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  الملخص

) Chl(للمادة السامة كلورات البوتاسـيوم       مقاومةأو )W(بيضاء اللون    طافرة )31(زل ما مجموعه    ع

 مـن الممـرض النبـاتي       AA1من الساللة البرية السوداء      )Sel(او مقاومة للمادة السامة سلينات الصوديوم       

 دقيقة وعلى 20لمدة UV  تبين ان تعريض كونيدات هذا الفطر الى اشعة قدلو  Alternaria alternataالفطر

وقد اعتمدت هـذه     من الكونيدات المعرضة،   %90 سم من مصدر االشعاع قد أدى الى قتل اكثر من            10بعد  

 3SW وSW2  و 1SWلقد جرى مبدئيا عزل ثالث طافرات بيضاء هـي  .الظروف لحث الطافرات المختلفة

رها يومان من الساللة الـسوداء      عميومين من تشعيع مستعمرات      قطاعات بيضاء بعد  بوصفها  والتي ظهرت   

AA1. 200مليمولر من كلـورات البوتاسـيوم او التراكيـز      80 ،100 ،60 ،100 كما تبين ان التراكيز، 

  SW2و   1SWو AA1سلينات الصوديوم هي تراكيـز قاتلـة للـسالالت           مليمولرمن 200،   280 ،280

 .من تلك السالالت  ات مقاومة لهاتين المادتين     عتمدت هذه التراكيز لعزل طافر    ُأوقد  .  على الترتيب   3SWو

 وخمـس  AA1من الـساللة  (Chl5-Chl9)  طافرة تلقائية مقاومة للكلورات خمس منها  20وقد جرى عزل 

 (Sel1 -Sel5) للـسلينات   وجرى عزل خمس طافرات مقاومة .SW3من الساللة  (Chl13-Chl27)عشرة 

اما  .AA1كونيدات الساللة  من تشعيع Chl10رة واحدة وجرى عزل طافSW2 كونيدات الساللة  من تشعيع

يؤمـل  ُو . Chl10الطافرة فقد جرى عزلها من تشعيع )SW4 (الطافرة المزدوجة البيضاء المقاومة للكلورات

  .من الطافرات بداية للبحث الوراثي في هذا الفطر المهم اقتصادياان تشكل هذه المجموعة 
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ABSTRACT 
A total of ( 31) white (W) and/or resistant to potassium chlorate (Chl) or sodium 

selenate (Sel) mutants were isolated from strain AA1; a black wild type strain of the plant 
pathogenic fungus Alternaria alternata. Exposing conidia of this stain to 20 min UV at a    
20 cm – distance was found to kill more than 90% of the conidia and these conditions were 
adopted to isolate various mutants.Three white mutants; SW1, SW2 and SW3 were isolate 
as white sectors after two days of irradiating  two-day old colonies of AA1. Concentrations 
of 100, 60, 100 and 80mM potassium chlorate or concentrations of 200, 280, 280 and 
200mM sodium selenate completely inhibited the growthof strains AA1, SW1, SW2 and 
SW3 respectively and these concentrations were used to isolate the various resistant 
mutants. Twenty spontaneous chlorate- resistant mutants were isolated from strain 
AA1(Chl5-Chl9) and strain SW3(Chl13-Chl27). Five Sel mutants (Sel1-Sel5) and one 
chlorate resistant (Chl10) mutants were isolated from irradiating conidia of SW2 and 
AA1respectively. The double mutants SW4, white conidia and chlorate resistant, was 
isolated by irradiating conidia of Chl10. This collection of mutants should allow startingthe 
genetic analysis of this important fungus.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  المقدمة

 إذالواسعة االنتشار في العـالم       )Hyphomycetes( الهايفومايسيتية من الفطريات    A.alternata الفطر

 العالم وحـين    أنحاءفي مختلف البيئات وفي كل       االلترناريا العائدة لجنس    األخرى واألنواعهذا النوع    ديتواج

   إلى ممرضات تصيب العديد مـن المحاصـيل الحقليـة مـسببة خـسائر              األنواع تسنح الفرصة تتحول هذه   

