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 لنيماتودا تعقد الجذور في عدد من السالالت النقية لمطماطة غير محدودةMi التحري عن جينات المقاومة
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المستخمص
تضمنت ىذه الدراسة التحري عن الجينات المسؤولة عن ظيور صفة المقاومة في الطماطة ضد نيماتود تعقد الجذور

سالالت مقاومتيا لإلصابة بديدان10  إذ أظيرت, ساللة نقية من الطماطة غير محدودة النمو46  فيMeloidogyne spp
 ساللة أخرى من31  بينما أظيرت,كغم تربة/ بيضة5000  يوماً عمى عممية التمقيح بــ60 تعقد الجذور وذلك بعد مرور
 من الدليل5 الطماطة حساسية تجاه اإلصابة بنيماتود تعقد الجذور إذ لوحظ إن عدد العقد عمى الجذور قد تجاوز الدرجة

 تم تشخيص جينات المقاومة باستخدام تقانة التحميل, عقدة عمى جذورىا100 المرضي المستخدم في البحث أي أكثر من

 ثم تطبيقCTAB  لسالالت الطماطة الحساسة والمقاومة باستخدام طريقةDNA الجزيئي حيث تم عزل الحامض النووي
, الكمي المعزول من السالالت الحساسة والمقاومةDNA  عمىSimple Sequence Repeat DNA)SSR( مؤشرات الـ
Primer3  اثنان منيا صمميا الباحث بوساطة برنامج,باستخدام خمسة بادئات ترتبط بمواقع مختمفة لجين المقاومة

 و ثالثة,DNA  من خالل إنتاجيا حزمMi ) وقد أثبتت فعاليتيا في الكشف عن جينات المقاومةHSM2  وHSM1(
) أثبتت فعاليتيا عالميا في التحري عن جينات المقاومة من خالل إنتاج كل زوج منياMi12 وC2S4  وREX( بادئات أخرى

.DNA حزم

. تعقد الجذور, تفاعل البممرة التسمسمي, مؤشرات التتابعات البسيطة المتكررة:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study was included investigation of the resistance genes Mi which is responsible for the
appearance of resistance feature in tomato against root knots Nematode Meloidogyne spp in 46 pure
lines of tomato indeterminate growth, ten of tomato pure lines showed resistance to root knots
nematode infection after 60 days of the inoculation by 5000 egg/ kg of soil . While 31 pure lines of
tomato showed sensitivity for these nematode infection, which root knot numbers had exceeded 100 knots. Then
the genes has diagnosed by using the technology of molecular analysis the DNA of the purelines of sensitive and
resistance tomato was isolated by the CTAB method then apply the indicators of Simple Sequence Repeat (SSR)
DNA on the total DNA isolated from sensitive and resistant pure lines and using five primers connected with
different locations of the resistance lines, two of them were designed by reasrcher and NCBI-Primer-Blast
program (HSM1and HSM2) proved effective in the investigation of resistance genes Mi by production DNA
bands, and three other primers (REX and C2S4 and Mi1-2) also proved their international effectiveness in the
detection of resistance genes by production DNA bands for each pairs of them.
Key Words: Simple sequence repeated (SSR), Polymerase chain reaction (PCR),Root-knot.
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باستعمال بادئات مختمفو ومتخصصو ترتبط بالمواقع المختمفو

المقدمة

لجينات  .(17) MIيعد ىذا البحث جزء من برنامج عمره

يعد العراق بيئة مناسبة النتشار نيماتود تعقد الجذور ،وذلك

أربعة وثالثون سنة واليدف منو الوصول إلى سالالت طماطة

لتوفر المناخ المعتدل والعائل المناسب خالل فصول السنة،

مقاومة لنيماتود تعقد الجذور اضافة الى الخصائص النباتيو

وتزداد أعداد وأضرار النيماتود تحت ظروف الزراعة المحمية
لما توفره ِ
ىذه الطريقة الزراعية من ظروف مواتية لنشاط

المرغوبو.

