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         عزل بعض الطافرات المقاومة لبعض المواد الكيمياوية من عينات كونيدية معرضة ألشعة الشمس  

  Alternaria alternataوعينات غير معرضة من الفطر
  

       هدى وليد هادي
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  الملخص

)  من كونيدات غير معرضة ألشعة الشمس111 من كونيدات معرضة ألشعة الشمس و161( عزلة طافرة 272 عزلت

والكلورال   Azaguanine-8 واالزاكوانين Topasتوزعت هذه العزالت بعضها كطافرات مقاومة للمواد الكيميائية االتية التوباس

وذلك بعد تحديد فترة التعريض المناسبة ألشعة الشمس و قياس  .Alternaria alternataالفطر  من Chloral hydrateهايدريت

 150 دقيقة والتركيز المثبط االدنى 90 و60 و40 و20وقد كانت فترات التعريض . التركيز المثبط  االدنى للمواد الكيميائية

جرى حساب تكرار الطافرات و.  ملي مولر للكلورال هايدريت4.5مل لالزاكوانين و / ميكروغرام 3.5مل للتوباس و/امرميكروغ

وبالرغم من وجود زيادة في تكرار الطافرات المقاومة من . المقاومة لتلك المواد الكيميائية في الحالتين المعرضة وغير المعرضة

المعرضة ألشعة الشمس عنه في تكرار الطافرات المقاومة من غير المعرضة اال ان التحليل االحصائي بين عدم وجود فرق 

كما تم في هذا البحث اختبار . ينهما فأشر ذلك الى ضعف القدرة التطفيرية ألشعة الشمس في تجربة البحث الحاليمعنوي ب

المقاومة العرضية بين الطافرات المقاومة لتلك المواد اذ ُأِشر وجود مقاومة عرضية بين التوباس وكٍل من االزاكوانين والكلورال 

بين التوباس واالزاكوانين، في حين  % 93.2بين التوباس والكلورال هايدريت و % 83 هايدريت وبنسب مئوية مرتفعة اذ بلغت

  %.4انعدمت المقاومة العرضية بين االزاكوانين والكلورال هايدريت اذ وصلت في اعلى مستوياتها الى 
  

  .يميائية كد ، طافرات مقاومة، اشعة الشمس، مقاومة عرضية، موا Alternaria alternata:الكلمات الدالة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Isolation of Mutants Resistant to some Chemicals from Sunlight –Exposed 

and Unexposed Samples of the Fungus Alternaria alternata 
          

Huda W.  Hadi 
          Department of Biology/ College of Science/ University of Mosul 

  
ABSTRACT    

A total of 272 mutants (161 from sunlight exposed and 111 from unexposed conidia) resistant to the 
chemicals Topas, 8-azaguanine or Chloral hydrate were Isolated in the fungus Alternaria alternata. 
Initially, the exposure periods to sunlight and the minimal inhibitory concentrations for the chemicals 
were determined. The exposure periods were 20, 40, 60 and 90 minutes and the minimal inhibitory 
concentrations were 150 µg/ml for Topas, 3.5 µg/ml for 8-azaguanine and 4.5 mM for Chloral hydrate. 
The frequency of mutants resistant to each chemical was calculated and although the frequencies from 
the exposed samples were greater than those from unexposed one, the differences, however, were 
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statistically not significant pointing to the weakness of mutagenicity of the sunlight in the present 
experimental protocol. Cross resistance exhibited by any of the three classes of resistant mutants to 
other two chemicals was also tested. A fraction of 93.2% of the Topas resistant mutant cross resisted 8-
azaguanine as well, and 83% of them cross resisted Chloral hydrate. Azaguanine resistant mutants and 
Chloral hydrate resistant mutants, however, exhibited very low cross resistance to those two chemicals, 
being no more than 4% as its higher proportion. 
 

Keywords: Alternaria alternata, resistant mutants, sunlight, cross resistance, chemicals.  
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 ةالمقدم

 احد اجناس الفطريات الخيطية ذات االبواغ المقسمة واسعة االنتشار اذ يعد من اكبر  Alternaria alternataفطريعد ال 

لحقل او اثناء النقل او الخزن فهو يصيب عدداً كبيراً من انواع الفواكه المسببات المرضية للمحاصيل الزراعية سواء في ا

 yayUpadh and ,2010( فهو يسبب التنخرات للنسج النباتية مع انتاجه السموم ذات الضراوة العالية  )Ellis,1976(والخضر

Prasad.(  

ممرضة النباتية االخرى طريقة سريعة التأثير ان استعمال المبيدات الكيميائية في السيطرة على هذا الممرض والفطريات ال

واقتصادية لكونها  تؤدي دوراً كبيراً في وقاية النباتات او حماية المحاصيل من االصابة او الحد من انتشار الحشرات الناقلة 