 محسسات الجهاز المنـاعي  أكثر ابواغ هذه الفطريات تعد من إنكما  ).Thomma, 2003(  اقتصادية كبيرة

 المثبطـين مناعيـا     أولئـك  وخاصة   األفراد قد تصيب    األنواع بعض هذه    إن المنتشرة في الهواء بل      لإلنسان

)Zapatero et al., 2011(. هـا إنتاج من النباتات إلى ة واسعأطياف إصابةعلى تعزى قدرة هذه الفطريات ُو 

 منها متخصص ضد مضيف كل )Host Specific Toxins (مختلفة ة لمضائفالسموم المتخصصالعديد من 

            )Secondarymetabolites( منتجــات ايــضية ثانويــةوالــسموم الفطريــة هــذه هــي  .نبــاتي معــين

)Stuart et al., 2009( . كما تتميز فطريات هذا الجنس ومنها الفطرA.alternata  الميالنين  لصبغة بإنتاجها

أنـواع   إمراضـية  والتي يعتقد بان لها دورا هاما فـي  (Kimura and Tsuge, 1993 )   الغالبالسوداء في
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والميالنين  .(UV) ة وأشعة فوق بنفسجية   للظروف القاسية من جفاف وحرار     مختلفة من الفطريات ومقاومتها   

  ).,Jacobson 2000( هذه الفطريات ناتج ايضي ثانوي تفرزه هو األخر

 إلى كون عدد من الخاليا في إضافة(Multicellular)  متعددة الخاليا بأنهاتمتاز كونيدات هذا الفطر و

وهذا يجعل من عزل طافرات وراثية في  .)(Huang et al., 1996 متعددة االنويةهي خاليا الكونيدة الواحدة 

 كثيراً من اجراء الدراسات الوراثية القياسـية  َّمما حد )(Fincham et al., 1979 للغايةً صعباً أمراهذا النوع 

  مقاومة لبعض المواد السامة تمهيـداً      أو مورفولوجية ف البحث الحالي إلى عزل طافرات     ُيهدَ. في هذا الفطر  

 فعالـة   آليـات  لفهم فسلجة الفطر واقتراح      أساساً دعيجهاز الوراثي لهذا الفطر والذي      الستعمالها في دراسة ال   

  .)Barkai-Golan, Host Specific Toxins 2008(  هاماً نباتياًكافحته بوصفه ممرضاًلم
  

  المواد وطرائق العمل

  :الساللة

 من نباتـات  أصالً المعزولة الكونيدات والبرية االحتياجات الغذائية و السوداءAA1  الساللة لتاستعم

وقد استعملت هذه الساللة لعزل السالالت الفاقـدة للميالنـين           ). 2007 ،الطائي(الباقالء في منطقة الموصل     

.             ، الكلـورات و الـسلينات     وكذلك استعملت لعزل الطافرات المقاومـة للمـواد الـسامة         ) البيض الكونيدات (

في  UV وهذه سالالت جرى حثها باشعة. SW3 وSW2وSW1 ث عزالت أخرى هي كما جرى استعمال ثال

وبرية في احتياجاتها الغذائيـة ثـم        )الحظ النتائج والمناقشة  (مبدئياً كطافرات بيض الكونيدات      AA1 الساللة

بوصفها سـالالت ابويـة لعـزل الطـافرات المقاومـة للمـادتين الـسامتين                 AA1استعملت مع الساللة    

  .والسليناتالكلورات
  

  : وظروف الزرعالزرعية األوساط

  (Potato Dextrose Agar, PDA)ر اكا –روزتاستعمل وسط البطاطا دكس

(Pitt and Hocking, 2009) وسط أيضاً لهذا الغرض كما استعمل وذلك لغرض التنمية االعتيادية واالدامة 

 استبدل فيه سكر الدكستروز) PDA( وهو وسط  (Potato Sucrose Agar, PSA)اكار –البطاطا سكروز 

جرى استعمال أما ألجراء اختبارات النمو او المقاومة للمواد السامة فقد . )لوفرته( السكروزبما يساويه من 

