعل البلمرة التسلسلي  A.nigerالتشخيص الجزيئي للفطر 

ْ   66الحةةرارة األسلةة  يةة  درجةةة  Annelingأجريةةت تجر تةةان يةة  درجةةات حةةرارة فدتلفةةة لمرحلةةة االلتحةةا  

العائةدتان  4س 0ْ  اثبةات التشةديو جزي يةا للعزالتةان  68س66س64س 62س60س58سالثانية ي  درجات حرارية فدتلفةة

يضةةال عةن اسةةتدداف  اثبةات اةةدرة العةزالت علةة   NIGسالمتدصةو  1ITS اسةتددا  زسج البةةواد  A.nigerللفطةر

. 5 حجةم  Master Mixسليتر سكالتةال : خلةيط التفاعة  فةايكر 25إيرازسمو  االسكراتوكسين. حضةر الدلةيط   حجةم 

فةةايكرسليترس 1.5نةةانوكرا  س ةةواد   حجةةم  5 - 50فةةايكرسليتر ستركيةةز 5 حجةةم DNA Templateساالةةب الةةدنا 12

فكونةات ُفزجةت . Deionizead distilled water  يكةافو  ثةم أكمة  الحجةم  المةا  المقطرفنةزسإل االيةون10تركيز 

 س Thermal cyclerنقلت العينات إل  ج از المبلمةر الحةراري الحلقة  ثم  Vortexزج الك ر ائ   ج از الماالتفاع  

 .2005 )سآخرسن  ( Gonzalez–Salgadoأدخلت  يانات  رنافل التفاع 

 

 ( خطوات برنامج التضخيم باستخدام البادئ المتخصص2جدول ) 

 

رقم 

 الخطوة
 الخطوات

درجة 

  ْ  الحرارة
 الزمن

عدد 

 الدورات

 Initial dena-turaion 59 4min 30sec. 1 المسخ االول لشريط الدنا 1

 Denaturation 59 30sec مسخ دنا القالب 2

 Annealing       66 30 sec االلتحام  3 25

 Elongation 22 40 secاالستطالة  4

 Final extension 22 5min 1 االستطالة النهائية 9

 

باسلتخدام     sp Cladosporiumو sp Pencilliumو A.nigerبعض عزالت الفطريات دراسة التنوع الوراثي ل

  RAPD - PCRالمتعدد اإلشكال التضاعف العشوائيتقانة 

فعلمةة  فة  0.2سةعة ) ج ةاز الطةرد المركةزيفةايكرسليتر ية  أنا يةب  25حضرت فكونات خليط التفاع  حجم 

 512.حجةةةم Master Mix PCRPreونةةةات الدلةةةط الرئيسةة   اراةةا  العةةةزالت المةةةراد دراسةةةت ا( الحاسيةةة علةةة  فك
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 DecamerB-10سDecamerB- 09 يكةافو  س10فايكرسليترستركيز1حجم OPB6سالبواد  العشوائية فايكرسليتر 

فةايكرسن س تراكيةز تراسحةت  5حجةم DNA Template يكةافو  ساوالةب الةدنا  50فايكرسن ستركيزهما 1أحجاف ما

)فةع سضةع كة   ريمةر  Deionizead distlled water الما  المقطر فنزسإل االيةون  نوكرا  ثم أكم  الحجمنا 50-5

 ج ةاز المةازج الك ر ةائ  فكونةات التفاعة  ُفزجةت عل  حده س أجرا   رنافل التضديم الداص   ةا حسةب المصةادر( 

Vortex  نقلةةت العينةةات إلةة  ج ةةاز المبلمةةر الحةةراري الحلقةة  ثةةمThermal cycler لج ةةاز سضةةبط  رنةةافل عمةة  ا

اسةتددفت  يقةطDecamerB-10  س Decame rB-09 لبادئةانا( أفةا Aiate  2006)  Primer-OPB6للبةاد 

 س05كمةةةا يةةة  البةةةاد  األس  يضةةةال عةةةن الةةةدرجات الحراريةةةة  Anneling  لمرحلةةةة االلتحةةةا   05ْدرجةةةة الحةةةرارة 

 (.Nawab  2012سIrshad()2ما ي  الجدس )كللحصو  عل  نواتل تضديم   ْْ  ي  تجارب فدتلفة 42س40س08

 

   DecamerB-10  و DecamerB-09 ( خطوات برنامج التضخيم الخاص بالبادئين  2جدول ) 

 

تسلسل 

 الخطوة
   الزمن درجة الحرارة م   الخطوات

عللللللللللللللللللللللدد 

 الدورات

 5min  1   54  لشريط الدنا Initial denaturaionالمسخ االول  1

 Denaturation 54  1- 30 مسخ دنا القالب  2

 Annealing 39-33-40-42 1التحام البادئات  3 40-48

 Elongation 22  2 استطالة البادئات 4

 Final extension 22  5 1 االستطالة النهائية 9

 

 :الكشف عن الحامض النووي منقوص األوكسجين  الكشف عن نواتج تضاعف

األكةةارسز  نقةةوص األسكسةةجين يةة  هةةال فللحةةافا النةةوسي  Electrophoresisاسةةتدد  الترحيةة  الك ر ةةائ  

سضةةعت نةةواتل تفةةاعالت تضةةديم البلمةةرة التسلسةةل  يةة  حفةةر ال ةةال   %(.1)تركيةةزTBE%. يةة  دارى  1.5تركيةةز 

يةة  حالةةة  DNA loading dye ةةبغة  فحلةةو  فةةايكرسليترفن 0فةةايكرسليترفن نةةواتل االسةةتدالص فةةع  7أسفةةزج 

نقلةت إلة  سحةدة األرةعة يةوق البنفسةجية ثةم سةاعة مةدة سل 65فولتيةة رحلت النمةاذج ية  ال الكشف عن الدنا المستدلو.

UV–Transilluminator  البرتقاليةةةة اللةةةون للةةةدنا  الحةةةز  لمالحبةةةةنةةةانوفيتر  000تحةةةت  ةةةو  فةةةوج  سيُحصةةةت

 (.1787سآخرسن  Sambrook)االثيديو   رسفيد ثم  ورت ي  جميع التفاعالت المتداخلة فع  بغة 

 

 :RAPD – PCR  المتعدد اإلشكال التضاعف العشوائيلتقانة ية تحليل البيانات الجزيئ

االكةارسز للبةاد  الثالةث للعةةزالت ية  هةةال   ظ ةرت التة  التضةاعف العشةوائ  المتعةةدد اارةكا  حللةت نتةائل

 ية  الحالةة األسلة  س 1 الةرام  وضةع سذلةش علة  فقارنةة سجةود أس ايةاب الحةز    اعتمةادا جةداس  جمع ا ي  المدرسسة 

لمعريةة التبةاين الةوراث     Genetic distanceسالبعد الوراث   Similartyأسجد ايم التشا  ي  الحالة الثانية.   0الرام

 Jaccardفعافة  جكةاردالمنتدبةة أس المةدخالت  اسةتددا  سالسةالالت الفطريةات  أس  بيعةة العالاةات الوراثيةة فةا  ةين

similarity index  .   اجري تحلي  تجميعCluster analysis   استددا  الحاسوب ثةم رسةم فدطةط للبعةد الةوراث 

