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 مللخصا
عت مخسة عشر ،أضراراً كبرية للمجموع اخلضري على نبااتت العائلة الباذجنانية ومنها الطماطم early blight يسبب مرض اللفحة املبكرة عزلة  ُجم

أمجريت بعض الدراسات  من مصادر خمتلفة بطرابلس.  A. solaniعزلة من الطماطم، عزلتان من البطاطس، عزلة واحدة من الفلفل( لفطر  12)
القدرة اإلمراضية ، اخلصائص الظاهرية، PDAعلى الوسط الغذائي  النموات بني تلك العزالت، وذلك من حيث ختالفاحلقلية واملعملية لتحديد اال

يرتاوح بني النمو القطين اىل  PDAاً فيما بينها عند إستنباهتا على الوسط الغذائي اختالفأظهرت مستعمرات العزالت املختربة  ،ات اجلزيئيةختالفواال
بينت دراسة  ،أنتجت العزالت صبغات غريت من لون الوسط الغذائي الذي تراوح بني اللون الرمادي والبين ،ىل زيتوين غامقإاملسطح وبلون زيتوين 

تكون حوامل كونيدية قصرية حتمل جراثيم كونيدية ختتلف يف عددها من عزلة إىل أمخرى فهي إما جرثومة كونيدية مفردة أو  اخلصائص الظاهرية للفطر
ىل  إ 23.45كما أوضحت الدراسة وجود فروقات معنوية يف حجم كونيداي عزالت الفطر، ترتاوح أبعادها من على هيئة سالسل من جرثومتني؛  

اختبار قدرهتا اإلمراضية على مثار نبااتت وأوراق طماطم منفصلة،  أظهرت العزالت تبايناً كبريًا عند ،ميكرومرت 14.00اىل  7.70×  46.90
وابدائت  RAPD-PCRابستخدام  A. solaniإن دراسة التنوع الوراثي لعزالت فطر  اإلمراضية. ىل ضعيفةإ ،متوسطة ،شديدة :تراوحت بني

استطاعت ثالث ابدائت من أصل   ،متعددة وأمحادية املظهر  DNAات معنوية متثلت يف وجود أمناط خمتلفة من حزم  اختالفعشوائية قصرية، قد أظهر  
  RAPD-PCRوراثية للعزالت اخلمسة عشر، وقد أظهر التحليل العنقودي لنواتج ( حتديد البصمة الOPA-07 ،OPA-09 ،OPJ-09عشرة )
،  B  (TF1  ،TF3  ،TF8(، جمموعة  TF4  ،TF7  ،TL1  ،TL3)  Aإىل مخس جمموعات: جمموعة   متكن من تصنيف العزالت  OPA-07ئ  أن الباد
PEF،)    جمموعةC  (TF5  ،TF6  ،TF9  ،POL1  ،POL2  ،)  ن العزلتني املتبقيتني  أيف حنيTL2  وTF2  منط حتزميي فريد أمطلق عليهما اجملموعة   ااتو ذ
U1  وU2  أما البادئ ،على التوايل  OPA-09   جماميع وهي: جمموعة    أربعةفقد وضع العزالت يفA  (TF4  ،TF6  ،TF7  ،TF8  ،TL2 جمموعة ،)

B (POL1 ،TL3 ،TF3 ،) جمموعةC (TF5 ،POL2 وجمموعة )D (TL1  ،TF1 ،TF2 ،TF9 ،PEF)،  ن البادئأيف حني OPJ-09  قد
B (TF3 ،TF8 ،POL2  ،)(، جمموعة TF1 ،TF7 ،TL3 ،PEF) Aىل أربعة جماميع وراثية حمددة هي: جمموعة إستطاع تصنيف تلك العزالت ا

ات جزيئية جديرة اختالفعلى وجود  RAPD-PCRلقد برهنت نتائج D (TF4 ،TF5 .)وجمموعة  C (TF2 ،TF6 ،TF9 ،TL2)جمموعة 
أمكن من خالهلا تصنيف تلك العزالت ضمن جمموعات خمتلفة وأمناط فريدة، دون وجود عالقة تربط بني جماميع  A. solaniبني عزالت  هتمامابال

 القدرة اإلمراضية لتلك العزالت.األمناط العنقودية وكل من العائل النبايت، اخلصائص الظاهرية و 
 

    . Alternaria  solani - RAPD-PCR -اللفحة املبكرة - الطماطمكلمات مفتاحيه: 
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 املقدمة 
 

ميكن أن حيدث املرض على نطاق  ،تصيب نبات الطماطماليت  أحد األمراض الشائعة Early blight  مرض اللفحة املبكرة
،  Chaeraniيتوفر هبا الندى واألمطار والرطوبة النسبية العالية )اليت  املناطقيف  ولكن أبرزها واسع من الظروف املناخية

أول Grout (Ellis and Martin  ) و   Jones وكان   Alternaria solaniيمسبب هذا املرض فطر  ،(2006
 ،(A. porri f. sp. solani  Neergaard)  ، 1945السابق ابسم يف  حيث كان يعرف ،1882من صنفاه سنة 
متفرع وداكن اللون، ويكون الفطر  مقسم،  ، ميسيليوم الفطرDeuteromycotinaالفطرايت الناقصة  طائفة  يصنف الفطر ب

يكون الفطر طور جنسي، ويبقى الفطر لعدة سالسل تتكون من جرثومتني وال  يف    حوامل كونيدية حتمل جراثيم كونيدية فردية أو
 ،Agrios) الرتبة أو على أجزاء بديلة من العائليف  ويبقى ملدة طويلة املوسم التايليف  أايم داخل العائل ويسبب عدوى أولية

2005). 
 Shahbazi؛2008 وآخرون، Kumar )ُجيع أحناء العامل حيث يزرع الطماطم والبطاطس يف  ينتشر مرض اللفحة املبكرة

 -50(. ويشكل خطورة على أغلب نبااتت الفصيلة الباذجنانية ويسبب خسائر للمحصول ترتاوح ما بني  2010وآخرون، 
)سعيد وآخرون، من ليبيا  مناطق خمتلفةيف  ينتشر هذا املرض .)Shekhawat، 1986و (Mathur اهلنديف  % 86

2002.) 