      وهو وسط معرف تعريفا دقيقا في مكوناته الكيمياوية Minimal (Medium, M)ىاألدنوسط الحد 

(Caten, 1979).عند الحاجة إلى و األوساط على  والمنفصلةمن المستعمرات المنفردةكبيرة  أعداد دع 

 (Mackintosh and Pritchard, 1963) ،(deoxycholate Sodium, D) الملح يضاف إلى الوسط الصلبة 

  مناسب للفطرالتركيز ال هو  هذا التركيزأن دِج وإذ من وسط النمومل  /مايكروغرام400  بتركيزوذلك 

A.alternata  وكانت  جميع عمليات الزرع والتجارب تُالحالي في البحثجرى رى تحت ظروف معقمة وج

  .C28ْ التحضين عند الدرجة الحرارية 
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  : الطفرات التي جرى عزلهاأنواع

 تم عزل   إذ. المقاومة لبعض الكيمياويات   الطافرات اللونية و   هما الطافرات  عزل نوعين من الطافرات   

 مالبوتاسـيو  فرات مقاومة للمادة الـسامة كلـورات  اطكما تم عزل ) نينللميال فاقدة (فرات بيضاء اللون اط

)KClO3(وذلك حسب طريقة  Cove )1976( من هذا النوع فـي الفطـر   في عزل طافراتAspergillus 

nidulansفرات مقاومة لسلينات الصوديوماط جرى عزل  كما )Na2SeO4(  حسب طريقـة Arst, 1968) ( 

  الـسامتين كلتا المادتينمن  جرى تحديد التراكيز المثبطة الدنيا أنوذلك بعد  . ايضاA. nidulansًفي الفطر 

 على تراكيز متصاعدة منهمـا بطريقة الوخز وSW3 وSW2 وSW1 وAA1  تالسالالوذلك من خالل زرع 

 الحاصل في النمـو الفطـري       االختزالمن خالل مالحظة     النسبة المئوية للتثبيط     بتِْسوحفي الوسط الصلب    

 بتِْسوح . الحاوي على التراكيز المختبرة من المادة الكيمياوية       Mتعمرات المزروعة على الوسط الصلب      للمس

  :نسبة التثبيط كاألتي

  
 وذلك كما ورد ،)UV(  فوق البنفسجيةباألشعة فرات مستحثةافرات تلقائية وطاوقد شمل هذا العزل ط       

لفطر الحالي المالئمة لالظروف اختبار  جرى اذ .Aspergillus amstelodami للفطر ) 1990، الجاف(في 

أعطت والتي ) سم10( اإلشعاعلعالق الكونيدي عن مصدر  وبعد ا) دقيقة20( ة التعريض لألشعةمن حيث مد

 الناجية  من التشعيع لألفرادجرى حساب النسبة المئوية و.  من الكونيدات المعرضة%90شدة قتل في حدود 

  :كما يأتي 

  
   النسبة المئوية لألفراد الناجية–100= ون شدة القتل للمعاملة وبذا تك

  

لها ) Standard error, SE(رت التجربة ثالث مرات وجرى حساب متوسط شدة القتل والخطأ القياسي ِركُ

  .من هذه المكررات الثالث
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  المناقشة  و النتائج

   :األدنىالتركيز المثبط 

 A. alternate  الفطر من من الكلورات بين السالالت التي جرى اختبارها األدنىتباين التركيز المثبط      

 SW1 للساللة  mM 60 و SW3لساللة  لmM 80 وSW2   وAA1   للساللتينmM 100  بين تراوحاذ 

 Aspergillus للفطر مشابهة للتراكيز السامة من هذه المادة أومقاربة  كانت التراكيزهذه غير ان  .)1الجدول(

nidulans )Cove, 1976(. بين السالالت من   من الواضح السبب الحقيقي لهذا االختالف في الحساسيةوليس

 الميالنين يمنح السالالت الحاملة له أنعزى إلى فقدان الميالنين رغم  يأن اليمكن إذ A. alternateالفطر 