يحث التغيرات الطبيعية لكن في الوقت نفسه فان االستعمال المتكرر لهذه الكيمياويات يمكن ان ) 2006العادل، (لألمراض النباتية 

للجينات من خالل نشوء الطفرات المقاومة في تلك المجاميع الفطرية وبالتالي سيصعب السيطرة على هذه الممرضات مستقبال 

  ).and Frazer Moore  ,2002(باستعمال هذه المبيدات نفسها فتصبح هذه اآلفات ذات ضراوة عالية  

  (al.,1979  اكتسبها الكائن تحت ظروف ليست مناسبة للنمط البريmutation Forwardالطفرة المقاومة هي طفرة امامية 

  et chamFin (وعند فشل احد المبيدات في السيطرة على الممرض واستعمال مبيد اخر يمكن ان تنشأ المقاومة العرضية Cross 

resistance كيميائية او مجاميع اخرى من المبيدات الفطرية سواء كانت هذه المقاومة العرضية لمبيدات تعود للمجموعة نفسها ال

هذا الفطر و الفطريات الممرضة  لذا تجرى محاوالت كثيرة لتصنيع مبيدات جديدة ضد. ) (Leroux et al., 1999المختلفة كيميائيا

زراعية من  ليس لها تأثيرات سلبية على المحاصيل ال Helminthosporium و Septoria و Fusariumالنباتية االخرى مثل

 dicarboximide وbenzimidazolمع مجاميع كيميائية لمبيدات معروفة مثل) عرضية(ناحية وال توجد لها مقاومة متصالبة 

  ).guanidine) Gehmann et al.,1990و

 -thiazolyl)-11-1-benzimidazole(2-4المادة الفعالة لهTopas  المبيد توباس 1991 وآخرونCrebelli  استخدم الباحث

 وهو مبيد فطري جهازي يتداخل في عملية تجميع خيوط Thiabendazole واالسم العلمي له ) (C10H7N3Sصيغتها العامة

 مثل انواع هذا المبيد ضد ممرضات نباتية مختلفة يتم استعمال  B tubulin  assemblyالمغزل اثناء عملية االنقسام الخلوي

Aspergillusو  Fusariumو Penicillumو Rhizoctonia  االنسان المستديرة فيبوصفه عقاراً فموياً لمكافحة الديدان 

 Pose-Juan et al.,2010)ضد مسببات البياض الدقيقي% 100 ويستعمل لتزويد وقاية كاملة )(Harding, 1980والماشية

(Reuveni et al., 1998; . اما المادة االخرى فهي كلورال هايدريت(C2H3Cl3O2) Chloral hydrate   1,1,2االسم العلمي-

trichloroethylene  وهو مركب هيدروكربوني يستعمل في الصناعات الدوائية كمسكن كما يستعمل كمادة فعالة يدخل في تركيب

كما ). (IARC,1995 الخ  DDT, trichlorofon, dichlorovos, trichloroaceticالعديد من المبيدات الحشرية والعشبية مثل

 الكوانين الداخلة في تركيب ة مركب حلقي نظير للقاعدة النيتروجيني Azaguanine -8(C4H4N6O)الزاكوانينتم اختبار مادة ا
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اذ Smith and)  (Harrill,1968  قابل لالنحشار في تركيبه واحداث الخلل فيه DNA) (الحامض النووي منقوص االوكسجين

اجدة في الغشاء البالزمي  متخصصة لنقل القواعد النتروجينية سواء يستطيع هذا المركب الولوج الى داخل الخلية عبر نواقل متو

 . الصيغ البنائية للمواد قيد االختبار) 1(، يوضح الشكل )and Diallinas, 2007 Pantazopoulou(كانت بيورين او بيرمدين 
 

             Azaguanine                                           Chloral hydrate                    Topas                 

                                          
                                                 

         عنMerck and Co., 1968(، Chloral hydrate( عن  : Topasالصيغة البنائية للمواد الكيميائية: 1الشكل

 )Green and Prout,1985( ، 8- Azaguanine عنKing et al., 2006).(  
  

 ومقاومة Alternaria alternataالدراسة الحالية تهدف الى عزل طافرات مقاومة مستحثة بأشعة الشمس من الفطر  فان لذلك
 ضد هذا الممرض لمبيدات وعقاقير كيميائية ومن ثم اختبار المقاومة العرضية لها علما ان بعض هذه العقاقير استعملت ألول مرة

  .النباتي

  المواد وطرائق العمل

: الكائن االختباري -1 

 / سعيد قاسمءورقا . الذي تم الحصول عليه من د Alternaria alternataأجريت تجارب البحث على النمط البري من الفطر

  .علوم الحياة/ كلية العلوم /جامعة الموصل

: األوساط الزرعية وظروف الزرع -2 

كمية كبيرة لتنمية الفطر وللحصول على ) PSAgar¸  Sucrose Potato( )2009 ,Hocking and Pitt(  الزرعي استعمل الوسط