تظهر األعراض على شكل دوائر حييط بعضها البعض متحدة املركز،   حيثاملقام األول على األوراق  يف    يؤثر مرض اللفحة املبكرة
يرتاوح لوهنا من البين الداكن إىل اللون األسود مما يؤدى إىل جفاف األوراق املصابة وسقوطها وتظهر األعراض على السيقان على 

 ،إىل سقوط النبات على األرض يشكل بقع بنية أو سوداء غائرة عن مستوى األنسجة السليمة شكلها دائري أو طويل وتؤد
يهاجم الفطر الثمار عند اقرتاب النضج حيث تظهر اإلصابة على شكل بقع ذات لون بين إىل أسود مستديرة الشكل وغائرة وىف 

 ) .Agrios ،2005؛   Kemmitt)  ،2002بعض األحيان ينمو الفطر على سطح البقع ويكون جراثيمه الكونيدية
املرحلة املاضية ممنصباً على الدراسات البيئية فيما خيص الكائن املسبب ملرض اللفحة املبكرة على الطماطم يف  لقد كان الرتكيز 

الكايف، نظراً لقلة اإلمكانيات  هتمامفإهنا مل تالق االالدراسات الوراثية هلذا الكائن  (، أما1998أبوغنية، ) ليبيايف  والبطاطس
ة اسرتاتيجيوذلك للوصول إىل  A. solaniالضروري دراسة ومعرفة مدى تنوع عزالت فطر لذلك أصبح من  ،املعملية سابقاً 

 ( Chan ،1995و Jegerإلدارة ومكافحة املرض ) ةفعال
 )مناطق خمتلفة من العامل مت احلصول عليها من اليت  A.solaniبني عزالت فطر  ات وراثيةاختالفأكدت الدراسات وجود 

Martinez  ،؛ 2004 وآخرونVan der Waals ،ات ختالفت عدة تقنيات لتحديد االاستخدمو )  2004وآخرون
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(، Christ  ،1992و   Petrunk)   Isozymesمنها استخدام نظائر اإلنزميات   A. solaniالوراثية بني عزالت 
 كبري بني تلك العزالت .  وراثيوأوضحت النتائج وجود تنوع 

 .Aاملصابة هى دليل غري كاٍف للتمييز بني عزالت النوعني املمرضنيقلية ألعراض املرض على النبااتت  احل  إىل أن املشاهدات نظراً 
solani   وA. alternata أمكن بواسطتها حتديد الفرق بني النوعني ات حديثة فقد استخدمت طرق تعتمد على تقني
اهري اجملهري والقدرة اإلمراضية الواضح يف الشكل الظ ختالف(. كما أن اال2010وآخرون،   Leiminger) املمرضني

خري دليل على وجود سالالت عديدة له، مما شجع على إجراء عدد من الدراسات ملعرفة  Alternariaلعزالت فطر 
  A. solaniوبني السالالت لنفس النوع   A. alternata و A. solaniات الوراثية اجلزيئية بني النوعني ختالفاال
(Leiminger  ،2010وآخرون)  ملثل هذه الدراسات اجلزيئية. ةلى استخدام تقنيات بديلعوقد شجع ذلك 

الدراسة هتتم ابستخدام تقنية فإن هذه  A. solaniونظرًا لقلة املعلومات عن مدى التنوع الوراثي للعزالت احمللية من فطر
RAPD-PCR  مستقبلية  أحباثوتوظيف النتائج املتحصل عليها إلجراء  ،الفروقات الوراثية بني تلك العزالت لتحديد

 يف ليبيا.  ملكافحة مرض اللفحة املبكرة

اختبار اإلمراضية ودراسة خصائص رض اللفحة املبكرة على الطماطم و تعريف الكائن املسبب ملإىل عزل و   هذه الدراسة  لذا هتدف
( كوسيلة لتحديد البصمة الوراثية جلينوم RAPD-PCRواستخدام التقنيات اجلزيئية )، الظاهرى لعزالت الفطرالشكل 
 .Alternaria solaniعزالت 

 

 البحث قمواد وطر 
 مجع العينات  

خالل الفرتة من شهر نوفمرب احمللية بتلك املنطقة  ُجعت العينات عشوائيًا من منطقة طرابلس وضواحيها إضافة إىل األسواق
واحتوت هذه العينات على أوراق ومثار طماطم وأوراق بطاطس ومثار فلفل ظهرت عليها  2013حىت شهر أبريل  2012
 مت احلصول عليها من نبايت البطاطس والفلفل استخدمت للمقارنة(. اليت  )عزالت الفطر ،اإلصابة أعراض

  العزل من األجزاء النباتية  

واآلجار   PDA (Potato dextrose agarمت حتضري األوساط الغذائية املختلفة ومشلت آجار البطاطس والدكسرتوز )
 . (2004 وآخرون،  Akhater) Boltter Methodإضافة إىل البيئة الرطبة WA املائي 
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جزء مصاب وآخر  ىسم حبيث تشمل كل قطعة عل2يصل قطرها حوايل  قطعتقطع األجزاء املصابة من األوراق والثمار إىل 
وضعت  ،واملعقم مرتني % ملدة دقيقتان مث غمسلت ابملاء املقطر70معاملتها سطحيًا ابلكحول تركيزه  تمت ،سليم من النبات

قطع لكل طبق برتي  5مبعدل  PDAومزعت على سطح الوسط املغذي  لتجفيفها مث ةالعينات على ورقة ترشيح معقم
  فرتة التحضني. ي، وهس27ᵒأايم عند درجة حرارة  7، تركت األطباق ملدة ستخدمت ثالث أطباق لكل عينةاو 

 ق عزل الفطر بصورة نقية :ائطر 

 من الغزل الفطري : النمو الطريفطريقة نقل  .1

 7س ملدة 27ᵒمث حيضن عند درجة حرارة  PDAأطباق برتي حمتوية على الوسط املغذي يف  الفطر ويموضعىف هذه الطريقة يؤخذ منو طريف من 