 في درجة األخرى اختلفت هي SW  وذلك الن السالالت الفاقدة للميالنين)Jacobson, 2000 (بعض الحماية

 هذه التراكيز المثبطة لعزل سالالت طافرة مقاومة لهذه المادة من عملتوقد است ).1الجدول(مقاومتها 

  .1)الجدول ( المبينة في األبويةالسالالت 

أما بالنسبة لسلينات الصوديوم فقد قاومت هذه السالالت تراكيز عالية أعلى بصورة واضحة من 

 SW1تينللسالل  mM 280 بينلورات إذ تراوح التركيز المثبط األدنى من سلينات الصوديوم  مقاومتها للك

ومرة أخرى ال يبدو أن هناك عالقة واضحة بين ).  2الجدول (SW3و AA1 تين للساللmM 200و SW2و

لتركيز تقاوم ا  SW3 لوحظت الساللة البيضاءإذ درجة المقاومة في) وجود الميالنين من عدمه(لون الفطر 

200 mM ذاته الذي قاومته الساللة األبوية السوداء AA1) ولكن على العموم فان سالالت  ).2 الجدول

Alternaria  قاومت تراكيز أعلى بكثير من التراكيز التي قاومها الفطرA. nidulans من هذه المادة   

)Arst, 1968.( قاومتها للمواد السامة وذلك وهذا ليس غريبا إذ أن الكائنات الحية تختلف في درجة م

وقد اعتمدت هذه التراكيز لعزل الطافرات ). Fincham et al., 1979(باختالف اآلليات المتبعة في المقاومة 

  .المقاومة للسلينات في هذا الفطر
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 لمدة خمسة أيـام علـى الوسـط    الناميةA. alternata  رالفطمن ) سم(متوسط قطر المستعمرة : 1الجدول

الحاوي على تراكيز مختلفة من كلورات البوتاسيوم وتركيز ثابـت مـن ترتـرات               )M(ألدنى  ا

  ).mM 5(االمونيوم 
  

  النسبة المئوية للتثبيط  )سم(متوسط قطر المستعمرة   )(mM كلورات البوتاسيوم الساللة
0 0.56    

20  0.36 35.7 
40 0.23 58.9 
60  0.13 76.7 
80 0.03 94.6 

  

  
AA1  

100 0.00 100 
0 0.60   

20  0.30 50.0 
40 0.06 90.0 

  
SW1  

60 0.00 100 
0  0.37    

20 0.26 64.3 
40 0.16 78.0 
60 0.06 91.0 
80 0.03 95.0 

  

  
SW2  

100 0.00 100 
0 0.46    

20 0.23 50.0 
40 0.16  65.2 
60  0.03 93.4 

  
SW3 

80 0.00 100  

 النامية لمدة خمسة أيـام علـى الوسـط          A.alternataرالفطمن  ) سم(تعمرة  متوسط قطر المس  : 2جدول  ال

مـن  ) (mM 0.2الحاوي على تراكيز مختلفة من سلينات الصوديوم  وتركيز ثابـت ) M(األدنى

  .D-Methionineالحامض االميني 
  النسبة المئوية للتثبيط  )سم( متوسط قطر المستعمرة (mM) سلينات الصوديوم  الساللة

0 1.46    

60 0.73 50  
160  0.06 95.8 

  
AA1  

200 0.00 100 
0 1.26   

60 0.50 60.3 
160 0.50 60.3 
200 0.43 65.8 
240 0.20 84.1 

  

  

  
SW1 280 0.00 100 

0 1.50    

60 0.63 58.0 
160 0.53 62.6 
200  0.50 66.6 
240 0.50 66.6 

  

  
SW2 

 
 280  0.00 100 

0 1.50   
60  0.46 69.3 

160  0.43 71.3 
  

SW3 
200  0.00 100 
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  :القتل شدة

 ولمدة عشر دقائق UV   الـإن تعريض الكونيدات في عوالقها المائية إلى أشعة ) 3الجدول (يظهرمن 