 Unweighted pair group mean withالزسجيةة الغيةر فزانةة المجموعةاتفةا ين المةدخالت  اسةتددا   ريقةة 

arithmetic mean algorithm (UPGMA) لرسةم الشةجرة التطوريةة للعةزالت الفطريةة ( Sneath سSokal   

1973  ). 
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  :ناقشة النتائج و الم

 : نوع األنواعتس  تحليل بيانات المجتمع الفطري

أظ رت نتائل تحلي  المجتمع الفطري المعزس  فن حشوه سسةائد القطةن المنزليةة أن العينةات المدرسسةة احتةوت 

(. اختلفةت أعةداد األنةواإل ية  العينةات 3نوإل ) جةدس  26جنو س 02عل  عدد كبير فن المستعمرات الفطريات ضمت 

علة  14س 15س 18س 22عل  أكبر عةدد فةن األنةواإل سكانةت  1س 12س 14س 26س 8س 22إذ احتوت العينات المدرسسة 

 ( . 0( فن األنواإل ) جدس  2عل  اا  عدد )  24س 11ي  العينتين األخيرتين ي  حين احتوت العينات 10التوال  س

 

 ( المجتمع الفطري في عينات وسائد القطن 3جدول ) 

 

تسلسل  

 العينة
 يات المعزولةالفطر

عدد 

 األنواع

عدد 

 المستعمرات

 لكل غم قطن

1 

A. alternate, Ascophanus carneus, Aspergillus carponaria, A. flavus, 

A. niger, A.parasiticus, A.  sojae, Cirrenalia sp, Chaetmium sp, 

Curvularia lunta , Helicomyces sp, Olpitricum sp , Rhizomucor sp. 
13 315 

2 
Alternaria dianthicola , Aspergillus carponaria, A. flavus, A. niger , 

Heli-comyces sp, Olpitricum sp, Rhizomucor sp . 
2 239 

3 
Aspergillus carponaria, A. flavus, A. niger, A. terrus, Cladosporium 

sp, Humicol ofuscotra, Paceliumyces sp, Yeast. 
3 241 

4 
A. alternate, Aspergillus niger, A. terrus ,Cladosporium sp, Mucor 

sp, Rhizopus sp, Yeast . 
2 233 

9 
Alternaria sp, Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, A.terrus, 

Cladosporium sp, Penicillium sp, Rhizopus sp, Yeast 
5 453 

6 
Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, Cladosporium sp, Mucor 

sp, Rhizopus sp, Yeast 
2 432 

2 Aspergillus  candidus, Cladosporium sp, Penicillium sp, Rhizopus sp 4 116 

3 

A.alternate, A.citri, A.raphani, A.tenuessima, A.clavata,A. 

heteromorphus, A.niger, A.pencilloids, Bipolaris spicifera, 

Cladosporium aphide, C. carni, C.sphaerospermum, Curvularia 

clavata, Drechslera halodes Helicomyces sp, Nigrospora sp, Mucor 

sp, Penicillium sp 

13 311 

5 Aspergillus flavus, A.niger,A.resticurs, Penicillium sp, Rhizopus sp 9 199 

10 Aspergillus niger ,Penicillium sp, Rhizopus sp 3 633 

11 Aspergillus niger, Rhizopus sp 2 320 

12 
A. alternate, Aspergillus flavus, A. japanicus, A.niger, A. oryfish , 

Neosar-tory fischeri, Penicillium sp, 
2 235 

13 Aspergillus candidus, A.japanicus, A. niger, Penicillium sp, 4 63 

14 

A. cremonium, A. heteromorphus, Aspergillus niger, Bipolaris 

Penicillium chrysognum sp, Bipolaris spicifera, Cladosporium sp, 

Penicillium sp 
3 253 

15 Aspergillus niger ,Chaetmium sp, Humicol ofuscotra, Penicillium sp 4 101 

16 
Aspergillus carponaria,A. flavus, A.niger, Paceliumyces sp, 

Torulomyces sp 
9 920 
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17 

Aspergillus alliaceus ,A. beijingensis, A. flavus, A. fumigatus, 

A.japanicus, A. niger, A. ochraceus, A. terrus, Chalaropsis sp, 

Cladosporium aphidis, Cladosporium sp, Cunninghamella elengans, 

Penicillium sp 

13 202 

13 
Aspergillus niger, A.sojae, Humicol ofuscotra, Leohumicola 

terminalis, Penicillium sp 
9 63 

15 Alternaria longipes, Aspergillus japanicus, A. niger, Penicillium sp, 4 126 

20 
Alternaria sp, Aspergillus flavus, A. niger, Cladosporium 

cladosporidus, Rhizopus sp 
6 21 

21 Alternaria alternate, Cladosporium cladosporidus, Rhizopus sp 3 61 

22 
Aspergillus flavus, A.japanicus, A. niger, A. parasiticus, Penicillium 

restricum, Penicillium sp, 
6 32 

23 
Alternaria sp, Aspergillus carponaria, A.flavus, A. fumigatus, A. 

niger, Rhizopus sp 
6 103 

24 Aspergillus niger ,Rhizopus sp 2 90 

29 A. cervinus, Aspergillus niger, A. ochraceus 3 34 

26 

A.alternate,A.citri, Aspergillus flavus, A. fumigatus, A.niger,A. 

ochraceus, A.oryza,A.terrus,Cladophialophoro sp ,C.carrionii , 

Fusarium sp,Paecil-  om yces  penci , P. puntoni ,P.victoria, P 

.expansum 

19 130 

22 

A.alternate, A. arbusti, A. tenuessima, A.awamor Aspergillus 

beijingensis, A.flavus, A.fumigatus, A.pencilloides A. tricola. A. 

niger, Botrytis cinerea, Brachysporium sp,Chaetomium 

sp,Cladosporium aphidis,C.cladospor- ioides,Cladosporium  sp, 

Emericell nidulans, Helminthospoium sp, Neos-artorya sp, 

Penicillium sp, Torulomyces sp 

22 313 

23 
Alternaria sp ,Aspergillus niger, Aspergillus sp, Penicillium 

janthinellum 
4 61 

25 

A. alternate, Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, 

Cladosporium aphidis, C. cladosporioides Cladosporium 

Helicominas sp hadotorella sp sp. Penicillium citranium, P. 

scedosporium,Penicillium sp 

14 212 

30 Aspergillus flavus, A. niger, Paecilomyces victoria 3 61 

 2092 212 العدد الكلي    

 

 النسب  المئوية للتردد الظهور و السيادة النسبية 

كةان األعلة    Aspergillus ينت نتةائل حسةاب النسةب الم ويةة لتةردد ظ ةور األجنةان ية  العينةات أن الجةنو 

% سسةةيادت  56.66كةةان تةةردده  Penicilliumتةةاله جةةنو % 62.22% س سةةياده نسةةبية 76.62تةةردد ظ ةةور إذ  لةةغ 