 (. 1988 أايم.)أبو غنية

 دطريقة عزل بوغ واح .2

 .( للحصول على مزارع نقية من فطر 2011 ،وآخرونGoyal،  1999وآخرون  Peever) اتستعملت طريقا
Alternaria solani أو العصاط أبواغ الفطر وذلك بكشط منو الفطر من مزرعة نقية بواسطة مشر يتم إعداد معلق من 

ومعقم داخل املزرعة ووضعه يف أنبوبة اختبار هبا ماء مقطر ومعقم مع  مل من ماء مقطر1.5بعد وضع  glass rodالزجاجية 
، ، يتم ختفيف العينة ثالث ختفيفات متتاليةمل ماء مقطر معقم ويرج جيداً   9أنبوبة اختبار هبا    مل من املعلق إىل1نقل،  الرج جيداً 

وزع ، % 2( تركيزه (water agar  WAمل من كل تركيز ألطباق برتي حتتوي على اآلجار املائي1ابستخدام املاصة ينقل 
س 27ᵒالعصا الزجاجية مث وضع يف احلضان عند درجة حرارة   ستخداماملائي بتحريك الطبق دائرايً واب  املعلق جيداً داخل اآلجار

ن، وآخرو   Shabazi ; 2004 وآخرون،   (Salvovساعة ظالم  8ساعة إضاءة و 16أايم مع تعريضها ملدة  7ملدة 
ة للكشف عن منو الفطر داخل األطباق وحتديد مناطق منوه املراد نقلها والناجت  steroscopeجمهر ضوئي    استخدم   .(2010

بواسطة الثاقب  فطريال نقل النمو ،بقاعدة الطبق حول تلك املناطق ةمن إنبات بوغ واحد وذلك بوضع دوائر كعالمات دال
 وضعت األطباق ،احلضانيف  س27ᵒأايم عند درجة حرارة  7، حيضن ملدة PDAوإبرة العزل ويوضع على أطباق هبا  املعدين
يف  PDA غذائيمت حتضري وتعقيم الوسط ال ،س إىل حني استخدامها4ᵒدرجة حرارته براد نقي يف ال فطريهبا النمو الاليت 

س إىل حني 4ᵒأانبيب زجاجية توضع مائلة، مث تنقل ُجيع العزالت إىل هذه األانبيب لغرض حفضها وترتك عند درجة حرارة 
 استخدامها.
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 التعريف اجملهري 

زرق أهذا النمو ويضاف إليه قطرة من صبغة  إبرة العزل لنقل جزء من ستعمالوذلك اب فطريحضر شرحية جمهرية من النمو ال
مت تسجيل املالحظات اخلاصة  ، 40عدسة شيئية بقوة ستعمالامليثيلني مت تغطى بغطاء الشرحية ويتم فحصها جمهراي وذلك اب

عدسة   ستعمالأبعاد الكونيداي للعزالت املختلفة ابابحلوامل واألبواغ الكونيدية، ترتيب الكونيداي على احلوامل الكونيدية، مت قياس  
 (.1996وآخرون،  Prescott) ocular and stage   micrometerقياس

  القدرة اإلمراضية:

.1 حقن نبااتت الطماطم          
وآخرون Peever تباع طريقة اللفطر، مت  اختبار اإلمراضية على شتالت طماطم ومثار طماطم ألصناف حملية كعائل يأجر 

 ( يوماً قبل عملية احلقن.4(24-0 إىلتربة معقمة ليصل عمرها يف  حيث تزرع النبااتت (1999(
العزالت مباء  هبااليت  جراثيم الفطر بواسطة غمر األطباقأايم، ومت حتضري معلق  7ملدة PDA  غذائية منيت العزالت على بيئة

 معقم. مقطر
مث ينقل املعلق إىل أانبيب للطرد املركزي لغسلها والتخلص من املاء  مشرط معقم ستعمالكل طبق ابيف   يمكشط النمو الفطري 

 .5000rpmُجيع األانبيب للطرد املركزي عند سرعة  ضعتخأ الزائد،
 لم .م /كونيداي 106×1عند   hemacytometerشرحية ونيداي ابستخدامالك مت تقدير تركيز

: 16س عند ᵒ±2 23درجة حرارة  أسابيع( مبعلق االبواغ الكونيدية، وضعت النبااتت عند  4مت رش نبااتت الطماطم )عمر  
استخدمت ثالث مكرارات نباتية   ،ساعة( لتوفري الرطوبة الالزمة  48-24)مدة   ضوء وظالم بعد تغطيتها أبكياس بالستيكية    8

، Abo-Elyouserو  (Nashwa    كشاهد استعماهلعزلة إضافة إىل ثالث مكرارات رمشت نبااتهتا مباء مقطر ومعقم ال لكل
 . ، وتصويرها فوتوغرافياً حقنها النبااتت اليت مت مت مالحظة وتسجيل ظهور األعراض على  ،(2012

ظهرت عليها أعراض املرض ومتت مقارنتها ابلعزالت األصلية وذلك لرتسيخ فرضيات كوخ اليت  أمعيد عزل الفطر من النبااتت
 .( Agrios،2005 ؛1998)أبوغنية، 

   Detached leavesطريقة األوراق املنفصلة  .2

لتحديد القدرة ، (Halterman ،2012و Weber؛ 1999وآخرون،  Peeverستعملت طريقة األوراق املنفصلة )ا
مت  ،أطباق لكل عزلة( كل طبق وثالثةيف   )ثالثة أوراق أسابيع تقريباً  4استخدمت أوراق ايفعة سليمة عمرها  اإلمراضية للفطر

 ، Water agarيغسل األوراق ابملاء وجتفيفها على أوراق ترشيح معقمة قبل نقلها على أطباق برتي هبا بيئة اآلجار املائ
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  ملم(، ووضع على كل ورقة4الثاقب املعدين )قطره  ستعمالاب PDA غذائيعلى الوسط ال ونقلت عزالت الفطر حديثة النمو
 مالمس للورقة وحنو حمورها.  اجتاهيف  اعاة أن يكون النمو الفطريقرص آجار حيتوي على منو الفطر، مع مر 

نظيفة وخالية من أي منو علي تلك   PDAفقد استعملت أقراص  حالة األوراق النباتية املستعملة للمقارنة كشاهديف  أما 
 التاىل : ((Rating scaleاإلصابة على كل ورقة ابستخدام سلم القياس  مت حتديد شدة ،األوراق

= موت الورقة 10=إصابة شديدة   7= موت األنسجة حول البقعة 5   = ظهور تبقع على الورق2 = ال توجد أعراض مرض 1
 .ابلكامل

( PDAظهرت عليها إصابة على بيئة )ليت  ا  أمعيد عزل الفطر بنقل جزء من املناطق  ،مت تصوير النتائج املتحصل عليها فوتوغرافياً 
 ومقارنة النمو الفطري ابلعزالت األصلية لتأكيد فرضيات كوخ.