 دقيقة20  أعطت مدة التعريض في حين من الكونيدات  %74من مصدر اإلشعاع قد قتلت سم10وعلى بعد 

ة الطافرات تتناسب طرديا مع ولما كانت نسب .من الكونيدات المعرضة%90 وعلى هذا البعد شدة قتل فاقت 

ستكون  (Survivals) أي ان نسبة كبيرة من األفراد الناجية (Fincham et al.,1979)  نسبة أو شدة القتل

معاملة لعزل بوصفها سم من العالق 10  دقيقة تعريض وعلى بعد  20طافرة لذا فقد اعتمدت هذه المعاملة

ا بكائنات أخرى و التي تعطي شدة قتل مماثلة تحت املة قاسية قياستُعد هذه المع وقد. الفطرالطافرات من هذا 

      اإلشعاعظروف اقل صرامة من المعاملة الحالية من حيث مدة التعريض والبعد عن مصدر 

)Auerbach, 1976 (طفرات تختلف باختالف الكائنات الحية واليات اإلصالح المتوفرةغير إن الحساسية للم             

   لدى UVوربما يعزى هذا التحمل العالي ألشعة .(Russell, 2010; Burnett, 2003) يهالد

 إلى حقيقة أنكونيداته متعددة الخاليا وبعض خالياها ربما تكون متعددة االنوية .alternata  Aالفطر

(Honda et al., 1990 ; Haung et al., 1996)  مال الكشف عن  من احتيقلل و لإلشعاع تحمله  منممايزيد

ألسباب احصائية صرفة  دفعة واحدة وهذا احتمال بعيد التحقق الطافرة مالم تطفر جميع االنوية االنوية

Auerbach, 1976 ; Fincham et al.,1979)(. الطافرة ضمن غزل فطري متباين النوى  ولذا ستكون االنوية

د فقَللصفة المدروسة فتُت برية المظهر بالنسبة فيه االنوية غير الطافرة على الطافرة وتبدو المستعمرا تسود

  ). (Burnett, 1975الطافرات
  

 المعرضة A.alternata من الفطر AA1متوسط النسبة المئوية للكونيدات المقتولة من الساللة : 3الجدول 

  . UVاشعة من مختلفة لفترات
  فترة التشعيع  شدة القتل

  SE± المتوسط R1 R2  R3 )دقيقة(

10 0.76 0.78 0.69  0.74±0.27  

15 0.83 0.80 0.79 0.81±0.012 

20 0.88 0.90 0.93 0.91±0.021 

SE  : الخطأ القياسيStandard error       
 

   : المعزولةاتالطافر

 للون Wالمرفولوجي  الرمزأعطيتالبيضاء والتي (هما الطافرات اللونية  من الطافراتنوعين عزل  

 مقاومة للمادة السامة أو Chl   الرمزوأعطيت قاومة للمادة السامة الكلوراتوطافرات م) الكونيدات االبيض

 ابتداء . إلى رقم العزلةلإلشارة رقم تسلسلي مع كل رمز إعطاءمع  Sel الرمز وأعطيتسلينات الصوديوم 
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 ية وذلك بتعريض مستعمرات نام السوداء الكونيداتAA1من الساللة البرية جرى عزل ثالث طافرات لونية 

تحضينها  إعادة و الكونيدات لتشعيع بنفس الظروف الموصوفة  UVأشعة على الوسط الصلب إلى  يومينلمدة

هذه كونيدات من   مختلفة وجرى عزل فظهرت قطاعات بيضاء على ثالث مستعمرات اضافيينلمدة يومين

  SW2وSW 1 وز لها الرموأعطي PDADفرد على الوسط نبطريقة عزل السبور المالقطاعات وتنقيتها 

طافرات اخرى كما مبين في  لعزل AA1الساللة البرية الطافرات مع ثم استعملت هذه  . على الترتيبSW3و

 و السوداء الكونيدات AA1كونيدات الساللة   بيضاء اخرى بتشعيعطافراتكما جرى عزل  .)4 الجدول(