النيماتود( ،)2ونتيجة لتزايد المخاوف البيئية والصحية من

المواد وطرائق العمل:

استخدام المبيدات المتخصصة عمى النيماتود ،ولتقميل
استخدام ِ
ىذه المبيدات كان التوجو نحو استخدام المقاومة

إكثار المقاح النيماتودي:

الوراثية  ،genetic resistanceإذ تعد حالً فعاالً لحماية

في محافظة بابل و التي تم استخالص المقاح منيا في

تم الحصول عمى نباتات طماطو مصابو من حقول زراعيو

النباتات من المسببات الممرضة واآلفات الحشرية وأثبت

مختبرات كمية الزراعو /جامعة بغداد حيث استعممت بيوض

المقاومة الوراثية فعاليتيا كوسيمة لمسيطرة عمى النيماتود من

ديدان تعقد الجذور  Meloidogyne sppلتمقيح نباتات

خالل تقميل كثافة النيماتود واعدادىا في التربة) ،(13لذلك

طماطة صنف  super marmandeالحساس لإلصابة

فإن استنباط أصناف طماطة مقاومة لنيماتود تعقد الجذور

بمرض تعقد الجذور لغرض تييئة المقاح وبكميات كبيرة عمى

تعد طريقة آمنة وفعالة لمسيطرة عمى ىذه االفو و التي تسبب
خسائر اقتصادية كبيرة في الطماطة في البيوت البالستيكية

نباتات الطماطة الحساسة جرى تحضير لقاح النيماتود
باستخالص البيوض ويافعات الطور الثاني من نباتات

( 3و  .)9أن مجموعة جينات المقاومة  Miمنشؤىا الطماطة

الطماطة المصابو إذ تم غسل الجذور جيداً من التربة العالقة

لمطماطة ضد نيماتود تعقد الجذور M. ،M. incognita

الطور الثاني) باستخدام المصافي والترويق وذلك حسب

البرية الجنس

 Solanum peruvianumتمنح المقاومة

بيا ومن ثم استخمصت منيا النيماتود (البيوض ويافعات

 M. Javanica ، arenariaإذ توجد تسعة جينات

طريقة  Husseyو  (8) Barkerتمت إضافة المقاح إلى

 (Mi1-9) Miفي الطماطة البرية) ،(1ومن الجدير بالذكر
وجود أكثر من 40

تربة نباتات الطماطة المزروعة في األصص بواقع 5000

زوجا من الجينات المقاومو تم تحديدىا

بيضة لكل كغم تربة.

عمى الخارطة الجينية في األنواع البرية لمطماطة ( 4و ،)7

سالالت الطماطة غير محدودة النمو:
استعممت في ِ
ىذه الدراسة  46ساللو نقية من الطماطة غير

ولوحظ ان نباتات الطماطة الحاممة لجينات المقاومة Mi
مقاومة لمذبابة البيضاء  6( Bemisia tabacisو  )12وأن
ِ
ىذه المقاومة تكون عمى درجة عالية من التخصص وفعالة

محدودة النمو ،إذ تمت زراعة ىذه السالالت وبعد  4أسابيع

من الزراعة وبتاريخ  2015/10/10تم نقميا إلى أصص

Macrosiphum

بالستيكية حاويو عمى تربو معقمو وزن  200غم بطريقة

تجاه بعض سالالت من البطاطا

 ،(5) euphorblaeولتطوير أصناف طماطة مقاومة

التعقيم الفيزيائي باستخدام جياز الموصدة تحت ضغط 1بار

لإلصابة بنيماتود تعقد الجذور يجب التحري عن المصادر

ودرجة ح ارره  121درجو مئويو وسمح لمنباتات بالنمو في

الوراثية الحاممو لممقاومة شرط أساسي في برامج التربيو و
التحسين ومن ىنا جاء اليدف من ِ
ىذه الدراسة و الذي ىو