 لقياس التركيز المثبط االدنى للمواد )Minimal Medium,M() 1979 ,Caten(نيدات كما اعتمد وسط الحد األدنىمن الكو

كما اضيف الملح . لك المواد واختبار المقاومة العرضية بين تلك الطافراتالكيميائية قيد الدراسة وكذلك لعزل الطافرات المقاومة لت

)D ,cholateyoxeD Sodium) (1963Mackintosh and Pritchard, (الى تلك األوساط ليصبح كل منهماPSAD, MD) (

                       .افرات المقاومةمل للحصول على مستعمرات منفردة ولتسهيل عملية عزل الط/ مايكروغرام400على التوالي وذلك بتركيز 

:تحضير مواد االختبار   -3 

 غم 0.75 مل يحتوي 1وهذا يعني ان كل% 75 يحتوي هذا المبيد بشكله المستحلب على مادة فعالة بتركيز: Topas مبيد- 3-1

  مل ماء مقطر وكانت التراكيز الدنيا المأخوذة منه جداً قاتلة لذلك تم100مل في 1حضر المحلول الخزين بإذابة . فعالةمادة ال

 Sharp and) الشركة المنتجة(مل، / ميكروغرام 750تخفيف المحلول الخزين مرة اخرى ليصبح التركيز النهائي لمحلوله الخزين 

Merck Dohm /USA.  
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 : 8-Azaguanine - 2 -3 تم الحصول عليها من شركةShanghai pengteng fine chemical co., ltd في الصين بنقاوة 

 مل 100ثم أكِمل الحجم لـ )  عياريNaOH)1 مل 1 غرام في 0.25، تم تحضير محلولها الخزين وذلك بإذابة %98تصل ل 

  ). and Malling,1974 Hoffman(مل/ م مايكرو غرا2500ليصبح محلولها الخزين بتركيز 

 اذيب الوزن المطلوب من هذه المادة في الماء المقطر المعقم للحصول على محلول خزين :Chloral hydrate مادة - 3-3

  .قسم علوم الحياة/ كلية العلوم /  ملي مولر وقد زودنا بها مشكوراً االستاذ الدكتور ساهي جواد ضاحي 100بتركيز 

  .° م121جو وحرارة 1مؤصدة عند ضغط عقمت المحاليل الخزينة باستعمال ال
:قياس التركيز المثبط األدنى   -4 

 مضافا M من خالل زرع الفطر على الوسط) MIC Concentration,  Inhibitory Minimal(قيس التركيز المثبط األدنى 

تمت . 0افة وعدا المعاملة  بدون أي اضM اليها تراكيز متصاعدة من المواد الكيميائية سابقة الذكر مع ترك طبقين من الوسط

وبعد  ° م28حضنت األطباق لمدة خمسة أيام عند .  وخزات لكل طبق4 اذ تم عمل )eplicaR Pin(عملية الزرع بطريقة الوخز

االنتهاء من التحضين جرى حساب النسبة المئوية للتثبيط من خالل حساب متوسط اقطار المستعمرات بوجود المادة الكيميائية او 

  :                                                              دها لكل مكرر و كما في المعادلة االتية عدم وجو

 
المطلوبة لعزل الطافرات )  القاتلةفوقالقاتلة و (ةبواقع اربع مرات لكل مادة وذلك للتأكد من التراكيز الدقيق ICMالاجريت دراسة 

  .المقاومة

:يتحضير العالق الكونيد  -5 

 مل من 10 أيام، اذ اضيف 5 النامي لمدة PSAعلى وسط lternataa.A الفطر جرى تحضير العالق الكونيدي من خالل زرع 

الماء المقطر المعقم وجرفت الكونيدات باستعمال عروة معقمة ثم رشح العالق وذلك بإمراره خالل قمع زجاجي بداخله قطن طبي 

رج العالق رجا جيدا وذلك لتكسير السالسل الكونيدية وعد هذا العالق المركز ذو . ري والوسطمعقم للتخلص من متبقيات الغزل الفط

  .، ثم حضرت التخافيف المطلوبة لعملية الزرع، وأجريت هذه  العملية تحت ظروف معقمة0التخفيف 

:المعاملة بأشعة الشمس -6  

 وذلك من 45-40ي منتصف النهار اذ كانت درجة الحرارة اجريت هذه التجربة في وسط شهر تموز واستمرت الى اول شهر اب ف

 في طبق بتري مكشوف على منضدة معقمة وفي A. alternata للفطر 100 مل من العالق الكونيدي ذي التخفيف 20خالل وضع 

العالق الكونيدي بين سطح البناية بعيداً عن الحركة وتطاير الغبار اذ كان الطبق تحت اشعة الشمس العمودية مباشرةً كما جرى مزج 