 (.4سكما ي  الجدس  ) Rhizopus   سCladosporiumس Alternaria% ثم تبعت ما األجنان 8.105النسبية 
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 ( تردد الظهور والسيادة النسبية لألجناس المعزولة من وسائد القطن 4جدول ) 

 

عدد العينات التي ظهر  الفطرية  األجناس

 فيها
 ة %السيادة النسبي تردد الظهور % عدد المستعمرات

Alternaria 14 296 46.62 3.622 

Ascophanus 1 10 3.33 0.141 

Aspergillus 25 4351 56.62 62.221 

Bipolaris 2  33 6.66 0.462 

Botrytis 1 11 3.33 0.196 

Brachysporium 1 11 3.33 0.196 

Cirrenalia 1 13 3.33 0.134 

Chaetmium 3 34 10 0.431 

Chalaropsis 1 10 3.33 0.141 

Cladophialophoro 1 10 3.33 0.141 

Cladosporium 13 993 43.33 2.502 

Curvularia 2 30 6.66 0.429 

Cunninghamella 1 11 3.33 0.196 

Drechslera 1 10 3.33 0.141 

Emericell 1 11 3.33 0.196 

Fusarum 1 10 3.33 0.141 

Helicomina  1 10 3.33 0.141 

Helicomyces 3 31 10 1.142 

Helminthosporum 1 11 3.33 0.196 

Humicola 3 44 10 0.623 

Leohumicola 1 11 3.33 0.196 

Mucor 3 92 10 0.302 

Neosartory 2 42 6.66 0.959 

Nigrospora 1 12 3.33 0.120 

Olpitricum 2 20 6.66 0.233 

Paecilomyces 4 61 13.33 0.364 

Penicillium 12 922 96.66 3.109 

Rhadotorella 1 10 3.33 0.141 

Rhizomucor 2 20 6.66 0.233 

Rhizopus 11 233 36.66 3.301 

Torulomyces 2 21 6.66 0.252 

Yeast 4 443 13.33 6.222 

 ,General ( G)% أنلللواع وفيلللرة Dominant (D) ,3.301%-62.22أنلللواع سلللائدة   <% 62.22*

 . Rare( R) درةنا % أنواع 3.301 -0.141%

  

كةان أكثرهةا سةيادة  إذ  لغةت نسةبة  Aspergillus nigerأفا  النسبة للسيادة النسبية لألنواإل يقد لوحح أن الفطر

%. 50.00% ستةردد ظ ةور 7.506 نسةبة سةيادة A. flavus % تةاله الفطةر 70.00% ستردد ظ ةور42.202سيادت  

 A.alternateس  spp Rhizopusس Chaetmium sppس  Yeastس Penicilliumsppتبع مةةةةةةةا الفطريةةةةةةةات

 (. 5) جدس    A. carponaria س A. terrusس Helicomyces sppس A.heteromorphus س A.fumigatusس



  الربيعي والعنبكي                                                          (2014) , 251-222(: 1) 6 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

206 
ISSN 2072-3875 

 

 ( تردد الظهور والسيادة النسبية لألنواع الفطرية المعزولة من وسائد القطن5جدول ) 

 

 األنواع الفطرية
عدد العينات التي 

 ظهر فيها
 مراتعدد المستع

تردد 

 الظهور%

السيادة النسبية 

% 

Alternaria  alternate 3 123 26.66 1.243 

A. arbusti 1 12 3.33 0.120 

A. citri 2 23 6.66 0.326 

A.dianthicola 1 10 3.33 0.141 

A longipes  1 10 3.33 0.141 

A. raphani 1 11 3.33 0.196 

Alternaria sp 4 42 13.33 0.666 

A. tenuessima 2 20 6.66 0.233 

Ascophanus carneus 1 10 3.33 0.141 

Aspergillus alliaceus  1  12 3.33 0.120 

A.awamori 1 10 3.33 0.141 

A. candidous 2 31 6.66 0.435 

A. carponaria 9 22 16.66 1.02 

A. cervinus    1 11 3.33 0.196 

A. clavata 1 10 3.33 0.141 

A. cremonium 1 12 3.33 0.120 

A. beijingensis 2 33 6.66 0.462 

A. flavus 16 623 93.33 5.936 

A. fumigatus 2 101 23.33 1.431 

A. heteromorphus 2 50 6.66 1.229 

A. japanicus  9 69 16.66 0.521 

A. niger 23 3016 53.33 42.232 

A. parasiticus 2 42 6.66 0.666 

A.pencilloids 2 20 6.66 0.233 

A. resticus 1 10 3.33 0.141 

A. ochraceus 3 33 10 0.462 

A.  oryfish  1 10 3.33 0.141 

A. oryza 1 10 3.33 0.141 

A.  sojae 2 32 6.66 0.493 

Aspergillus sp  1 10 3.33 0.141 

A. terrus 9 23 6.66 1.034 

A. tricola  1 10 3.33 0.141 

Bipolaris sp 1 12 3.33 0.120 

B. spicifera 2 21 6.66 0.252 

Botrytis cinerea 1 11 3.33 0.196 

Brachysporium sp 1 11 3.33 0.196 

Cirrenalia sp 1 13 3.33 0.134 

Chaetmium sp 13 34 43.33 0.431 

Chalaropsis sp 1 10 3.33 0.141 
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Cladophialophoro  carrionii 1 10 3.33 0.141 

Cladosporium aphide 4 61 13.33 0.364 

C.arni 1 40 3.33 0.966 

C. cladosporiods 4 90 13.33 0.203 

Cladosporium sp 10 352 33.33 9.629 

C. sphaerospermum 1 10 3.33 0.141 

Curvularia clavata 1 10 3.33 0.141 

Curvularia lunta 1 20 3.33 0.233 

Cunninghamella elengans 1 11 3.33 0.196 

Drechslera halodes 1 10 3.33 0.141 

Emericell nidulans 1 11 3.33 0.196 

Fusarium sp 1 10 3.33 0.141 

Helicomina sp 1 10 3.33 0.141 

Helicomyces sp 3 31 10 1.143 

Helminthospoium sp 1 11 3.33 0.196 

Humicola  fuscotra 3 44 10 0.623 

Leohumicola terminalis 1 11 3.33 0.196 

Mucor sp 3 92 10 0.302 

Neosartory fischeri 2 42 6.66 0.959 

Nigrospora sp 1 12 3.33 0.120 

Olpitricum sp 2 20 6.66 0.233 

Paecilomyces penci  1 10 3.33 0.141 

P. puntoni 1 11 3.33 0.196 

Paecilomyces sp 2 20 6.66 0.233 

P.victoria 2 20 6.66 0.233 

Penicillium sp 19 909 90 2.196 

Penicillium chrysognum 1 13 3.33 0.134 

P. citranium  1 12 3.33 0.120 

P .expansum 1 10 3.33 0.141 

P. janthinellum    1 10 3.33 0.141 

P. restricum 1 12 3.33 0.120 

P. scedosporium 1 10 3.33 0.141 

Rhadotorella sp 1 10 3.33 0.141 

Rhizomucor sp 2 20 6.66 0.233 

Rhizopus sp 11 233 36.66 3.301 

Torulomyces sp 2 21 6.66 0.252 

Yeast 4 443 13.33 6.222 

   2092  مجموع المستعمرات

 