األصص لمدة أسبوع قبل إجراء العدوى .تم إجراء التجربة في

التحري عن جينات المقاومة  Miلنيماتود تعقد الجذور

كانت درجة الح اررة تتراوح بين  27-20درجة مئوية ،تمت

البيت البالستيكي ضمن ظروف بيئية مسيطر عمييا حيث

 Meloidogyne sppفي بعض الخطوط النقية لمطماطة

الزراعة في ثالث مكررات وكان عدد االصص في كل مكرر

غير محدودة النمو .تم التحري عن المصادر الوراثية لممقاومة

 3حاويو عمى نبات\اصيص لكل معاممو تم توزيعيا عشوائي ًا

في نباتات الطماطة من خالل اختبار الخطوط الوراثية و

بطريقة

تحديد إصابتيا بنيماتود تعقد الجذور من عدمو حقميا ثم

التصميم

العشوائي

الكامل

Complete

) ،Randomized Design (CRDوتم معاممة تربة جميع

استخدام تقانه  PCRلمتحري عن جينات المقاومو MI

الطماطة بمقاح النيماتود بتركيز  1000بيضة200 /غم رمل
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حيث تستخدم أنبوبو ماصة معقمة و مدرجة لسحب المقاح ثم

استخدمت مؤشرات الـ )(Simple Sequence Repeat

إضافتو إلى التربة بعد عمل حفرتين متقابمتين حول النبات

 SSRلغرض التحري عن جينات المقاومة  Miلما تتميز بو
ِ
ىذه المؤشرات من خصوصية في طبيعة مناطق  DNAوالتي

 2015/10/18وبعد إجراء العدوى سقيت النباتات بانتظام

تتوافق مع تتابعات البادئات الخاصة بجينات المقاومة في

وتم تسميدىا بأستخدام سماد سائل عباره عن مزيج من
(+ Microelement + 6MG + NPK 20:20:20
 )Triselementوبعد مرور  60 -45يوماً عمى العدوى تم

نبات الطماطة.

بعمق  3-5سم وتبعد  1-2سم من النبات بتاريخ

 -2استخالص الدناDNA extraction :

تمت عمميات عزل  DNAعمى وفق طريقة ،(10) CTAB

أخذ القراءات وذلك من خالل حساب عدد العقد المتكونو عمى

يتم طحن  50ممغم من األوراق النباتية الغضة بالنتروجين

الجذور حسب مقياس  Taylorو  (14) Sasserمع مراعاة

السائل وتوضع العينات في  Tubesحجم  1.5مل وتم

غسل الجذور بماء ىاديء الجريان لمتخمص من التربة العالقة

إضافة GP2 ،RNaseA 5μL ،GP1 Buffer 400μL

عد العقد الجذرية .عدت السالالت
بيا قبل إجراء عممية ّ
النباتية التي كان عدد العقد عمييا ضمن التدرج من 2-0

 750μL ، Buffer 100μLمن W1 ،GP3 Buffer
 Wash Buffer 600μL ،Buffer 400μLتمت إضافة

كسالالت مقاومة ومن  5-3عدت سالالت حساسة ثم جرى

Elution Buffer 50 μLثم يتم قياس العينات بجياز

الكشف الجزيئي الالحق الدقيق لمتميز بين السالالت المقاومة

 nanodropلغرض معرفة تركيز ونقاوة .DNA

والحساسة.
التحري عن جينات المقاومة  Miبتقنية  PCRباستخدام

 -3تحضير تفاعالت الـ  SSRباالعتماد عهى  Weisingو
:(16) Grander
اضيف ) (3μLمن  DNAالعينات إلى  Tubeحجم

 -1تصميم بادئات ) (Primersمتخصصة لجينات :Mi

) (0.5mLثم وزعت) (5μLمن محتويات الـ Master Mix

بادئات ) (Primersمتخصصة ليذا الجين:

صممت بادئات اعتماداً عمى تسمسل القواعد النتروجينية لـ

لكل  Tubeثم اضيف) (2μLمن Primer R , Primer F
وأخيراً يضاف حجم ) (13μLمن )(Deionized Water

برنامج  Primer 3وبمساعدة أحد المختصين في عمم الحياة

 D.Wلكل  Tubeوتعرض عمى  Centrifugeثم وضعت

جين المقاومة  Miالموجود في موقع الـ  NCBIوباستخدام
الجزيئي ألدكتور أحمد عبد ألجبار سميمان كمية ألعموم/جامعة

األنابيب في جياز .PCR

أألنبار .فضالً عن ذلك تم التوصل إلى وجود ثالثة مؤشرات

-4عممية الترحيل الكيربائي عمى ىالم االكاروز

مرتبطة بجين المقاومة في الطماطة اثبتت فعالتييا في

حضر ىالم االكاروز بإذابة الكمية المطموبة من مسحوق

التحري عن جينات  Miوكما موضح في الجدول.1

ىالم االكاروز ) (1.5غم في  100مميمتر من محمول )(1X
 TBEثم سخن المزيج مع التحريك إلى أن يذوب تماماً،

جدول  :1المؤشرات وتسمسميا وأوزانيا الجزيئية ومصادرىا

ويترك لمدة مع التحريك ليبرد إلى حدود  55 – 50درجة

العممية

مئوية ثم صب في وعاء خاص بيالم االكاروز بعد تثبيت
المشط لصنع حفر التحميل مع مراعاة صب اليالم بيدوء
وباستمرار لمنع تكون الفقاعات وان تكونت تسحب بيدوء
بالماصة الدقيقة ،وترك إلى أن تصمب ،بعد تصمب اليالم

وضع في حوض الترحيل وغمر في محمول  TBEبتركيز
 ،1Xوخمطت الكمية المطموبـة من عينـة  DNAمـع μL (2
) – 3من محمول الترحيل وحممت في الحفر الخاص بيا ثم
مرر تيار كيربائي بفرق جيد  .3v/cmبعد انتياء عممية
الترحيل صبغ اليالم في محمول صبغة بروميد االيثديوم
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بتركيز نيائي ) (1μg/mLمدة  20دقيقة ،ثم فحص عمى

 HSM1نتج عن تطبيق ىذا البادئ مع  DNAسالالت

مصدر لألشعة فوق البنفسجية بطول موجي  366نانوميتر،

الطماطة ظيور الحزم ذات الوزن الجزيئي ) (bp 695في

مع .100 Ladder

جميع السالالت عدا ) (11وارتبط فييا البادئ مع الشريط

النتائج والمناقشة:

المفرد من  DNAلجود تتابعات من القواعد النتروجينيو
المكممة لو في شريط  DNAالقالب كما يوضح الشكل:1

تييئة المقاح وبكميات كبيرة عمى نباتات الطماطة الحساسة:

أظيرت نتائج تجربة البيت البالستيكي عمى نباتات الطماطة
الحساسة صنف  super marmandeحسب مقياس
 Taylorو  Sasserبعد تمقحييا ببيوض نيماتود تعقد الجذور
نسبة إصابة عالية ( )%100عمى جذور نباتات الطماطة من
خالل مالحظة عدد العقد المتكونو عمى الجذور والذي تجاوز

 100عقدة/نبات بعد التمقيح بـ  60يوم.
انتخاب  10ساللة نقية من الطماطة غير محدودة النمو:

بعد زراعة  46ساللو نقية من الطماطة غير محدودة النمو
وبعد تمقيحيا ببيوض نيماتود تعقد الجذور  1000يضة200/

الشكل  .1يمثل الباديء  (25bp) HSM1الذي يؤشر بوجود

غم تربة وبعد مرور  60يوم عمى إج ارء العدوى ،وسجمت
القراءات حسب مقياس Sasser, Taylor