 0دقيقة إذ تمثل المعاملة ) 90،60،40،20،0(فترة وُأخرى باستعمال ماصة معقمة، تمت هذه المعاملة لفترات تعريض مختلفة 

كما جرى في ذات الوقت اجراء تجربة السيطرة الحرارية وذلك بترك العوالق الكونيدية . السيطرة اي بدون تعريض ألشعة الشمس

  .دقيقة في المختبر يتم خاللها مزج العوالق الكونيدية بين فترة واخرى) 90,60,40,20,0(فة لفتراٍت مختل

م لخمسة o 28 عند  األطباقحضنت ، MDعلى طبق قضيب زجاجي  مل من كل فترة تعريض وفُِرشَ بواسطة 0.1بعد ذلك ُأِخذ 

  : وكما يلي خالل عد االفراد الناجية من المعاملةبعدها جرى حساب شدة القتل منِعيدت التجربة بواقع ثالث مرات ُأأيام، 

  العدد الحي لألفراد الناجية – 100= شدة القتل 
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  . الى فترة التعريض لألشعةxاذ تشير

  :المعاملة باألشعة فوق البنفسجية -7

 من  Aspergillus amstelodamiللفطر ) 1990الجاف، ( وذلك كما ورد في 100     تم تعريض العالق الكونيدي ذي التخفيف 

 NOP  1980   Scottish  Science نوع uv مل من العالق في طبق بتري مكشوف وضع تحت اشعة مصباح 15خالل اخذ 

 سم عن 10عن بعد )  نانوميتر253.7اذ يطلق اشعة غالبيتها عند طول موجي   ( االنكليزيةPhilip Harrisوالمجهز من شركة 

 اثناء فترة التشعيع، أجريت المعاملة لفترات زمنية مختلفة Magnetic Stirrerل استعمال جهاز المصباح مع الرج المستمر من خال

  . وتم حساب شدة القتل كما ذكر في المعاملة بأشعة الشمسMD مل لكل فترة على طبق 0.1 كسيطرة، زرع 0فضالً عن المعاملة 

:عزل الطافرات المقاومة  -8 

 10على  ) L-shape(معقم قضيب زجاجي  باستعمال100 مل من العالق الكونيدي 0.1بفرش      جرى عزل الطافرات المقاومة 

لغرض حساب العدد الحي من العالق )  فقطMD( اطباق 3و) المادة بالتركيز القاتل واحيانا فوق القاتل  +MD(اطباق من  الوسط 
ومة التلقائية اما في حالة اخذ العالق الكونيدي المعامل بأشعة  أيام تم التحري عن الطافرات المقا5، بعد انتهاء التحضين لفترة 3-10

 الساللة البرية من النمو عليه، والتي عنامية على الوسط الذي ال تستطي) بأشعة الشمس(الشمس عدت هذه طافرات مقاومة مستحثة 

 مرات لكل 4تم تكرار هذه التجربة . ت نفسه تلقيح الساللة البرية في الوقعأعيد اختبارها بذات ظروف العزل للتأكد من مقاومتها م

  : مادة مع حساب حجم العشيرة المتوقع ومن ثم حساب تكرار الطافرات لكل تجربة وكما يلي 

  10× مقلوب التخفيف× MDمعدل عدد المستعمرات في الطبق الواحد من = المتوقعةحجم العشيرة الممسوح

  
 

:اختبار المقاومة العرضية  -9 

مقاومة العرضية للسالالت المقاومة للعقاقير الثالثة المستعملة في البحث من خالل تلقيح الطافرات المقاومة لكل عقار تم اختبار ال

. على وسط يحوي التركيز القاتل من العقار االخر فضالً عن تلقيح الساللة البرية غير القادرة على النمو في هذه التراكيز للمقارنة

دوين عدد السالالت ذات المقاومة العرضية وعدد تلك التي ال تملك هذه المقامة العرضية ثم حساب بعد انتهاء التحضين جرى ت

  .النسبة المئوية للطافرات ذات المقاومة العرضية

  النتائج والمناقشة

 التركيز المثبط األدنى

مل ان النسبة المئوية للتثبـيط تـساوي        / ميكروغرام 150 اذ وجد انه عند        Topas     جرى قياس التركيز المثبط األدنى لمبيد ال        

مل وهو تركيز قليل اذا ما قورن بالتركيز القاتـل  / ميكروغرام3.5 فقد كان Azaguanine- 8، أما أدنى تركيز قاتل لمادة  100

ــل    ــددة مث ــة متع ــدات بانوي ــر ذي كوني ــوانين  Neurospora crassaلفط ــل لالزاك ــز القات ــل التركي  200 اذ وص
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ادة    ). Hoffman and Malling,1974(مل/ميكروغرام سبة لم  ملي مولر هـو التركيـز   4.5كان التركيز hydrate Chloralبالن