 : ظهور األنواعو سمبسون و غزارة األنواع و تجانس ر فوي-شانونمؤاشرت التنوع : 

سيفةر س سمبسةون س اةزارة األنةواإل س تجةانو ظ ةور -أظ رت نتائل فشررات التنوإل  الفطري المتمثلةة  شةانون

 -( . سضةح فشرةر رةانون6األنواإل  أن هناك تفاست كبير ي  تنوإل الفطريةات ية  عينةات الوسةائد المدرسسةة ) جةدس  

كانةةت األعلةة  تنوعةةا ساةةيم   6س 1س 12س22س 8س 26العينةةات سيفةةر أن ايمتةة  تناسةةبت  رديةةا فةةع تنةةوإل العينةةات إذ إن 

علةة  التةوال  . أفةةا فشررسمبسةةون للتنةوإل يةةان ايمتةة   2.11س 2.150س 2.027س 2.208س 2.204س 0.424فشرةرات ا 
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 12س  8س 26س 22تناسبت  شك  عكس  فع تنوإل العينات يقد تقار ت نتائج  فع نتائل فشرر رانون سيفر  ان العينةات 

علة   0.201س 0.180س 0.122س 0.115س 0.086س 0.021س 0.062ه  األعل  تنوعا سكانةت ايم ةا  27س 1س 22س

 ( . 6ه  األا  تنوعا  حسب المشررين أعاله )جدس   11التوال . لوحح إن العينة 

هةةة  األكثةةر اةةزارة يةةة  األنةةواإل أفةةا العينةةةة  12س 27س 26س 8س 22أرةةار فشرةةر اةةةزارة األنةةواإل أن العينةةات

 1.280هة  األكثةر تجانسةا سكانةت ايمت ةا  26األا  ازارة. أظ ر فشرر تجةانو ظ ةور األنةواإل إن العينةة يكانت 11

 ( . 6)جدس   0.025األا  تجانسا ي  ظ ور األنواإل سكانت  2سالعينة 

 

 ( مؤشرات التنوع الفطري في عينات الوسائد القطنية 6جدول )

 

 مؤشر تجانس األنواع ؤشر غزارة األنواعم مؤشر سمبسون ويفر–مؤشر شانون  تسلسل  العينة

1 2.190 0.130 4.253 0.333 

2 0.230 0.636 2.053 0.329 

3 1.923 0.252 2.535 0.295 

4 1.651 0.213 2.934 0.365 

9 1.312 0.205 2.566 0.322 

6 1.411 0.221 2.222 0.229 

2 1.063 0.444 1.493 0.262 

3 2.234 0.036 6.320 0.546 

5 1.346 0.305 1.326 0.336 

10 0.921 0.663 0.206 0.920 

11 0.234 0.332 0.355 0.332 

12 1.922 0.269 2.923 0.310 

13 1.303 0.231 1.632 0.540 

14 1.234 0.219 2.333 0.334 

19 1.122 0.351 1.452 0.313 

16 0.302 0.931 1.491 0.453 

12 2.325 0.119 9.131 0.523 

13 1.932 0.224 2.133 0.592 

15 1.002 0.441 1.336 0.223 

20 1.923 0.203 2.200 0.323 

21 0.332 0.431 1.120 0.305 

22 1.290 0.122 2.923 0.522 

23 1.929 0.294 2.434 0.325 

24 0.900 0.623 0.935 0.222 

29 0.239 0.935 1.040 0.665 

26 3.424 0.021 6.203 1.233 

22 2.203 0.062 3.352 0.326 

23 1.291 0.312 1.630 0.502 

25 2.110 0.201 9.964 0.255 

30 0.360 0.452 1.120 0.233 

   

يعد استددا  الوسائد كمصدر فن فصادر الراحة لإلنسان لكن ي  الوات نفس  فمكن أن تكون فصدر إزعةاج أس 

نةةوإل يةة   26جةةنو س 02فسةةتعمرة يطريةةة تعةةود  2052ذات تةةاثيرات  ةةحية سةةلبية  إذ  ينةةت الدراسةةة الحاليةةة سجةةود 
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الوسائد المحشوة  الياف القطن سالموجودة ي  فنةاز  ذات أنبمةة  ي يةة فدتلفةة. أرةار عةدد المسةتعمرات إلة  أن أليةاف 

الحقة  أس أثنةا  الدةزن سالتةداس  أسفةن القطن فمكن أن تتواجد أس تلتص  علي ا الفطريات فةن فصةادر فدتلفةة أفةا فةن 

 Hakeس 9911سآخةةرسن  El-Naghy (سةة  أثنةةا  اسةةتدداف  ل ةةا أس فةةن البي ةةة الداخليةةة المحيطةةة  الوسةةائداانسةةان نف

سآخةةرسن   El –Samawatyس  ,2006 سآخةةرسن Woodcockس ,Anthony 2004 سChunس1992سآخةةرسن  

لعينةات المدرسسةة ية  ا Aspergillus(. أرارت الدراسة أيضا إل  النسبة العالية لتردد الب ةور سالسةيادة للفطةر2011

يضال عةن أألجنةان أألخةرى سهةذا  Rhizopusس Cladosporiumس Alternariaس Penicilliumتبعت  األجنان  

 Woodcockفةةا أكدتةة  دراسةةة سةةا قة عةةن تواجةةدها يةة  حشةةوة الوسةةائد المصةةنعة فةةن الةةري  ساألليةةاف الصةةناعية )

وت  عا األجنان ي  البي ة ستكرار ظ ورها دلي  ( . أن فشررات تردد الب ور سالسيادة تد  عل  ثب,2006سآخرسن

ا للتغيةةرات البي يةةة المدتلفةةة سنشةةا  ا يسةةلجيا اس ايضةةيا كسةةرعة نموهةةا سنشةةا  ا اانزيمةة  سالسةةم  علةة  فةةدى تحمل ةة

أفكانية أنتاج ا أعةداد كبيةرة فةن الوحةدات التكاثريةة سلةذلش يقةد أرةارت الدراسةات إلة  نسةب يضال عن فقارنة  غيرها 

 Wahegaonkarس 2010سآخةرسن   Pandaس2001سآخةرسن    Dharmageالعةال  ية  البي ةات المدتلفةة)ترددها 

 سالفطريةات األخةةرى Aspergillus nigerاألكثةر سةيادة  ةد ا فةةن المعزسلةة األنةواإل الفطريةة (. أن 2011 سآخةرسن

نةةا أن فعةةد  اليةةوف  لنةةو  المعزسلةة  ةةنفت يةة   حةةوث عةةدة علةة  أن ةةا خطةةرة فةةن الناحيةةة الصةةحية لإلنسةةان   يةةإذا علم

ساعات  التال  يةان نوفة  علة  سسةائد فلوثةة   ةذه الفطريةات فةن الممكةن أن تمةر ا واا ةا أس  8اانسان الطبيع  االبا 

أس إلة  أفةاكن أخةرى ية  جسةم   ة  حتة  انتقال ةا فةن رةدو إلة  أخةر فسةببة العديةد فةن  ازسل ا إل  ج ازه التنفس 