جين المقاومة ذي الطول ( 695bpموقع  )NCBIفي سالالت

ظيرت النتائج

الموضحو في الجدول  2وكاآلتي-:

الطماطة

 -2الباديء HSM2

جدول .2مستويات المقاومة في سالالت الطماطة غير

نتج عن تطبيق ىذا البادئ مع  DNAسالالت الطماطة

مــحدودة النمو بعد  60يوم من العدوى بيافعات الطـور

ظيور الحزم ذات الوزن الجزيئي ) (bp 656في جميع

الثـاني والبيوض بمعدل  1000بيضة200 /غم تـــربة
Root – Knot Index

Breeding Line

Reaction

0

ـــــــ

HIGH Resistant

1

30

Resistance

2

11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 29 , 31 , 33 , 34

3

18 , 20 , 21 , 22 , 27

4

ـــــــــــــــ

5

السالالت وارتبط فييا البادئ مع شريط  DNAلوجود
تتابعات من القواعد النتروجينية مكممة لو في الشريط المفرد ل

 DNAالقالب كما يوضح الشكل.2

Resistance
Susceptible

High Susceptible

) High Susceptible (31 pure lines

من خالل مالحظة النتائج المدونو في جدول  2يمكن
مالحظة أن السالالت (،30 29 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11

 )34 ،33 ،31تميزت بمقاوتيا لمرض تعقد الجذور إذ كان
معدل الدليل المرضي يتراوح بين ). (1-2
النتائج المختبرية:

نتائج تجارب مؤشرات الـ  -: SSRتم استخدام خمسة أزواج

من بادئات مؤشرات  SSRالمرتبطة بجين المقاومة لمنيماتود
في محصول الطماطة وكانت النتائج كما يمي:

الشكل  .2يمثل الباديء  (25bp) HSM2الذي يؤشر بوجود

 1الباديء

جين المقاومة ذي الطول ( 656bpموقع  )NCBIفي سالالت
الطماطة.
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الشريط المفرد من  DNAالقالب و ىذا يعني ان البادئ غير

 -3الباديء REX

متخصص عمى جينات المقاومة  Miكما يوضح الشكل .5

نتج عن تطبيق ىذا البادئ مع  DNAسالالت الطماطة

وباألشاره الى الجدول  3نالحظ أن السالالت

ظيور الحزم ذات الوزن الجزيئي ) (bp 720في جميع

السالالت وارتبط فييا الباديء مع شريط  DNAلوجود

15 ,14

 13,11كانت أكثر السالالت مقاومة لمرض تعقد الجذور
والذي أوضحتو نتائج تجارب الـ  PCRبأمتالكيا لجينات

تتابعات من القواعد النتروجينيو مكممة لو في شريط DNA

المقاومة وتميزت حقمياً بمقاومتيا لمرض تعقد الجذور وذلك

القالب كما يوضح الشكل:3

باالعتماد عمى معدل الدليل المرضي حسب تدريج Taylor

و  Sasserمما يدل عمى أن ىذه السالالت تمتمك مواقع
جينية سائدة مما يمنحيا صفة المقاومة ،أما الساللة  12فمم

تظير مقاومة لمرض تعقد الجذور اذ تجاوز فييا معدل الدليل
المرضي  2.9كما يوضح الجدول  3وعمى الرغم من وجود
أربعة أزواج من جينات المقاومة في ىذه الساللة مما يدل أن
بعض ِ
ىذه الجينات ليس ليا فعالية ،فيي إما مواقع ذات
اليالت متنحية يكشف عنيا الباديء أو أنيا جينات موجودة

في  DNAالمايتوكوندريا أو البالستيدات الموجودة في
السايتوبالزم وذات تعبير جيني غير مؤثر في اليات المقاومة

الشكل  .3يمثل الباديء  (20bp) REXالذي يؤشر بوجود

لنيماتود تعقد الجذور.