  . على الترتيب) 3 و2 و 1الجداول (المثبط األدنى وكما في 
  

 عدة  الحاوي على تراكيز متصاM النامية لمدة خمسة ايام على الوسط 1AAالنسبة المئوية للتثبيط للساللة  :1 الجدول         

 sapoT مبيد من                           
النسبة المئوية للتثبيط  Topas مل  \     ميكروغرام سم /  متوسط قطر المستعمرة

 1.7 0 
11.8 1.5 3.75 
29 1.1 11.25 

44.1 0.95 37.5 
60 0.68 56.25 

74.7 0.43 75 
92.3 0.13 131.25 
100 0 150 

  

        الحاوي على تراكيز متصاعدة منM  النامية لمدة خمسة ايام على الوسط1AAوية للتثبيط للساللة النسبة المئ :2 الجدول

  . Azaguanine  -8مادة                
  

النسبة المئوية للتثبيط  Azaguanine-8 سم /      متوسط قطر المستعمرة 
 مل/مميكروغرا

 1.7 0 
41.1 1 1.5 
50 0.85 2 

76.4 0.4 2.5 
94.1 0.1 3 
100 0 3.5 

  

 الحاوي على تراكيز متصاعدة من M  النامية لمدة خمسة ايام على الوسط 1AAالنسبة المئوية للتثبيط للساللة  :3 الجدول

  hloral hydrateCمبيد 

   
 
  

  

  

  

 Chloral hydrate   mM سم / ةمتوسط قطر المستعمر النسبة المئوية للتثبيط

23.5 1.3 0.5 
41.1 1 1 
58.8 0.7 1.5 
92.3 0.13 3 
96.4 0.06 3.5 
100 0 4.5 
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  اشعة الشمس وuv)(المعاملة باألشعة فوق البنفسجية

 ألشعة الشمس وبالظروف المذكورة في طرق  Alternaria alternata    جرى تعريض العالق الكونيدي للساللة البرية 

نجد ) 4الجدول (يقة وبواقع ثالث مكررات ومن خالل النتائج الموضحة في دق) 90،60،40،20،0(العمل وبفترات تعريض مختلفة 

 هذه النتائج تماثل نتائج ايجاد شدة القتل بأشعة الشمس للفطر 97.5 دقيقة اذ كانت شدة القتل 90أن اعلى شدة قتل حدثت عند الفترة 

Aspergillus amstelodami  ،م يتم اعتماد هذه الفترة لكونها قاتلة لجميع لكن ل) 2005( في دراسة الباحثان جرجيس وسعيد

دقيقة وهي ) 60( غاية البحث الحصول على الطافرات المقاومة وليس قتل الخاليا الحية لذلك اعتمدت فترة نالكونيدات تقريبا وأل

 فكلما ارتفعت 88.96انت اذ ك) 6الجدول ( دقيقة 30تقريباً تماثل اعلى شدة قتل حدثت باستعمال االشعة فوق البنفسجية عند فترة 

شدة القتل بواسطة مطفر معين قّل عدد االفراد الناجية من العشيرة المعرضة لذلك العامل المطفر وبالتالي زادت نسبة االفراد 

رة أي أن الطافرات األكثر حدوثاً او عدداً تحتاج معاملة لفت) and Frazer, Moore 2002(الطافرة بين الناجين وهذا ما اشار اليه 

وهذا شيء طبيعي الن اشعة الشمس تتكون من اطوال موجية مختلفة من ضمنها االشعة ) uv(اقل باستعمال االشعة فوق البنفسجية 

اذ اثبتت الدراسات ان اشعة الشمس تؤثر على المادة الوراثية منتجةً الطفرات وبالتالي حدوث انواع ) MD,1965(فوق البنفسجية 

دراسة أخرى أكدت النتيجة نفسها في خاليا ) Hocker and Tsao, 2007(ي االماكن المعرضة لها السرطان في جلد االنسان ف

  ).,.Yoon  et al 2009 (نجلد الفئرا

 الثيامين المزدوجة في تركيب تمطفراً فيزيائياً موجباً لقدرته على تكوين ثنائيا) uv(    تعد األشعة فوق البنفسجية 

يتلوها احداث  thymine  glycol  و hydroxyguanine (8OH-G)-8 وتكوين )DNA(ينالحامض النووي منقوص االوكسج

ولذلك استعمل هذا المطفر الموجب في هذا البحث للمقارنة فقط مع اشعة الشمس في ) Ikehata and Ono,2011( الطفرات الجينية

س فقط من اجل محاكاة الظروف البيئية عند استعمال سبيل حث الطفرات المقاومة  للعقاقير الكيميائية وذلك بتعريضها ألشعة الشم

تلك العقاقير لمكافحة هذا الممرض النباتي في الحقول الزراعية بوجود اشعة الشمس كعامل بيئي طبيعي ومعرفة مدى امكانية تطور 