(. أكةدت الدراسةة 2006سآخةرسن  Bowyerس 2003سآخةرسن  Greenر و فةثال )اافراع أس إثارت ا لألفراع كال

يقةد تكةون السةبب الحالية عل  اخذ جانةب الحيطةة س الحةذر عنةد اسةتددا  الوسةائد فةن ابة  األرةداص ضةعيف  المناعةة 

   Casadevall س Opportunistic fungi (Currie الةرئيو لاللت ا ةات القاتلةة الناتجةة عةن الفطريةات االنت ازيةة

(. ااترحةت الدراسةة الحاليةة أيضةا إفكانيةة إضةاية 2006سآخةرسن  Denning س2004 سآخةرسن  Jawtezس 1994

الوسائد كمصدر فن فصادر التلوث الفطري للبي ة الداخلية أس المناز   ما تنتج  فن سحدات تكاثرية فدتلفةة السةيما أذا 

 تقال ا خال  ثقوب الوسائد سحمل ا ي  ال وا  .علمنا  غر حجم الغزس  الفطرية سا واا ا سإفكانية ان

  Species diversityأرارت فشررات التنوإل ااحيةائ  المسةتدد  يي ةا المقةاييو الرياضةية إلة  تنةوإل األنةواإل

ي  العينات أس المجتمعات المدرسسة. أن التغيير ي  التنوإل ااحيائ  يعد فشرةر فناسةب للتغيةرات ية  البةرسف البي يةة 

ذ لةةوحح سجةةود تنةةوإل يطةةري يةة  االةةب العينةةات فمةةا أكةةد علةة  تةةوير البةةرسف البي يةةة المالئمةةة كالغةةذا  المحيطةةة  إ

سالر و ة سدرجة الحرارة أدت إلة  نمةو الفطريةات ستكاثرهةا س التةال   ةحة المجتمةع س ثباتة  المتواجةدة يية . أفةا الةة 

د البةةرسف أعةاله  معنةة  أخةر أن البةةرف يعنة  سجةةود خلة  ية  فجتمةةع الوسةائد القطنيةةة ية  احة 11التنةوإل ية  العينةةة 

المحيطة  الوسائد )المنز  (كانت اير فالئمة لنموها س تكاثرها. سضح فشرةر اةزارة األنةواإل ية  فعبةم العينةات إلة  

 حة التجمعات س األفاكن الت  تعي  يي ا  ينما أرار فشرر تجانو ظ ور األنواإل إل  نمط س كيفية توزيع اايةراد فةا 

   Margalef  (1كلمةا ااتر ةت اايةراد فةن  عضة ا  عضةا فةن ناحيةة الكثايةة كلمةا ااتر ةت القيمةة فةن  ةين األنةواإل ي

 ( .2011  سآخرسنWahegaonker سHarrison  2004 سKrebs  1989 س1972

 

 : األفالتوكسينسموم  وإفرازالنزيمات السليوليزو البروتييز النشاط اإلنزيمي الخارج خلوي 

زيم السليوليز ادرت جميع العزالت الداضعة لالختبار عل  إيةراز اانزيمةات المدرسسةة. أظ رت نتائل إيراز أن

افتةةازت الفطريةةات  كفا ت ةةا يةة  إيةةراز أنةةزيم السةةليولييز ستبةةاين أاطةةار هةةاالت التحلةة  حةةو  فسةةتعمرات ا تبعةةا لكفةةا ة 

(. اتفقةةت نتةةائل 2)جةةدس   5.7 - 0.81سةةم س فعاليةةة إنزيميةةة تراسحةةت  2.05-1.5الفطريةةات علةة  إيةةرازه إذ تراسحةةت 

 Aspergillus nigerالدراسةةة فةةع دراسةةات عديةةدة  ةةان الفطريةةات أدنةةاه ل ةةا القةةدرة علةة  إيةةرازه س كميةةات فتفاستةةة 

 سPenicillium sp سCladosporium sp  سChaetomium sp  س Alternaria alternateس A.flavusس

Fusarium solaniسRhizopus sp    ( سكفةا ة كةرا  ايةودين 2012سعبد ال ةادي سآخةرسن   2010)فال سرفضان

(. 2011 ,سعبةةد ال ةةادي  2010سآخةةرسن   Abu Bakarس 2008 سآخةةرسن   Kasanaيةة  الكشةةف عةةن إيةةرازه )

أظ رت النتائل تباين ادرة العزالت عل  إيراز اانزيم سوا ا كةان فةا  ةين األجنةان ساألنةواإل المدتلفةة أ  ضةمن إيةراد 
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الكفةا ة ية  افتلةش كفةا ة عاليةة ية  إيةراز األنةزيم  ينمةا تفاستةت  Aspergillus sojae أن الفطةر النوإل الواحد سلوحح

فن ضعيفة إلة  جيةدة . يمكةن A. niger األجنان األنواإل األخرى. لوحح أيضا تباين ي  فا  ين العزالت التا عة للنوإل 

عةد  كفايةة فةدة التحضةين لتحفيةز إيةرازه تفسير ضةعف اةدرة  عةا العةزالت علة  إيةراز السةليوليز لعةدة أسةباب فن ةا 

سعبةد  Luiza    2000ساختالي ا ي  القدرة عل  استغال  الوسط الزرع  أس لعد  فالئمة األن ال يدرسجين  للوسط )

 ( . 2012ال ادي سآخرسن 

 

 ( الكشف عن الفعالية اإلنزيمية إلنزيم  السليوليز لبعض الفطريات المعزولة 2جدول ) 

 

يميالنشاط اإلنز  ت الفطريات المعزولة  قطر المستعمرة )سم ( قطر الهالة )سم ( 

***   †  0.28 ±4.17 3.75 0.9 Alternaria alternate 1 

*   0.05± 1.14 3.6 3.15 A. alternate 2 

**    0.05± 2.7 4 1.5 Aspergillus fumgatus 3 

**    0.15±3.25 3.25 1 A. niger aggregate   4 

*      0.04± 1.18 2 1.7 A. niger aggregate   5 

*      0.02±2.14 3 1.4 A. niger aggregate   6 

*    0.38±1.5 2.25 1.5 A. niger aggregate   7 

**    0.15±2.9 4 1.4 A. niger aggregate   8 

*     0.05±2.5 2.5 1 A. niger aggregate   9 

***    0.5±5.5 5.5 1 A. niger aggregate   10 

**   0.03±3.12 3.9 1.25 A.niger  ver.niger 11 

*     0.1±1.9 2.05 1.1 A.niger  ver.niger 12 

**    0.05±2.5 3.1 1.25 A. niger var usamii 13 

****  0.18±5.9 7.35 1.25 A. sojae 14 

**    0.89 ±3.34 6.5 0.95 A. wentii 15 

*     0.07±0.81 3.25 4 Bipolarus spicifera 16 

**    0.05± 3 3 1 Cladosporium sp 17 

*      0.02 ±1.5 1.5 1 Neosartory fischeri 18 

**      0.02 ± 3 3 1 Pencillum 1 19 

***  0.25±4.3 4.3 1 Pencillum 2 20 

**      0.17±2.8 3.25 1.15 Pencillium 3 21 

سلم  2.9 -1فراز أإلنزيم و تكون هالة رائقلة حلول المسلتعمرات الفطريلة بقطلر )*مثلت كفاءة ضعيفة للفطر على إ