 القدرة اإلمراضية علي مثار طماطم  .3 
% ومن مث عمل جرح مبكان اتصال الثمرة 70حمقنت مثار طماطم سليمة بعد غسلها وتعقيمها سطحيا ابلكحول االيثلي تركيزه  

ساعة حىت تتوفر الرطوبة ومراقبتها حىت ظهور  48-24مبعلق الفطر مت تغطيتها ابألكياس البالستيكية ملدة ابلساق وحقنت 
 مت تسجيل املالحظات الالزمة للنتائج املتحصل عليها وتصويرها فوتوغرافياً.، و األعراض

 أبعاد الشكل الظاهري للجراثيم الفطرية  عينيت .4
 ). غري منشور  2014)أبوغنية،من كل عزلة ومت فحصها ابجملهر ابستخدام العدسة القياسية  ةأمعدت شرائح جمهري 

    A. solaniجلينوم عزالت  DNAفصل احلمض النووي  .5

ابستخدام   (Liquid Nitrogen)مت جتميده بواسطة النيرتوجني السائل  الذي    جم من النمو الفطري1يمطحن ما يعادل   •
  DNeasy Plant Mini Kitاستخدمت العدة الكيميائية املوجودة ابملخترب  ،أداة طحن أو ما يعرف )ابملدقة(

QIAGEN, GmbH)  (. 
(. رمج RNA  (RNase A)ميكرولرت إنزمي هضم    buffer  AP1 ،4ميكروليرت من احمللول املنظم   400أمضيف للعينة    •

مت قلب  ،س65ᵒدقائق عند درجة حرارة  10وحمضن ملدة  Vortex (BioCote, UK)املخلوط ابستخدام رجاج 
 مرات خالل التحضني.  3-2األسفل واألعلى من  األنبوبة إىل

لط جيداً مث يموضعAP2ميكرولرت من احمللول املنظم  130يضاف  • جهاز الطرد  ومنها إىل دقائق 5الثلج ملدة يف  ، وخيم
 14.000دقائق عند سرعة  5ملدة  Centrifuge  (eppenddorf.   centerifuge, 5417R) املركزي

 . rpmالدقييف  دورة
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 ويوضع العمود (QIA shreder, spin column) ـعمود يعرف بيف  (Lysateمت حتلله )الذي  يوضع املخلوط •
 لدقيقة.دورة يف ا 14.000 عند سرعة نيالطرد املركزي ملدة دقيقت فصل جبهازمل، من مث يم 2أنبوب جتميع سعته يف 

ويضاف له بعد ذلك  ،األنبوب إىل أنبوبة جديدة بعناية مع مراعاة عدم تعكريه ابلراسب إن وجديف  يمنقل الراشح املتجمع •
لط ابستخدام املاصة  AP3/Eحجم من احمللول املنظم  1.5  .pipettingوخيم

أنبوب يف  بدوره وضعالذي  (DNeasy Mini spin columnميكرولرت من املخلوط إىل العمود ) 650يمنقل  •
دورة ابلدقيقة، مث  8000 عملية الفصل وملدة دقيقة واحدة عند سرعةيف  مل. يستخدم جهاز الطرد املركزي 2جتميع سعة

 عيدت هذه اخلطوة لبقية العينات.أم  ،يتم التخلص من الراشح
، AWميكرولرت من احمللول    500ويضاف له   مل2ع جديد سعة  أنبوب جتمييف    اخلطوة السابقةيف    يوضع العمود املستعمل •

 ويتم التخلص من الراشح. ،دورة يف الدقيقة 8000 سرعة فمصل جبهاز الطرد املركزي ملدة دقيقة عند
دورة  14.000دقيقة عند سرعة  2، ويفصل جبهاز الطرد املركزي ملدة AWحملول منظم  ميكرولرت500أضيف للعمود  •

 يف الدقيقة.
 PCR amplificationضخيم بواسطة تفاعل البلمرة املتسلسل الت

 ميكروليرت 15 حجم كلى قدرهيف   RAPD-PCRبواسطة   DNAعملية تضخيم احلمض النووي أجريت  
 حيث تتم برجمته الزمنية واحلرارية على النحو التايل:

 .نيدقيقتس ملدة 95ᵒعند  DNA ((Denaturationدورة واحدة للفصل املبدئي خليطي   •
 ملدة دقيقة. س95ºعند درجة حرارة  DNAدورة للفصل النهائي خليطي  40  •
 س ملدة دقيقة واحدة .36º عند Annealing مث التربيد والتحام البادئ  •
دقائق )لالستطالة   5ملدة   س72ᵒ ذلك دورة واحدة عند  يس يل72ᵒ عند  نيدقيقتملدة    Elongationاالستطالة للبادئ   •

 النهائية(.

 ابستخدام اهلجرة الكهرابئية هلالم األجاروز: PCRنواتج حتليل 
 B10-RAD gel apparatus  (Electorophoresisمت هذا التحليل ابستخدام جهاز الرتحيل الكهرابئي ) •

apparatus   
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                ( البادائت العشوائية املستعملة يف التجربة1جدول )

Sequence (5ʹ→3ʹ) التتابع RAPD Primers*  البادائت العشوائية  
GGTCCCTGAC OPA-06      

GAAACGGGTG OPA-07** 

GTGACGTAGG OPA-08 

GGGTAACGCC OPA-09** 

CCCGGCATAA OPJ-01 

TGAGCCTCAC OPJ-09** 

CCGACAAACC OPZ-10 

CAGGGCTTTC OPZ-15 

CAGTGCTGTG OPO-12 

TCGGCGGTTC OPO-16 
  Operon technology*مصدر البادائت العشوائية  •
 A. solaniات اجلزيئية لفطر  ختالفلتحديد اال   RAPD-PCRجتاربيف    هااستخدامأعطت نتائج إجيابية عند  اليت    ** البادائت •

 
 Agarose  (Agarose L E , AGR- LE- 500 ,AXYGENمن هالم أجاروز 1.5مت حتضري •

Bioscience)    حملول منظم  يفTBE  (TBE Buffer, 10x Molecular biology Grade Promega 
, USA)  . 