لشمسية اجريت تجربة وألجل فصل تأثير الحرارة عن تأثير االشعة الفوق بنفسجية الموجودة في ذات االشعة ا. المقاومة لها

ان الفرق في ) 5الجدول (السيطرة الحرارية لمعرفة مدى تأثير الحرارة على كونيدات هذا الفطر في حالتها المائية اذ تبين نتائج 

والمستعملة في التجارب ) 60(في الفترة ) 63.5(شدة القتل ما بين فترة التعريض ألشعة الشمس عنه بدون التعرض لها كان 

  . الى االشعة فوق البنفسجيةهألجل الحصول على الطافرات، وهذا الفرق العالي في شدة القتل ربما يعود بدور ةالالحق
  

  .المعرضة ألشعة الشمس ولفترات زمنية مختلفة  Alternaria alternataشدة القتل للعوالق الكونيدية للفطر : 4الجدول 

     فترة التعريض  مستعمرات    مكررات عدد ال  

  )دقيقة       (

R1 R2 R3 

  شدة القتل  ) (Mالمتوسط

    93.6  105  86  90  صفر
20  38  41  53  44  52.9  
40  19  25  22  22  76.49 
60  9  15  11  11.6  87.6 
90  2   0   5   2.3  97.5 
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فة للمقارنة مع اشعة لفترات مختل )C)o 45 لحرارة  Alternaria alternataتعريض العوالق الكونيدية للفطر : 5الجدول 

  الشمس

  )دقيقة(فترة التعريض  مكررات عدد المستعمرات  

  R1 R2 R3 

  شدة القتل  ) (Mالمتوسط

    79.66  78  81  80  صفر
20  71  69  73  71.0  10.9  
40  68  70  55  64.33  19.3 
60  59  65  58  60.6  23.9 
90  24   19   21     21.33          73.3 

  

  

  

  

  

  

زمنية  ولفترات) (uvفوق البنفسجية  لألشعة المعرضة Alternaria alternataالكونيدية للفطر  للعوالق  شدة القتل:6الجدول 

  مختلفة

  

  )دقيقة(فترة المعاملة   مكررات عدد المستعمرات  

R1 R2 R3 

  شدة القتل  )   (Mالمتوسط

    90.6  112  93  67  صفر
10  32  27  35  31.3  65.4 

15  23  19  20  20.6 77.2 

30 8  13  9  10 88.96 

  

  

  

  

  الطافرات المقاومة و تكراراتها

ان تكرارات الطافرات المقاومة للمواد الكيميائية قيد الدراسة والمعاملة بأشعة الشمس هي اعلى من ) 7 (الجدول من يتبين

لكونيدي فقط على التراكيز القاتلة وفوق تكراراتها التلقائية والتي لم تعامل بأشعة الشمس وانما تم الحصول عليها بزراعة العالق ا

كانت تكرار الطافرات المقاومة له المعرضة ألشعة الشمس اعلى من  Topasإذ يالحظ أن المبيد . القاتلة من المواد الكيميائية

  Chloral hydrateو والمعرضة ألشعة الشمس Azaguanine-8التكرار التلقائي له، في حين ان تكرار الطافرات المقاومة لـ 

كانت ايضاً اعلى من تكراراتها التلقائية، وهذا أمر طبيعي فالطفرة التلقائية تحدث بترددات واطئة ناتجةً عن تغيرات كيميائية في 

  tautomer والتي بدورها تحدث بسبب اخطاء اثناء التضاعف من ضمنها تكوين االشكال التوتوميريةDNAتركيب الـ 

 ,Moore and Frazer( ومن ثم اضافة او حذف لواحدة او عدد قليل من ازواج القواعد ة النيتروجينيواالبداالت الموضعية للقواعد

2002.(  

أما تكرارات الطافرات المقاومة ألشعة الشمس فقد كانت مرتفعة مقارنةً بالتلقائية فهذا امر طبيعي بفعل وجود االشعة فوق  

ى سطح االرض والتي تتألف بدورها من ثالثة اطوال موجية مختلفة في تركيب اشعة الشمس الواصلة ال  (uv)البنفسجية

 الجزء المطفر االقوى من هذه uvBاذ يعد الجزء  uvC (<290nm) و uvB(290-320nm)و   uvA( 320-400nm)وهي

 كما يقوم المكون ،)(ROSوعمليات االصالح الناتجة عنها االخطاء المحدثة للطفرات . االشعة لقدرته على تكوين ثنائيات الثيامين

 uvA، كما يشترك G → T اذ ترتبط القاعدة الكوانين بالثيامين بدالً من السايتوسين transversion بإحداث انقالبات uvAالثاني 
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 فترتبط قاعدة transitionبتكوين انتقاالت ) uv signature( في تكوين ما يعرف ببصمة االشعة فوق البنفسجية uvBمع 