-2.6(. ** مثلت كفاءة متوسطة للفطر على إفراز أإلنزيم و تكون هالة رائقلة حلول المسلتعمرات الفطريلة بقطلر )

فطريلة بقطلر *** مثلت كفاءة جيدة للفطر عللى إفلراز أإلنلزيم و تكلون هاللة رائقلة حلول المسلتعمرات ال.سم( 4.0

أإلنللزيم و تكللون هالللة رائقللة حللول المسللتعمرات  سللم (. **** مثلللت كفللاءة عاليللة للفطللر علللى إفللراز 9.9 -4.1)

االنحلراف المعيلاري (. ± †   2011استخدم التدرج حسب ما استخدمه عبد الهلادي )سم(.  2 -9.6الفطرية بقطر )

S.D.     
علة  إيةراز اانةزيم كشف عن يعالية أنزيم البرستييز افتالك جميع العةزالت الداضةعة لالختبةار أظ رت نتائل ال

رام اختالف الفعالية اانزيمية  ين األجنان الفطرية ساألنواإل سحت  فا  ين العزالت التا عة للنوإل نفس  كما ي  الفطةر 

Alternaria alternate سsp Aspergillusكةة  فةةن  . اتفقةةت نتةةائل الدراسةةة فةةعDion (1750 س )Das  سآخةةرين

( الذين أسضحوا  ان الفطريات التا عة لجنو نفس  أس النوإل فمكن أن تتباين ي  اةدرات ا اانزيميةة سأن ااحيةا  1727)

المج رية االبا فا تدتلف ي  يعاليت ا الفسلجية  ين السالالت المدتلفة التا عة لنفو النوإل سهذا فا لةوحح ية  الفطريةات 

   (. أن اخةةةةتالف اا ليةةةةة إيرازاانةةةةزيم لةةةةبعا أنةةةةواإلGray  1757تسةةةةتدد  يةةةة  العمليةةةةات الصةةةةناعية )التةةةة  

Aspergillus  فثةةةةA.fumigatus  سA.sojae س A.wentii  كانةةةةت فعبةةةةم عةةةةزالت ذات اا ليةةةةة جيةةةةدة يةةةة  حةةةةين
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A.niger ذات اا ليةةةة فندفضةةةة ر مةةةا يعةةةزى إلةةة   بيعةةةة الةةةرام ال يةةةدرسجين  للوسةةةط إذ الحةةةحZielinsa  س 

Kaczkowski(1722 أن اا لية الفطر ايراز اانزيم تكون جيدة عند )pH 0 -2.5تراسحت فا  ين  . 

فةن خةال   إيةراز سةمو  االيالتوكسةين علة  المدتبةرة عن اا ليةة جميةع الفطريةات النوع  أظ رت نتائل الكشف

أن اةدرت (. 9اا ليةة إيرازهةا )جةدس  دلية  علة  التبةاين ية فالحبة التغير اللون  س  درجات فتفاستة للوسةط الزرعة  

سآخةةرسن   EL-Naghyالفطريةةات المدرسسةةة علةة  إيةةراز سةةمو  االيالتوكسةةين تتفةة  فةةع نتةةائل عةةدد فةةن البحةةوث )

(. أن تبةةاين الفطريةةات أس العةةزالت المدرسسةةة يةة  إنتةةاج السةةمو  اةةد تعةةزى إلةة  2010سآخةةرسن   Yazdaniس9911

اثر نسةبة السةم  عةدد فةن العوافة  فن ةا تجةزم السةم فةا  ةين الغةز  الفطةري البرسف الزرعية لتنمية الفطريات حيث تتة

(. أثبتةةت 9911سآخةةرسن   EL-Naghyسالمةةادة األسةةان ستحلةة  السةةم خةةال  أ الةةة فةةدة الحضةةن سكميةةة السةةم المنةةتل )

ة الدراسة أيضا كفا ة استددا  سسةط فسةتدلو الدميةرة س السةكرسزعند تعرضة  لبدةاراالفونيو  ية  الكشةف عةن اةدر

.أن اا ليةةة الفطريةةات المعزسلةةة ) 2007سآخةةرسن KumarسMachida  1999س Saitoالفطريةةات علةة  إيةةراز السةةم )

 السةمو  هةذه تحتة علة  إيةراز السةمو  فمكةن أن تكةون ل ةا تةاثيرات  ةحية علة  األرةداص المسةتددفين للوسةائد  إذ 

 ة  ةاافراع المدتلفةة لإلنسةان سالتة  تتةاثر ية  اا ةا الفعالةة  بيعت ةا ضةو  ية  الفطريةة السةمو   ةين األهةم المواةع

سالحمةدان  س 1993سآخةرسن   Klein) عواف  فتعددة فن ا فدة التعرع للسةمو  الفطريةة سالحالةة الصةحية سالعمريةة 

النشةةا  األنزيمةة  سالسةةم  الةةذي أ دتةة  الفطريةةات المدرسسةةة أكةةد علةة  اةةدرت ا علةة   (. عموفةةا   أن 2011آخةةرسن  ( 

سط الةذي تعةي  يية  للحصةو  علة  اةذائ ا فةن المةواد السةليلوزية سالنترسجينيةة المحيطةة   ةا سكةذلش االستفادة فن الو

ضةعفت ادرت ا عل  اختراق س إ ا ة أنسجة اانسان كالجلد أس ااذن  السيما أذا علمنا أن ا يطريةات انت ازيةة فتة  فةا 

 . ( 2011فناعة الجسم أحدثت أضرار  حية  ليغة ) الحمدان  سآخرسن 

 

 المعزولة الفطريات لبعض إفراز سموم االفالتوكسين القابلية على عن النوعي الكشف (9) جدول

 الفطرية العزالت واألنواع األجناس الفطرية
 االستجابة للتغير اللوني

+ ++ +++ 

Alternaria 

A. alternate  _  

A. alternate  _  

A. alternate _   

 
 
 
 
 
 

Aspergillus 

 
 
 
 

A.flavus   - 

A.flavus  -  

A.niger aggregate  -  

A.niger  aggregate  -  

A.nigr aggregate -   

A.niger aggregate  -  

A.nigre aggregate   - 

A.niger  aggregate  -  

A.niger ver.niger   -  

A.niger ver.niger  -   

A. wentii   - 

Cladosporium C. cladosporoides -   

C. cladosporoides   - 

C. cladosporoides -   

Pencillium Pencillum sp 1    - 

Pencillum sp 2    - 

Pencillium sp 3  -  

 غامق )عالي (.  برتقالي معتدل )معتدل(, +++ اصفر برتقالي فاتح ) ضعيف (, ++ اصفر برتقالي + اصفر     
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 و ITS1باسلتخدام البلوادئ  Pencillium و  Cladosporiumوالفطلرين  A.nigerللفطلر الخصلائص الوراثيلة

ITS2 

س ار ع عةزالت للفطةرين  A.nigerلوحح كفا ة استدالص الدنا ألثنتا عشر عزلة ضمت ثمان   عزالت للفطر 

Pencillium س Cladosorium ت الةدنا للبةواد  .  ينت نتائل تضديم تسلسال 2.25 -0.77  إذ تراسح نقاست م فا ين

زسج ااعدي ية  حةين  280-220حز  فتماثلة س  ناتل  لمرة ذس حجم تقريبا  A.nigerلعزالت  ITS1 & ITS2 العا 

 زسج ااعةةةدي لعزلتةةةا النةةةوإل 260 -250س Cladosporiumزسج ااعةةةدي للنةةةوإل   240كانةةةت أحجةةةا  الحةةةز  تقريبةةةا 

Pencillium  (2س 1) رك كما لوحح عد  ظ ور الحز  ي   عا العزالت. 