فولت  80)مت ترحيل اهلالم عند  ميكرولرت 15فتحات هالم األجاروز حبجم قدره يف  املستخلص DNAوضعت عينات  •
 ميكرولرت(.  500دقيقة، مث يمصبغ هالم اآلجاروز مبحلول بروميد اإلثيديوم ) 60أمبري ملدة  120عند 
 ,UV (Bio DOC Analyzeابستخدام مصدر لألشعة فوق البنفسجية  DNAيتم تعيني وتوضيح  •

Biometra An Analytik Jena company بواسطة )( وأمخذت صور فوتوغرافيةVILBER 
LOURMAT.) 

 SPSS  اإلحصائيالربانمج    ستخداماب  A. solaniلعزالت      RAPD-PCRلنواتج  تجميعي  ال  عنقودييتم التحليل ال •
 OPJ-09 و OPA-09 وOPA-07  البادائت العشوائية املستعملة يف التجربة
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 النتائج واملناقشة 
 

 الطماطم  على نباتالكائن املسبب ملرض اللفحة املبكرة  عزل و تعريف
 

يسبب   الذي  A.solani على تواجد فطر  ودراسة اخلصائص املزرعية للفطر يمن الفحص املخرب املتحصل عليها    بتت النتائجثأ
ظهرت عليها أعراض اليت  كل حاالت العزل املباشر من النبااتتيف   (2و  1) شكل مرض اللفحة املبكرة على نبات الطماطم 

 ( .2010؛ بركة وآخرون ،  2007املرض )عثيق وآخرون 
 

 ( Ellis and Martin) Jones & Grout A. solani وصف فطر
إىل زيىت غامق كما يمكون الفطر حوامل كونيدية قصرية حتمل جراثيم كونيدية ميسيليوم مقسم ومتفرع، لونه بىن زييت    يكَون الفطر
مت اليت  اجلراثيم الكونيدية كبرية، عديدةاخلالاي، ترتاوح قياسات أبعاد جراثيم العزالت ،سالسل تتكون من جرثومتنيمفردة أو يف 

العرض اجلدول يف  ميكرومرت 14إىل  7.7الطول ويف  ميكرومرت 46.9إىل  23.4بني  هذه الدراسة مايف  احلصول عليها
(1).Naik)(2010؛)Khalaf (2012 ؛)Sofi ( كما يكَون الفطر عند تنميته على الوسط ال2013وآخرون .)غذائي 

PDA  الفطر الصادر عن املعهد الربيطاينمستعمرات ذات لون زيتوىن داكن وتنطبق نتائج هذه الدراسة  مع وصف وتعريف 
 Weber(؛2011)Topkayaو Calis(؛2004وآخرون ) Slavovأجراها كل مناليت  وكذلك مع الدراسات

لنمو الفطر وهذا ما  امالئم اوسط يعترب PDA غذائيأن الوسط ال ةأثبتت نتائج هذه الدراس، Halterman (2012)و
عند تنميتها على الوسط  اجيد اقد أظهرت منو  A. alternataأكدته العديد من الدراسات السابقة على أن عزالت فطر 

 Salvovيوماً )  14لطبق برتى خالل   الكلية  ةغطت كتلة امليسليوم املساح حيث  س،25ᵒعند درجة حرارة   PDA  غذائيال
من انحية أخرى فإن هذه الدراسة ختتلف متاما عن دراسة سابقة أكدت أن  ،(2013وآخرون،  Sofi؛ 2004وآخرون، 

وآخرون،   Kumarعدم وجود مصدر للضوء )يف    PDAال ميكنه النمو وإنتاج جراثيم بصورة جيدة على    Alternariaفطر  
2008). 
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 على أوراق نبات الطماطمA. solani يسببها فطراليت  ( أعراض مرض اللفحة املبكرة1شكل )

 

 على مثار الطماطمA. solani أعراض مرض اللفحة املبكرةالىت يسببها فطر   (2شكل )
 

 

 
على  A. solaniمستعمرة  A. solani  (TF1،TF2،TF3)الظاهرية )املورفولوجية( لفطر  اخلصائص) 3 (شكل 

PDA  27أايم عند درجة حرارة 7بعدᵒ .س(TF1،TF2،TF3)  احلوامل الكونيدية والكونيداي لفطرA. solani  
 .40×10عند قوة تكبري 

 

TF3 
TF2

2 

TF1

1 

TF1 TF2 TF3 
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 Alternaria solani( متوسط قياس اجلراثيم الكونيدية لعزالت فطر 2جدول )
 mµالعرض mµالطول العزالت 
TF1 41.65 11.2 
TF2 43.05 9.8 
TF3 36.05 7.7** 
TF4 46.5 12.25 
TF5 31.5 14* 
TF6 23.45** 11.2 
TF7 34.65 12.25 
TF8 35.35 10.15 
TF9 30.45 12.25 
TL1 45.85 13.3 
TL2 35.35 10.85 
TL3 30.45 13.3 
PEF 44.1 12.6 

POL1 46.9* 13.3 
POL2 36.05 13 

 A. solaniاجلدول ميثل متوسط عشر قراءات ألبعاد جراثيم عزالت يف  كل رقم•
 الطول  والعرضيف  أقل متوسط **الطول والعرض. يف  * أعلى متوسط

 
 ختبار القدرة اإلمراضية ودراسة اخلصائص الظاهرية لعزالت الفطر ا
 

، حيث ظهرت أعراض كانت ممرضة لشتالت الطماطم  106مت احلصول عليها عند تركيز اليت  بينت النتائج أن عزالت الفطر
 تغري لوهنا للون البىن وكانت حوافها واضحة ومتحدة املركز مث، فبعد مرور مخسة أايم من احلقن ظهرت بقع صفراء، خمتلفة الشدة