  ). C→T  )Ikehata and Ono, 2011 امين بدالً من الكوانينالسايتوسين بالثي

التلقائية ) للمواد الكيميائية انفة الذكر( وعند إجراء تحليل إحصائي جرت مقارنة متوسطات تكرار الطافرات المقاومة 

سوبة عند مستوى احتمالية  المحt الجدولية اعلى من قيم tبمتوسطات تكراراتها المقاومة من المعرضة ألشعة الشمس وقد كانت قيم 

 من قدرة اشعة الشمس م، يتبين من ذلك انه ال يوجد فروق معنوية كبيرة بين تلك التكرارات على الرغ0.05 وكذلك عند 0.01

 ان د وهذا ما يؤك)(DNAعلى حث الطفرات في تركيب الحامض النووي منقوص االوكسجين ) وخصوصاً االشعة فوق البنفسجية(

  ).  MD, 1965( المختلفة ايضاً تي اال خليط من االطوال الموجية المختلفة ذات التأثيراهذه االشعة ماه
  

و                  Topas  للمواد (S.L)والمعرضة ألشعة الشمس ) 0( التلقائية )10-3×(تكرار الطافرات المقاومة : 7الجدول

8-Azaguanineو   Chloral hydrate  

S.L:  sunlight حث الطافرات بالتعريض ألشعة الشمس .  

             
       (S.L) 

          

)         0(  

  

  المادة الكيميائية
R1 R2 R3 

  المتوسط

M)  (  

  الخطأ

القياسي 

SE) (  R1 R2 R3 

  المتوسط

M)  (  

   الخطأ 

  القياسي

SE)(    

  t)4(قيمة

  المحسوبة

Topas 26  21  19  22  2.0  18  9  12  13  2.7  0.8  
ns)(  

8-Azaguanine 23  19  22  21.3  1.2  17  14  17  16  1.0  2.5  
ns)(  

Chloral hydrate  19  16  21  18.7  1.4  15  15  14  14.7  0.33  1.9  
ns)(  

  .معاملة تلقائية بالزرع على التراكيز القاتلة فقط من المواد الكيميائية    :  0

ns) :  (ة قيمة عدم معنوي)4(tالمحسوبة .  
  

   المقاومة العرضية

 في حالة الطافرات المعرضة في حـين كانـت          57.4ان المقاومة العرضية بين التوباس والكلورال       ) 8(بين من الجدول    يت

 في الطافرات التلقائية وهذا يشير الى تشابه الهدف الذي تعمل عليه كال المادتين وهو منع تجميع خيوط المغزل اثناء االنقسام                     52.4

 Aspergillus nidulansمـن فطـر   ) diploid(لة ثنائية المجموعـة الكروموسـومية   الخيطي وهو ما لوحظ عند تعريض سال

 ، كذلك تشير نتائج نفس الجدول وجود مقاومة عرضـية  non disjunctionد افراد الـ للكلورال والتوباس مما ادى الى زيادة عد

ي التركيب الكيميائي اذ ان كال المركبين يحتويان        تجاوزت نصف النسبة المئوية بين التوباس واالزاكوانين اذ يدل ذلك على تشابه ف            

مما يجعلهما يشتركان في الية النقل عبر الغشاء البالزمي وان اي تبدل يحدث في الية               ) 1(على التركيب الحلقي كما مبين في الشكل        

  . )Kanafani and Perfect, 2008(يجعل الساللة الطافرة مقاومة لكال المادتين وهذا ما اكده  ) اي حدوث طفرة(النقل 

فالمقاومة العرضية تكاد تكون معدومة مع مادة الكلورال فـي  ) 9الجدول (أما في حالة الطافرات المقاومة لمادة االزاكوانين      

في حالة المعرضـة    % 93.2حالتي الطافرات التلقائية والمعرضة في حين وصلت المقاومة العرضية بين االزاكوانين والتوباس لـ              
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وأكد نفس  ) 8الجدول( في المقاومة العرضية لمقاومات التوباس مع االزاكوانين         رحالة التلقائية وهو تقريباً نفس ما اؤش      في  % 86.6و

  .االستنتاج السابق

 ذات المقاومة العرضية Topasعند إجراء تحليل إحصائي لمقارنة النسب المئوية لعدد الطافرات المقاومة لمادة 

 t )4(  الجدولية اعلى من قيمt)4( في حالتيها التلقائية والمعرضة لوحظ ان قيم Azaguanine8- وChloral hydrateلمادتي

في  Azaguanine-8 المئوية  تلك الطافرات، وكذلك الحال بالنسبة لمقاومات بالمحسوبة، لذلك فانه ال يوجد فرق معنوي بين النس

كذلك اكدت نفس النتائج Topas  وChloral hydrate العرضية لمادتي حالة مقارنة النسب المئوية لطافراتها المقاومة ذات المقاومة