 

 
 

 . ITS1/ITS2دقيقة على الترحيل الكهربائي باستخدام البادئ  40( نواتج تضخيم الدنا بعد مرور  1شكل ) 

 والحفرتين Pencillium الفطر12و 5والحفرتين  niger. Aمثلت الحفر الـثمانية األولى عزالت الفطر 

 .  Cladosporium الفطر 11و 10

 

 
 

 . ITS1/ITS2دقيقة على الترحيل الكهربائي باستخدام البادئ  60م الدنا بعد مرور ( نواتج تضخي 2شكل ) 

 والحفرتين Pencillium الفطر12و 5والحفرتين  niger. Aمثلت الحفر الـثمانية األولى عزالت الفطر 

 Cladosporium الفطر 11و 10
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حةز  فتماثلةة س نةاتل  A.niger افةتالك فعبةم عةزالت النةوإل ITS5سITS2 أظ ةرت نتةائل تضةديم فنةا   

 250سCladosporiumزسج ااعدي للنةوإل 225زسج ااعدي ي  حين كانت احجا  البلمرة  000-270 لمرة ذس حجم 

(.إن نتةائل التضةديم تةد   3ي  حين لم تب ر الحةز  ية   عةا العةزالت ) رةك   Pencilliumلعزالت النوإل  220 -

شديو التقليدي للفطريةات سعلة  األالةب نجاح ةا ية  التشةديو علة  أعاله ي  الت ITSعل  إفكانية استددا  فنا   

 سآخةةرسن    Ciardoس 1120سآخةةرسن   Morrisonس 1990 سآخةةرسن  Whiteفسةةتوى األجنةةان ساألنةةواإل ) 

لكون ةةا تحتةةوي علةة  فنةةا   تغةةاير كثيةةرة  Aspergillug( كمةةا يضةة  اسةةتدداف ا يةة  الفطةةر 2010سالر يعةة   2010

 Species-specific diagnosticدداف ا يةة  تصةةميم فعلمةةات تشديصةةية فتدصصةةة للنةةوإل س التةةال  إفكانيةةة اسةةت

probes (De Aguirre   س 2004سآخةةرسنMorrison   فمكةةن إن تعةةزى أسةةباب عةةد  ظ ةةور 1120سآخةةرسن .)

أن يةشدي إلة  الحز  ي   عض ا إل  كمية الدنا القليلة ي  كتلة الغز  نتيجة التحطيم الغير فكتم  لجدار الدلية أس فمكةن 

 وسةا ة المركبةات الفطريةة التة  تتحةرر أثنةا  تحطةيم  PCRتحويرات اير فعرسية لمركبات الجدار أس تثبةيط تفاعة  

 (.2010سآخرسن    Ciardoالدلية ي  عملية استدالص الحافا النوسي  )

 

 

 

 ITS2/ITS5الزوج البادئ دقيقة على الترحيل الكهربائي باستخدام  40نواتج  تضخيم الدنا بعد مرور  ( 3شكل )

 والحفرتين Cladopsorium الفطر 12و  5والحفرتين  niger. Aمثلت الحفر الثمانية األولى عزالت الفطر 

 .Pencillium  الفطر 11و 10

 

 
 

 . ITS2/ITS5دقيقة على الترحيل الكهربائي باستخدام البادئ  60( نواتج تضخيم الدنا بعد مرور 4شكل )

 11و10و  Cladosporium الفطر12و  5والحفرتين  niger. Aانية األولى عزالت الفطرمثلت الحفر الثم

 .Pencillium  الفطر
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 :بإستخدام البادئ المتخصص بتقانة تفاعل البلمرة التسلسلي  A.nigerالتشخيص الجزيئي للفطر  

سةت دف فوجةود ية   ةان الجةين الم Ochratoxin Aالمنةتل لسةمو   A.nigerاثبت التشةديو الجزي ة  للفطةر 

  ية  حةين لةم يب ةر هةذا   62ْس  60س 58زسجةا ااعةديا ية  درجةات الحةرارة  024عند الوزن الجزي ة  0العزلة رام  

كما أظ رت نتائل هذا االختبار إن كال العزلتين لم تب ر أي نتيجة ية  درجةة  (5)رك    4الجين ي  العزلة الثانية رام 

 ْ   . 66الحرارة 

 

 

 

. مثلت الحفر األربعة  A.ngerحيل الكهربائي لنواتج تفاعل البلمرة التسلسلي لعزلتي الفطر ( التر9شكل )

, 5في حين مثلت الحفر 3م على التوالي للعزلة   66و 62, 60, 93األولى درجات حرارة االلتحام في 

 . 4درجات الحرارة السابقة للعزلة  12و 11,10

 

لبةاحثين سفشكةدة سفكملةة لتشةديو الفطةر يضةال عةن الطةرق التقليديةة أظ رت نتيجة الدراسة فطا قت ةا لنتةائل ا

  أفا عةد  ظ ةوره ية  العزلةة األخةرى فمكةن أن يعةزى إلة  عةد   A.nigerكون التسلس  المستدد  فتدصو للفطر 

نتيجةة اا لية العزلة عل  إيراز السم أس عد  فالئمة البرسف البي ية المحيطة) كالوسةط ألزرعة  فةثال( ايةراز السةم أس 

 Gonzalez -Salgado واسطة فكونات جدار الدلية أثنا  عملية اسةتدالص الحةافا النةوسي) PCRلتثبيط تفاع  

( إن اسةتددا  الطةرق المعتمةدة علة  2010 سآخةرسن  Ciardoس 2006  سآخةرسن Zanzottoس2005 سآخةرسن 

PCR المسةةت دية للةةدناDNA اليةةة التدصةةو سحساسةةة سيضةة  تعةةد  ةةديال جيةةدا سسةةريعا لتشةةديو الفطريةةات ألن ةةا ع

سآخةةرسن    Zhaoألن ةةا تحتةةوي علةة  فنةةا   كثيةةرة التغةةاير) Aspergillusيةة  الفطةةر ITS1أيضةةا اسةةتددا  المنطقةةة

 (1120سآخرسن   Morrisonس 2001

 

باسللللتخدام تقانللللة  Pencillium و Cladosporiumو A.nigerالتنللللوع الللللوراثي لللللبعض عللللزالت الفطريللللات  