هذه الدراسة يف  مت احلصول عليهااليت  هذه األعراض ،يوماً من احلقن 30وحماطة هبالة صفراء، كما جفت األوراق بعد مرور 
وأتكيداً  ،(2012وآخرون ) يأجراها الصفداليت  أعراض مرض اللفحة املبكرة على الطماطم، وهى مماثلة لنتائج الدراسة يه

  غذائي خذت أجزاء من األوراق املصابة ونقلت إىل الوسط الأفقد  A. solaniعلى أن هذه األعراض متسببة عن الفطر  
PDAد من وجود فطر ، وبعد مرور أسبوع مت فحص املستعمرة والتأكA. solani ًجمهراي. 
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 ختبار اإلمراضية ودراسة اخلصائص املورفولوجية لعزالت الفطر ا
شارت النتائج أكانت ممرضة لشتالت الطماطم و 106مت احلصول عليها عند تركيز عند تركيز اليت  بينت النتائج أن عزالت الفطر

هلا القدرة على  A.solaniفطر إىل أن ُجيع عزالت  (2-3واجلدول )(  3-9وشكل ) (3-8الشكل )يف  كما هو موضح 
 . (Nashwa,2012)إصابة نبات الطماطم وبدرجات خمتلفة من شدة اإلصابة

 

 
 

على  A. solaniمستعمرة A. solani   (TF4،TF5،TF6 ) ( اخلصائص الظاهرية )املورفولوجية( لفطر4)شكل 
PDA  27أايم عند درجة حرارة 7بعدᵒ .س(TF4،TF5،TF6 )  احلوامل الكونيدية والكونيداي لفطرA. solani  

 .40×10عند قوة تكبري 
 

TF6 TF5 TF4

4 

TF4

4 

TF5 TF6 
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 A. solaniمستعمرة A. solani   (TF7،TF8،TF9  )اخلصائص الظاهرية )املورفولوجية( لفطر  (5)شكل 

          احلوامل الكونيدية والكونيداي لفطر ( TF7،TF8،TF9)س. 27ᵒأايم عند درجة حرارة 7بعد PDAعلى 
A. solani  40×10عند قوة تكبري. 

 

 

 
 

على  A. solaniمستعمرة  A. solani  . (TL1،TL2،TL3  )( اخلصائص الظاهرية )املورفولوجية( لفطر 6شكل )
PDA  27أايم عند درجة حرارة 7بعدᵒ .س(TL1،TL2،TL3  ) احلوامل الكونيدية والكونيداي لفطر A. solani  

 .40×10عند قوة تكبري 
 

TF9 TF8 
TF7 

TL3 TL2 TL1 

TF7

77 

TF8 TF9 

TL1 TL2 TL3 
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 A. solani مستعمرة A. solani  (POL1،POL2،PEF ) اخلصائص الظاهرية )املورفولوجية( لفطر (7) شكل 
   احلوامل الكونيدية والكونيداي لفطر ( POL1،POL2،PEF)س. 27ᵒأايم عند درجة حرارة 7بعد  PDAعلى 

A. solani 40-10عند قوة تكبري. 
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متوسط  

 القدرة 

 اإلمراضية 

1 3.66 7.3 3 3.6 7.3 7 4.66 7.3 8.3 7.3 7.3 8.3 8.3 7.3 4.66 

 

 α = 0.05لعزل املتوسطات عند  LSD  =1.78ختبار ، انفس احلرف ليس بينها فروق معنويةيف  تشرتكاليت  املتوسطات*
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 على نبات الطماطم.  A.solani( القدرة اإلمراضية لعزالت فطر 8شكل )
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 على شتالت نبات الطماطم A. solaniمتوسط القدرة األمراضية بني عزالت فطر   (3جدول )
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A.solani عزالت فطر

A. solaniعلى أوراق نبات الطماطم  متوسط القدرة األمراضية بني عزالت فطر     (4 )جدول    

 α = 0.05لعزل املتوسطات عند  LSD  =0.97ختبار ا*املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ليس بينها فروق معنوية. 
 
مؤشرات  ستخدامطريق حتديد البصمة الوراثية اب عن Alternaria solaniلعزالت فطر  وراثيدراسة التنوع ال 

   RAPD-PCRلتفاعل البلمرة املتسلسل  عشوائيال DNAتضاعف 
 

متعدد املظاهر لتفاعل   عشوائيال  DNAمت حتضريها قبل إجراء تضخيم  اليت    DNA  يأظهرت النتائج أن عينات احلمض النوو 
 DNAومت استخالص   A.solaniكانت مناسبة لدراسة بصمة مخسة عشر عزلة من    RAPD-PCRالبلمرة املتسلسل  

والذى كان  يحلمض النوو  ي، كما حد الناتج النهائ (Liquid Nitrogen) النيرتوجني السائلطريقة  ستخداماب
 DNAوبينت النتائج أن نوعية    تتأثر ابلعوامل احمليطة ابلتجربة،  RAPDبواسطة    يعملية إكثار احلمض النوو  ،ميكرولرت15

 .   PCRبواسطة  DNAا كقالب لعملية تضخيم ستعماهلمت استخالصه كانت مناسبة الالذي  اجلينومى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على أوراق نبات طماطم. A.solaniالقدرة اإلمراضية لعزالت فطر ( 9شكل )
 

وقد أظهرت النتائج أن ثالثة ابدائت فقط قد أعطت نتائج  يابدائت عشوائية حيث أجريت جتارب منفصلة لكل ابدئ 10أجريت جتارب الختبار 
بني مخسة  ختالفكانت كافية إلظهار اال  PCRحيث أن نتائج  OP J -09و  OP A-09و OP A-07أكثر استقراراً وهذه البادائت 

البادائت  ستخدامبلمرة املتسلسل ابتوزيع احلزم  الناجتة من تفاعل ال (9،11، 7)واألشكال (5،6، 4 )واجلداول A.solaniعشر عزلة من فطر 
ابستخدام A.solaniلعزالت  RAPD-PCRلنواتج  يالتجميع عنقوديالتحليل ال (8،10،12) شكلكما يبني   ،مت اختبارهااليت  الثالثة
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لذلك التحليل  استخدمو ، بني العزالت املختربة وراثيللحزم الناجتة من هذا التفاعل وذلك لتحديد درجة التشابه ال SPSS اإلحصائيالربانمج 
 ( Cluster analysis) عنقوديال اإلحصائي