جين المقاومة ذي الطول  Williamson( 720bpوآخرون,
 )1994في سالالت الطماطة.

 4انباديء Mi12

نتج عن تطبيق ىذا البادئ مع  DNAسالالت الطماطة

ظيور الحزم ذات الوزن الجزيئي ) (bp 1450في جميع
السالالت عدا ) (33كما يوضح الشكل :4

الشكل  .5يمثل الباديء  (22bp) C2S4الذي لم يؤشر بوجود
جين المقاومة ( Milliganوآخرون )1998 ,في سالالت
الطماطة.

الشكل .4يمثل الباديء  Mi12الذي يؤشر بوجود جين المقاومة

و باألشاره الى الجدول  4نالحظ ان السالالت )(34 , 30
تحوي  4أزواج من الجينات المقاومة تميزت ِ
ىذه السالالت

سالالت الطماطة.

بمقاومتيا لنيماتود تعقد الجذور إذ تكونت عمى جذورىا عقد

ذي الطول  Whitham( 1450bpوآخرون )1996 ,في

جذرية منخفضة ال تتجاوز عشرة عقد بعد مضي  45يوم من

-5الباديء C2S4

تاريخ العدوى ولكن الساللة  34بعد مضي  60يوم ازداد عدد

لم تُظير أي من السالالت المستخدمة في الدراسة حزم
 DNAعند تطبيق ىذا البادئ مع  DNAسالالت الطماطة

العقد لتصل إلى أكثر من  30-11عقدة في حين بقيت

الساللة  30ضمن معدل عدد العقد التي تصنف الساللة من

لعدم وجود تتابعات من القواعد النتروجينية مكممة لمبادئ في
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نستنتج من ىذه الدراسة بأن الجينات التي تتحكم بصفة

خالليا عمى أنيا مقاومة ،في حين أن الساللة )31 ,29

المقاومة لنيماتود تعقد الجذور ىي اكثر من جين و قد تم

و  ),33التي احتوت عدد عقد كثيرة في االختبارات الحقمية

الكشف عنيا بتقنية  PCRاذ اثبتت مؤشرات ال SSRفعاليتيا

بعد مضي  60يوم من موعد العدوى واقتربت من  100عقدة

في إظيار التباين بين السالالت في مقاومة االصابة

في الجذور مما يدل عمى حساسيتيا لإلصابة وىذا ربما يؤكد
إلى عدم فاعمية ىذه الجينات وقد يعود إلى مواقعيا المتنحية.

بالنيماتود حسب أحتواءىا عمى جينات المقاومة.
17 m
– SH – 17وأعداد جٍناث  Miانموجودة فً هذه انسالالث ومعدل اندنٍم انمزضً
جدول  .3انسالالث انشقٍقت نهسالنت
B
 Sasser & Tylorانمكون مه  5درجاث

الدليل المرضي ( = 0ال توجد عقد عمى الجذور = 1 ,عدد العقد  2-1عمى الجذور = 2 ,عدد العقد  = 3 , 10-3عدد العقد  = 4 , 30-11عدد

العقد  = 5 , 100-31أكثر من  100عقدة عمى الجذر).

جدول  .4انسالالث انشقٍقت نهسالنت  SH – 15A – 25Cوأعداد جٍناث  Miانموجودة فً هذه انسالالث ومعدل اندنٍم انمزضً.

?  :فشل االختبار في الكشف عن الجينات في الساللة المؤشرة إزاءىا بعد اإلعادة ألكثر من مرة.

الدليل المرضي ( = 0ال توجد عقد عمى الجذور = 1 ,عدد العقد  2-1عمى الجذور = 2 ,عدد العقد  = 3 , 10-3عدد

العقد  = 4 , 30-11عدد العقد  = 5 , 100-31أكثر من  100عقدة عمى الجذر).
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