   RAPD – PCR  عدد اإلشكالالمت التضاعف العشوائي

 المعتمةدة RAPD أسضحت نتةائل دراسةة التنةوإل الةوراث  لةبعا العةزالت الفطريةة المدرسسةة  اسةتددا  تقانةة

 TGC  TCT  GCC Cس CTG  CTG  GGA Cس  TGG  GGG  ACT Cلةثالث  ةواد  هة   PCR علة 

ية  حةين نجةح البةاد  الثالةث ية  كشةف التنةوإل عد  الحصو  عل  نواتل التضةديم  اسةتددا  البادئةان األس  س الثةان    

(. اظ ةر البةاد  األخيةر نةواتل تضةاعف فتباينةة  ةين  6 ين الفطريةات المدرسسةة )رةك Genetic diversityالوراث  

زسجةا ااعةديا كمةا تباينةت ية  تةال  الحةز . لةوحح عةد   2000 -200حزفة تراسحت أحجاف ا  12العزالت حيث كون 

 Pencillium ين  عا العينات  مةا يي ةا عةزالت الفطةر  Monomorphic bandsا  ة سجود حز  فشتركة أس فتش
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. يمكةن تفسةير عةد  الحصةو  علة  نةواتل التضةاعف Cladosporiumية  الفطةرسعد  سجود تسلسالت الباد  الثالث 

درسسةة س اةد يعةزى  استددا  البادئين إل  عد  سجود الموااع المكملة لتسلسالت هذين البادئين ية  جينةو  الفطريةات الم

االختالف ي  عدد الحةز  س أسزان ةا الجزي يةة ية  حالةة البةاد  الثالةث إلة  االخةتالف ية  عةدد الموااةع المكملةة لجينةو  

الفطريات فمةا أكةد علة  سجةود تنةوإل سراثة  فةا  ةين الفطريةات المدرسسةة أس فةا ين العةزالت سهةذا فةا أكدتة  الدراسةة 

باين ي  تال  الحز  اد يفسر عادة إلة  ظ ةور  عةا الحةز  المتضةاعفة فعةا ذات سزن أن الت الحالية اانزيمية سالسمية.

القالةب فمةا أدى إلة  تكةرار عةدد  DNAأس نتيجةة لزيةادة تركيةز جزي   فتماث  يتب ر عل  رك  حزفة سةميكة ساحةدة

 ( .   1997سآخرسن    Vogtال دف س التال  إل  تضاعف المواع نفس  أكثر فن فرة ) DNAنس  

 قت النتائل أعاله فع عدد فن الباحثين الت  أكدت عل  أفكانية االستفادة فن تقانة البلمرة العشوائيةاتف

سي  تدمين البعد الةوراث  سرسةم البصةمة الوراثيةة للعةزالت أس  Mutant lociي  تمييز أس الكشف عن فوااع الطفرة 

للكشةف  Species-specific amplicons األجنان الفطرية سإفكانية البحث عةن فنةا   تضةديم فتدصصةة  ةالنوإل

 س 2005سآخةرسن    Hinriksonعن األنواإل أس حت  السالالت لغرع استدداف ا ي  الدراسات التصنيفية سالطبية )

Swelim  2005س Aiat 2006 ( سكةةذلش اسةةتدداف  يةة  كشةةف فسةةتوى التبةةاين الةةوراث  للمجتمعةةات أس السةةكان )

Skibinski   1994  .) 

 

 
 

نواتج تضخيم الدنا باستخدام تضاعف البلمرة العشوائية .مثلت الــحفر الثمانية األولى عزالت     ( 6شكل )

 عزلتي الفطر12و  10و الحفر Cladosporium عزلتي الفطر11و 5و الحفر niger. Aرالفط

Pencillium. 

 :الشجرة التطورية 

فرسةةو  علةة   Phylogramري   ي ةةة رةةك  تطةةو Phylogenetic tree( الشةةجرة التطوريةةة 2سضةةح رةةك )

لتحديةةد  بيعةةة العالاةةات الوراثيةةة  ةةين  عةةا الفطريةةات المدرسسةةة . اسةةتددفت نتةةائل البعةةد  RAPDأسةةان  يانةةات 

 Genetic similarity gropesالوراث  للباد  الثالث لغرع يص  العزالت المدرسسة ال  فجافيع فتشا  ة سراثيا 

. لوحح تكةون عنقةودين كبيةرين   األس  تكةون    Jaccard  coefficientد(  استددا  فعاف  جكارCluster)عناايد  

عناايةد  ثانويةة  5ساحةد يقةط سالعنقةود الثةان  تكةون فةن  Patternsفن أر عة يطريات لم تكةون أي حةز    تعةود لةنمط 

سةكندرية حيةث سالمعزسلين فن الحصةوة ساال  A.nigerالعائدين للفطر  A6س  A4.العنقود االس  تكون فن العنقودين 

  .( 22س  21كانا األكثر تشا   سراثيا ييما  ين ما فقارنة  العزالت األخرى ) جدس  

أن النتائل أعاله أظ رت سجود تنوإل سراث  كبير  ين العزالت المدرسسة سالت  اد تكون دلية  علة  تطةور هةذه 

تغييةر ية  الجزي ةات الحيويةة اس التعبيةر  العزالت نتيجة لتغيةر ية  المةادة الوراثيةة كحةدسث الطفةرات أس فةا يتبع ةا فةن

  Esser االيةاالجين   سبب البرسف البي ية المدتلفة المتعرضة ل ا أس نتيجة لتاثرها  شك  كبير ي  فعةد  عمليةات 

)  2006.) 
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 والعالقات الوراثية بين بعض العزالت الفطرية . التطورية( الشجرة  2شكل) 

 

 (  قيم التشابه بين العينات اعتمادا على معامل جكارد10جدول)

 

  A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 C2 P1 P2 C1   

A2 1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000  

A3   1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000  

A4     1 0.290 0.900 0.290 0.290 0.329 0.000 0.290 0.290 0.000  

A5       1 0.900 0.333 0.000 0.290 0.000 0.000 0.333 0.000  

A6         1 0.200 0.000 0.162 0.000 0.200 0.900 0.000  

A7           1 0.333 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000  

A8             1 0.290 0.000 0.333 0.000 0.000  

A9               1 0.000 0.000 0.290 0.000  

C2                 1 0.000 0.000 1.000  

P1                   1 0.333 0.000  

P2                     1 0.000  

C1                       1  

  

 ( يوضح قيم البعد الوراثي  بين العينات اعتمادا على معامل جكارد 11جدول)

 

 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 C2 P1 P2 C1  

A2 0 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000  

A3   0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000  

A4     0 0.290 0.900 0.290 0.290 0.629 1.000 0.290 0.290 1.000  

A5       0 0.900 0.662 1.000 0.290 1.000 1.000 0.662 1.000  

A6         0 0.300 1.000 0.333 1.000 0.300 0.900 1.000  

A7           0 0.662 1.000 1.000 0.662 1.000 1.000  

A8             0 0.290 1.000 0.662 1.000 1.000  

A9               0 1.000 1.000 0.290 1.000  

C2                 0 1.000 1.000 0.000  

P1                   0 0.662 1.000  

P2                     0 1.000  

C1                                                                                                                           
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