 

 
 
 
 
 
 
 

 OP A-07 عشوائيالبادئ ال ستعمالاب A.solaniاجلينومى لعزالت   DNA(  تضخيم 10شكل )
 A.solaniعزالت  M, 100 bp=  ،TF2- TF7% 1.8. مت فصل احلزم على هالم األجاروز   RAPD-PCRل 

 
 

 ستعمالاب  Alternaria solaniخلمسة عشر عزلة من  RAPD-PCR( . حتليل 5جدول )
 OPA-07البادئ 

 solani Alternaria عزالت الفطر
الوزن الجزئى للحزم 

 )زوج من القواعد(
TF7 TL3 TF1 PEF TF4 TL2 POL1 TF3 TF8 POL2 TF5 TL1 TF9 TF6 TF2 

         +      1330 

  + + + +  + +  + + + +       1300 

              + 1290 

             +  1280 

+ + + +   + + + +      + +    1250 

       ++ + +       1240 

++ + + + + + + + +      + +     1220 

 + +             + + 1180 

+ +   + + + +  + + + + + + + +  + + + +   1150 

+ + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + +    1200 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +   +  + + + + + + + 1170 

 العدد الكلى للحزم  3 2 2 4 2 3 5 5 3 4 5 5 4 5 5

   Monomorphic amplified fragment (MAF) الحزم المضخمة أحادية المظهروجود  + =     

                                                                         ) fragment Polymorphic amplified   ) PAFوجود الحزم المضخمة متعددة المظهر  + +=    
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                0         5        10        15        20        25                          

   A.solani عزالت  +---------+---------+---------+---------+---------+                           

 

             TF4  ─┬─────────┐ 

          A  TF7  ─┘         ├─────────────┐ 

             TL1  ───────────┘             ├───┐ 

             TL3  ─────────────────────────┘   ├─────┐ 

          U1 TL2  ─────────────────────────────┘     │ 

             TF8  ─┬───────────────────────┐         │ 

          B  TF3  ─┘                       ├─────────┤ 

             PEF  ───────────┬─────────────┘         ├─────────────┐ 

             TF1  ───────────┘                       │             │ 

             TF9  ───────────┬───┐                   │             │ 

             POL1 ───────────┘   ├───────────┐       │             │ 

         C   TF6  ───────────────┘           ├───────┘             │ 

             TF5  ─────────────────────┬─────┘                     │ 

             POL2 ─────────────────────┘                           │ 

         U2  TF2  ─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

البادئ  ستعمالاب A. solaniلعزالت فطر   RAPD-PCRلنواتج  يالتجميع عنقوديالتحليل ال (11) شكل 
 OPA-07 يالعشوائ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-RAPDل  OPA-09 يالبادئ العشوائ ستعمالاب A.solaniلعزالت  اجلينومى DNA تضخيم  (12)شكل 
PCR    1.5مت فصل احلزم على هالم األجاروز %M, 100 bp=  ،TF2- TF7  عزالتA.solani 

 

 OP A- 09البادئ  ستعمالاب Alternaria solaniخلمسة عشر عزلة من  RAPD( حتليل 6جدول )
 Alternaria solaniعزالت فطر 

 الوزن الجزئى للحزم
TF7 TL3 TF1 PEF TF4 TL2 POL1 TF3 TF8 POL2 TF5 TL1 TF9 TF6 TF2 

  + + + +        + + + +  + + 1350 

  + + + +    + + + +   + + +  +  + + 1300 

   + + + + + +    + + + + + + + +  + + 1260 

 + + + + + +   + + + +    + + + +  + + 1200 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + 1150 

 العدد الكلى  5 1 5 5 1 1 2 3 2 2 2 5 4 2 1

 Monomorphicamplified fragment(   MAFخمة أحادية المظهر  )ضوجود حزم م+  = 

 Polymorphic amplified fragment( PAFخمة متعددة المظاهر )ضوجود الحزم الم+ + = 
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             0         5        10        15        20        25 

A.solani عزالت   +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

       TF6   ─┬─────────────┐ 

       TF7   ─┘             ├───────┐ 

    A  TL2   ─┬─────────────┘       ├───┐ 

       TF4   ─┘                     │   │ 

       TF8   ───────────────────────┘   ├─────────┐ 

       POL1  ─┬─────────────┐           │         │ 

    B  TL3   ─┘             ├───────────┘         ├───────────┐ 

       TF3   ───────────────┘                     │           │ 

    C  TF5   ─┬───────────────────────────────────┘           │ 

       POL2  ─┘                                               │ 

       TL1   ─┐                                               │ 

       PEF   ─┤                                               │ 

    D  TF2   ─┼─────────────┐                                 │ 

       TF9   ─┘             ├─────────────────────────────────┘ 

       TF1   ───────────────┘ 

 البادئ ستعمالاب A. solaniلعزالت فطر  RAPD-PCRلنواتج  يالتجميع عنقوديال التحليل ) 13)شكل 
 OPA-09 يالعشوائ

 

 

 

 

-RAPDلـ OPJ-09 يالبادئ العشوائ ستعمالاب A. solaniاجلينومى لعزالت   DNA تضخيم)  14) شكل 
PCR   ، 1.5مت فصل احلزم على هالم األجاروز %M, 100 bp=  ،TF2- TF7  عزالت   A. solani 

               

 OP J-09البادئ ستعمالاب  Alternaria solaniخلمسة عشر عزلة من  PCR RAPD-( حتليل 7جدول ) 
 Alternaria solaniعزالت الفطر

الوزن 

الجزئى 

 للحزم

TF7 TL3 TF1 PEF TF4 TL2 POL1 TF3 TF8 POL2 TF5 TL1 TF9 TF6 TF2  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1300 

    + +  + +    + + + +    1280 

    + +  + + + +   + +     1270 

    + +      + +   + + + + 1220 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1150 

   + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  + 1080 

    + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 1050 

    + + + + + +    + +  + + + + + + 1020 

    + + + + + +    + + + + ++ + + + + 1000 

    + + + + + + + + + + + +   + + + +  970 

2 2 2 3 10 7 8 6 5 5 9 6 7 8 7 
العدد الكلى 

 للحزم

 fragmentMonomorphic amplified( MAFوجود الحزم المضخمة أحادية المظهر ) + =  

 PAF))fragmentPolymorphic amplifiedوجود الحزم المضخمة متعددة المظاهر=  + +
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                  0         5        10        15        20        25 

 +---------+---------+---------+---------+---------+  عزالت            

         A.solani 

            TL3   ─┐ 

          A TF7   ─┼─────────┐ 

            TF1   ─┘         ├─────────────────────┐ 

            PEF   ───────────┘                     ├───────────────┐ 

            POL2  ─┬─────────┐                     │               │ 

          B TF8   ─┘         ├─────────────────────┘               │ 

            TF3   ───────────┘                                     │ 

            TF9   ─┬─────────┐                                     │ 

          C TL2   ─┘         ├─────┐                               │ 

            TF6   ───────────┘     ├───────────────┐               │ 

            TF2   ─────────────────┘               ├─┐             │ 

          D TF5   ───────────┬───────────────┐     │ │             │ 

            TF4   ───────────┘               ├─────┘ ├─────────────┘ 

         U1 POL1  ───────────────────────────┘       │ 

         U2 TL1   ───────────────────────────────────┘ 
 

                 ستعمالابA.solaniلعزالت  RAPD-PCRلنواتج تجميعي ال عنقوديالتحليل ال( 15شكل )
 OP-J09 عشوائيالبادئ ال

 

ات اختالفوهذا يؤكد وجود  ،A. solaniكبري بني عزالت فطر   وراثيإن نتائج هذه الدراسة قد أوضحت وجود تنوع 
وآخرون،    Sofi؛ 2011وآخرون،  Dhahi؛ 2010وآخرون، (AlternariaLeimingerوراثية ضمن عزالت فطر

2013.) 
 2008وآخرون،     (Kumarاملتحصل عليها خالل هذه الدراسة ودراسات جزيئية سابقة  RAPD-PCRأكدت نتائج  

; Leiminger  ،؛2010وآخرونWeber  وHalterman ،2012؛Sofi   ،وجود درجة عالية 2013وآخرون )
 االكبري قد يكون راجع  وراثي لإن التفسري احملتمل هلذا التنوع ا  ،Alternariaضمن عزالت النوع الواحد لفطر    وراثيمن التنوع ال

 Sofi)فرتة زمنية قصرية يف  إىل ظهور طفرات طبيعية ترافقت مع قدرة الفطر على إنتاج عدد وفري من اجلراثيم )األبواغ(
 genetic وراثيات الوراثية الكبرية عادة ما تكون انجتة عن إعادة ترتيب ختالفمن انحية أخرى فإن اال ،2013)وآخرون،

recombination من خالل ما يعرف بـــ  يأو الالجنس يوهو ما يظهر خالل التكاثر اجلنسPara sexual cycle .
 ي، كما أنه ال يوجد طور جنسAlternariaجنس يف  بشكل منتظم Parasexual cycleولكن من غري املعروف ظهور 

الدراسة قد يكون راجعاً إىل زراعة خليط من ات الوراثية املتحصل عليها خالل هذه ختالف. إن تفسري االA. solaniلفطر 
 ينتقاء الطبيعع نتيجة إىل ضغط االالبيئة الليبية، ومن انحية أخرى فقد يكون هذا التنو يف  النباتية غري املتجانسة وراثياً  األصناف

 (. 2013وآخرون (Sofi دراسةيف  غري املرشد للمبيدات الفطرية وهذا يتفق مع ما جاء ستخدامالناتج عن اال
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Abstract 
Early blight disease causes severe damage to the foliar part of solanaceous crops including tomato. Fifteen 

isolates (12 from tomato, 2 from potato, 1 from pepper) were collected from different sources in Tripoli. 

Field and laboratory studies were conducted to determine cultural behaviour on PDA medium, morphological, 

pathogenic and molecular variation between isolates tested. Colonies of isolates revealed variation in their 

cultural behaviour on PDA medium ranging from cottony to appressed growth, with colour ranging between 

light to dark olivaceous. The pigments released by the isolates changed the medium colour to grey or brown. 

Morphological studies of the fungal isolates exhibited short conidiophores bearing a single or chains of paired 

conidia. This study revealed a significant variation in conidial size for the isolates tested ranging from 23.45 to 

46.90 x 7.70 to 14.00 µm. Pathogenicity testes on fruits, plants, and detached leaves of tomato indicated a high 
significant variation between isolates tested ranging from highly to moderate or weak pathogenic.  

Genetic diversity of A. solani isolates using RAPD-PCR with oligonuclotide primers revealed significant 

differences in the appearance of polymorphic and monomorphic banding patterns. Three primers (OPA-07, 

OPA-09, OPJ-09) out of ten were able to determine the genetic fingerprints of tested isolates. Cluster analysis 

of RAPD-PCR products showed that primer OPA-07 was able to classify the isolates into five groups: group A 

(TF4,TF7, TL1, TL3), group B (TF1,TF3, TF8, PEF), group C (TF5, TF6, TF9, POL1, POL2), whereas the 

remaining two isolates TL2 and TF2 were unique in their patterns and were designated as group U1 and U2 

respectively. Primer OPA-09 revealed four distinct genetic groups designated as: group A (TF4, TF6, TF7, 

TF8, TL2), group B (POL1, TL3, TF3), group C (TF5, POL2) and group D (TL1, TF1, TF2, TF9, PEF). 

However primer OPJ-09 was able to split the isolates tested into four distinct clusters: group A (TF1, TF7, TL3, 

PEF), group B (TF3, TF8, POL2), group C (TF2, TF6, TF9, TL2) and group D (TF4, TF5).  
The results of RAPD-PCR demonstrate existence of considerable variation in molecular characteristics of A. 

solan iisolates. Accordingly these isolates were classified into different groups and unique patterns with no 

obvious association between the pattern of clustering of the isolates and their host of origin, morphological 

characteristics and pathogenicity.                       
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