اومة للكلورات من الساللة االبوية خمس طافرات تلقائية مقفقد جرى عزل  .)4الجدول (ذلك كما موضح في 

AA1 وذلك بتلقيح عدة اطباق من الوسط  الغذائي االنتقائي MD الحاوي على مادة الترترات وعلى مادة 

كونيدة من عالق كونيدي غير مشعع  106  كل منها بحوالي Cove, 1976)(الكلورات بالتركيز السام للساللة 

طافرات على هيئة مستعمرات كبيرة اذ ظهرت هذه ال . يوما20ى  ال15وتحضين االطباق لمدة تراوحت من 

وجرت عملية تنقية لهذه المستعمرات . وواضحة ضمن ارضية من النموات الضعيفة للكونيدات غير المقاومة

ثم جرت عملية اعادة زراعتها . بطريقة عزل السبور المنفرد وعلى الوسط االنتقائي نفسه الذي عزلت عليه

ة ـبعد ذلك اعطيت الطافرات رموز المقاوم . من ثبات مقاومتهاللتأكدى الوسط االنتقائي لعدة مرات عل

ويبدو  . الحاوي على الترتراتPDAظت على موائل من الوسط ِفوح )4 الجدول ((Chl5-Chl9) للكلورات

ى التقاسم قد اعطى الفرصة الكافية للنوى الطافرة تلقائيا علان التحضين الطويل على الوسط االنتقائي 

والتكاثر على حساب النوى غير الطافرة في الغزل الفطري الناشئ من الكونيدة المتعددة الخاليا واالنوية مما 

          ون المستعمرات المقاومة التي امكن مشاهدتها وعزلها من على اطباق الوسط االنتقائي كُادى الى تَ

)Fincham et al., 1979.( ى مقاومة للكلورات من الساللة االبوية كما جرى عزل طافرة اخرAA1 وذلك 

 عدة اطباق من الوسط االنتقائي الذي عزلت عليه الطفرات التلقائية المقاومة للكلورات كل بحوالي تلقيحمن 

 عزل بأسلوب أيام نقيت المستعمرة 5-4 وبعد تحضين لمدة UV باشعة مشعع كونيدة من عالق كونيدي 106

وحفظت على مائل من الوسط الذي حفظت عليه ) 4ل الجدو (Chl10ت الرقم السبور المنفرد واعطي

السوداء الكونيدت لحث طافرة بيضاء  Chl10 استعملت الطافرة ).4الجدول (  Chl5-Chl9الطفرات التلقائية 

 PDADح عدة اطباق من الوسط ي وتلقUV بواسطة اشعة )Chl10الساللة (هاتاكونيد الكونيدات وذلك بتشعيع

 ايام اذ ظهرت 5-4والتحضين لمدة  مشععة كونيدة 106كل منها ملقح بحوالي  فا اليها الترترات فقط،مضا

لتحمل المظهر SW4  مستعمرة واحدة متميزة في لون كونيداتها االبيض فعزلت ونقيت واعطيت الرمز 

  ).4 الجدول(المزدوج لون الكونيدات االبيض والمقاومة للكلورات 

 ةـاللة االبويـمن الس (Chl5-Chl9)  لتي عزلت فيها الطفرات التلقائية المقاومة للكلوراتوبالطريقة نفسها ا

   A1    طافرة تلقائية مقاومة للكلورات من الساللة البيضاء         15فقد جرى عزل SW3. ُعطيت هذه الطـافرات    أ

مقاومة للكلـورات    ال Chl10 وبالطريقة نفسها التي عزلت فيها الطافرة      .)4الجدول   (Chl13-Chl27الرموز  
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    كونيـدات الـساللة     فقد جرى عزل خمس طافرات مقاومة للسلينات وذلك مـن تـشعيع            AA1من الساللة   

 وبتركيز نهائي D-methionine المعضد بالحامض االميني MDوالزرع على الوسط االنتقائي W2  البيضاء 

    نهائي فـي وسـط النمـو قـدره     في وسط النمو والمحتوي على سلينات الصوديوم بتركيز  mM 0.2قدره 

mM 280Arst, 1968) (. ُقيت الطافرات على نفس الوسط االنتقائي الذي عزلت عليه واعطيـت االرقـام   ن