بعدم وجود اي فروق معنوية ربما الن الية حدوث الطفرة المقاومة لهذه السالالت الطافرة حدثت بنفس االلية في حالتيها المقاومة 

  .)(Fincham et al.,1979والمعرضة لهذه المواد 

ومات الكلورال وجود اي مقاومة عرضية مع االزاكوانين وهو ما حدث فعالً في اختبار لم تؤشر مقا) 10الجدول (      في 

تشير هذه النتائج الى االختالف الكبير في ) 9الجدول (المقاومة العرضية لمقاومات االزاكوانين مع الكلورال اي الحالة المعاكسة 

بينما يخلو الثاني من الكلور فهو ازول ثالثي نظير ) IARC, 1995(تركيب المادتين اذ تحتوي مادة الكلورال على ذرتي كلور 

% 53.1أما في حالة اختبار المقاومة العرضية لمقاومات الكلورال مع التوباس فقد وصلت الى ). Russell, 2010(لقاعدة الكوانين 

) 8الجدول (متها العرضية مع الكلورال في حالتها التلقائية مشابهةً بذلك نتيجة الصورة العكسية لمقاومات التوباس في اختبار مقاو

وهي  % 83 الشمس ان النسبة المئوية للطافرات المقاومة كانت اعلى بكثير اذ وصلت الى ةلكن لوحظ في الحالة المعرضة ألشع

لذلك عند وفي حالتها المعرضة ايضاً، و) 8الجدول (نسبة عالية اذا ما قورنت بالحالة المعكوسة لمقاومات التوباس مع الكلورال 

اجراء تحليل احصائي لمقارنة النسب المئوية للطافرات المقاومة لمادة الكلورال و المعرضة للشمس مع التلقائية المقاومة للكلورال 

وجد انه هناك فرق معنوي كبير وذلك الن النسب المئوية للمقاومة ) 10الجدول (واللتان يمتلكان مقاومة عرضية مع التوباس 

س كانت اعلى في الطافرات المقاومة للكلورال المعرضة للشمس من تلك الطافرات المقاومة التلقائية للكلورال الغير العرضية للتوبا

 .معرضة وليس لدينا تفسير لذلك حالياً
  

   Azaguanine8- و  Chloral hydrate مع  Topasالمقاومة العرضية للطافرات المقاومة ل: 8الجدول 
          ع مع.م% 

Chloral hydrate  
  

              ع مع.م%  
-Azaguanine8      

                    

  مصدر

 الطافرات

  المقاومة 

R1 R2 R3 

  
     M ±SE   

 
 

               
   t)4 (قيمة  

المحسوبة    

  

  R1  R2   R3   

  
M ± SE       
        

  

   t)4(قيمة 

  المحسوبة

    S. L 54  
  

58.2 60 ±1.8 57.4  100  73  85  86 ±7.8   

0          51.2 52.9 53 52.4 ±0.6 

1.4  
(ns) 

64  75  90  76.3±7.5 

0.1  
(ns)  
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  Topas  و Chloral hydrateمع   Azaguanine-8 المقاومة العرضية للطافرات المقاومة ل: 9الجدول 
          ع مع.م% 

  Chloral hydrate  
  مصدر       Topasع مع.م%  

    الطافرات

  المقاومة 
R1 R2 R3 

M    ± SE 
 
 

   t)4(قيمة

المحسوبة    
R1 R2 R3 

M ± SE    
   

 t)4(قيمة 

  المحسوبة

    S. L 4 2 1 2.3±0.9 90  93    96.5 93.2±1.9 
0          0 0 0 0±0.0 

2.9*  

  
85  88.2 86.5 86.6 ±0.9 

1.5(ns)  

  

   Topas و  Azaguanine-8  مع  Chloral hydrate عرضية للطافرات المقاومة لالمقاومة ال: 10الجدول 
          ع مع.م% 

-Azaguanine8  
  

               ع مع.م    %  
              Topas  

   

  مصدر

 الطافرات

  المقاومة
R1 R2 R3 

  
    M ± SE 

 
 

               
       

   t)4(قيمة 

 R1 R2 R3المحسوبة   

  
M ± SE    
          

  

  

  t)4(قيمة 

  المحسوبة

         S. L 2 0 0  81.9  83.1  84.0  0.6±83 

0          0 0 0  

1.5  
(ns)    

50  55.8  53.5  53.1±1.7  

9.0*  

S.L :    sunlight  حث الطافرات بالتعريض ألشعة الشمس .  

  .كيز القاتلة فقط من المواد الكيميائية معاملة تلقائية بالزرع على الترا      :  0

  .النسبة المئوية للطافرات ذات المقاومة العرضية : ع  .م% 

  .0.05فروق معنوية عند مستوى احتمالية   *    : 

(ns)      : 0.05عدم وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية .   
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