Sel1-Sel5)   4الجدول( ت على موائـل مـن الوسـط         ظَِفوحPDA        الحـاوي علـى الحـامض االمينـي              

D-methionine.  من الساللة البرية   جرى عزلها    لغ عدد الطافراتالتي  وبذا بAA1      31 الـسوداء الكونيـدات 

او مقاومـة للـسلينات     ) Chl( او طافرات مقاومة للكلـورات    ) Wبيض الكونيدات (طافرة بين طافرات لونية     

)Sel(          وكانـت جميـع الطـافرات ذات        .او طافرات تجمع بين صفة اللون االبيض واحدى صفتي المقاومة

وهـو  المستعمرة وانتاج الكونيدات ما عدا بعض االختالفات في معدالت النمو           مورفولوجية طبيعية في شكل     

  ).Burnett, 1975 ; Fincham et al., 1979(امر طبيعي في الطافرات الفطرية 

د انجازا هاما عيUV ق العزل االعتيادية مثل اشعة ائان عزل هذا العدد من الطافرات وباستعمال طر

             ه من الناحية التصنيفيةالتعامل معصعب فهذا الفطر 

)Simmons, 1992 ; Webster and Weber, 2007; Simmons, Personal communcation, 2011  (

  ).Honda,1990(ومن الناحية الوراثية تكون كونيداته متعددة الخاليا وبعضها متعددة االنوية 

ل بعض الطافرات الغذائية ولكن من خالل زراعة الكونيدات المعاملة جرت محاوالت سابقة لعز

من حجم  الطافرة مما حدللعثور على المستعمرات  واحدة بالمطفر الكيمياوي وانتخاب اطراف الهايفات واحدة

 في حين امكن في العمل الحالي )Tsuge et al.,1987(الى بضع مئات ) Screened(العشيرة الممسوحة 

يزيد من  مما) وخاصة بالنسبة للطافرات المقاومة(يين من الكونيدات المعاملة او غير المعاملة مسح المال

             ق الوراثية القياسيةائاحتمالية العثور على الطافرات وهذا بدوره يؤسس لدراسة هذا الفطر بالطر

(Formal genetic methods) الوراثية المكلفة والمعقدة  وليس االقتصار على استخدام اليات الهندسة

             كما جرى سابقا مع هذا الفطروالمحدودة االستعمال لحاالت محددة بذاتها 

)Kimura and Tsuge, 1993;  Kawamura et al., 1999 .(  
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  .للسالالت مع مصادرها) Phenotypes( االشكال المظهرية :4الجدول 
  

 المصدر  العدد لون المستعمرة هاالساللة ومظهر
AA1 B 1  2007,الطائي( الباقالءعزلة برية من أوراق نبات(  
SW1 W 1 1بتشعيع مستعمرات  مستحثةAA بأشعة UV 
SW2 W 1 1بتشعيع مستعمرات  مستحثةAA بأشعة UV 
SW3 W 1 1بتشعيع مستعمرات  مستحثةAA بأشعة UV 

Chl5-Chl9 B 5  ساللة الكونيداتمنتلقائيةAA1 
Chl10 B 1 1كونيدات بتشعيع مستحثةAA بأشعة UV 
SW4 W 1 10كونيدات بتشعيع مستحثةChl بأشعة UV 
Chl12 W 1 كونيدات بتشعيع مستحثةSW1 بأشعة UV 

Chl13-Ch27 W 15  3الساللة  كونيداتمن تلقائيةSW 
Sel1-Sel5 W 5 كونيدات بتشعيع مستحثةSW2  بأشعة UV 

B :مرة اسود؛ لون المستعW : لون المستعمرة ابيض ؛SW :طافرة لونية بيضاء الكونيدات.  

Chl : طافرة مظهرها مقاوم لكلورات البوتاسيوم ؛Sel :طافرة ذات مظهر مقاوم لسلينات الصوديوم.  
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