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 الملخص
من األمراض التطرية  Fusariumُيعّد تعتن الجذور والتاج ولتحة السللنا ا المتسللببة عن عنوان من الجن  

المهمة المحددة  نتاج القمح. وعلى الرغم من كثرة الدراسلات المتعلقة  هذنن المريلين    العالم،  أ عنها 
مازالت قليلة نسللللللللللللبياح    سللللللللللللورية، أليو تم تعريو العدند من األنوان المعزولة من منا ق م تلتة، و ل  

ئق الجزيئية،  أ عن هذه الدراسلللللة تعد التسلللللجيا األو  باأعتماد على الصلللللتات المور ولوجية ولعر الطرا
المرا ق لتعتن الجذور والتاج على القمح    سلللورية، أليو تم توهللليتو مور ولوجياح  F. torulosumللنون 

. كما تم CLA، وعلى وسط قطع عوراق القرنتا PDAبشكا دقيق على مستنبت البطا ا ديكستروز آجار  
، أليو تّم الحصللو  ef1/ef2باسللت داز زوج البادئات   TEF1-αللمورثة تأكيد التصللنيب  تيلل يم جزئ  

المسلللللللللتهد ة، ومقارنة  DNA لللللللللللللللللللللللل تحدند التتابعات النيوكليوتيدية لقطعة ال، و bp 700على ألزمة بحدود 
ل ترون  للمركز الو ن  للمعلومات الحيوية التسللسلا النيكليوتيدم مع التسللسللت المنشلورة على الموقع ا 

NCBI ، مع العزلة 98.04أليو عظهرت تشا هاح  نسبة %KY659169  النون منF. torulosum.  
 . الجذور والتاج، سورية، عتن TEF1- αقمح،  ،Fusarium torulosum الكلمات المفتاحية:

: المقدمة  
ّم ُيعّد القمح عألد عهم المحاهلليا المزروعة، وُيشللّكا ال ذاء الرئي  ألكثر من ثلو سللكان العالم، ويعّد من عوائا المحاهلليا الحقلية الت  ت
 اسلتئناسلها وزراعتها    تاريا البشلرية،    يعتمد اسلتقرار عم  لد وعمنو ال ذائ  على كتاءتو     نتاج وت زين هذا المحصلو  اأسلتراتيج 

(Lev-Yadun et al., 2000; Charmet, 2011; Haggag, 2013) . 
ُيصلللال القمح بالعدند من ات ات والممريلللات النباتية الت  تسلللبق صسلللائر اقتصلللادية كبيرة منها التطور والبكتريا والتيروسلللات والنيماتودا 

  ض التطرية الت  نتعرض القمح لإلهللللابة  ها، ويعد مرض عتن التاج والجذور ولتحة السللللنا ا من عهم األمراAgrios, 2005)وغيرها )
(Haggag, 2013). 
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ا هذا المرض    عدد من المحا يات السلللورية )النائق  جّم ننتشلللر مرض تعتن الجذور الشلللائع على القمح    جميع عنحاء العالم، وقد سلللُ
طرية مسللللللللللللنولة عن تعّتن جذور (، أليو تّم تعريو عدة عنوان  2015؛ الشللللللللللللعب  وآصرون،  2006؛ ال ليتة وآصرون،  2002وآصرون،  

، Helminthosporium  ،Fusarium ،Rhizoctoniaالقمح    صم  محا يات ) دلق، ألماه، أللق، درعا، الحسكة( تتبع لألجناس 
Alternaria وقد سللللللللجلت عزأت ،Fusarium spp.  ععلى تردد مقارنة مع باق  األجناس. ومن صل  دراسللللللللة ال صللللللللائ  المزرعية

 .Fو F. culmorumو F. equisetiو F. poaeو F. graminearumبعر األنوان مثا والمور ولوجية لتل  العزأت، تم تعريو 
avenaceum   ،مية تحت التاجية لنباتات قمح (، كما  ينت نتائج تشللللللللل ي  عزأت  طرية مأصو ة من السلللللللللل2006)ال ليتة وآصرون

 F. culmorumو   F. equisetiمصللللابة بمرض تعتن الجذور من محا يات )ألماه، أللق، درعا، الحسللللكة، دنر الزور( وجود األنوان 
 (. ولاسللت داز تقانة التعدد2015و ل  باأعتماد على الصللتات المور ولوجية والمزرعية عييللاح )الشللعب  وآصرون،  F. proliferatum و

 F. culmorumو F. equisetiو F. poaeو F. graminearum، تّم تعريو األنوان AFLPs  الميلللللل مة أل وا  القطع الشللللللكل 
قد ُعجريت دراسة     يطاليا أليو تمت مقارنة بعر العزأت المتحصا عليها (. و El-Khalifeh et al., 2009)  F. avenaceumو

، وللاسللللللللللللللت لداز الصللللللللللللللتلات Fusariumسللللللللللللللوريلة مع عزأت  يطلاليلة من الجن  من  عينلات ألبول قمح ملأصو ة من علدة منلا ق    
 F. tricinctumو F. equiseti و F. graminearumو  F. culmorumالمور ولوجية ولعر التقانات الجزيئية، تّم تعريو األنوان 

 ,F. oxysporum (Alkadri وF. semitectum و F. verticillioidesو F. proliferatumوF. pseudograminearum و
2012; Alkadri et al., 2013  وقد عظهرت نتائج الدراسلللللة الت  قامت  ها ،)Alkadri et al., (2013)    عّن ألبول القمح القاسللللل

 كانت عكثر  هابة من ألبول القمح الطرم، وعّن ا هابة    الحقو  المروية كانت عكبر من ا هابة    الحقو  البعلية.
عزلة من منا ق م تلتة لزراعة القمح    سللللللللللللللورية، وعمكن باأعتماد على الصللللللللللللللتات   80و   دراسللللللللللللللة ألدنثة، تم   الحصللللللللللللللو  على  

 .Fusarium  F. culmorum ،F. sambucinum ،F. graminearum  ،Fالمور ولوجية تعريو ثلثة عشلللللللللر نوعاح من الجن  
compactum ،F. acuminatum ،F. semitectum  ،F. pseudocercinatum ،F. solani ،F. oxysporum ،F. 
proliferatum ،F. verticillioides  ،F. sporotrichioides ،F. equiseti   زيدان وآصرون، قيد النشلللللللر(،  أ عن بعر العزأت(

عظهرت هللللتات مور ولوجية م تلتة، ولم يكن با مكان اتباعها ألم من األنوان المعر ة سللللابقاح، لذل   قد هد ت هذه الدراسللللة  لى دراسللللة 
 تم   ليو هذه العزأت بشكا دقيق.  ال صائ  المور ولوجية،  يا ة  لى است داز  ريقة التسلسا النيكليوتيدم لتعريو النون الذم تن

 البحث طرائقه:مواد 
، واللتان عظهرتا تم    دراسة سابقة الحصو  على مزارن نقية للعزلتين مويون هذه الدراسة: الحصول على مزرعة وحيدة البوغ -1

صذت قطرة من المعلق  وسا ة   رة عز   ّير معلق من األ واغ ال ونيدية، وعُ هتات مور ولوجية م تلتة عن األنوان المعّر ة سابقاح. ألُ 
  24، ومن صل  التح  بالمجهر اليوئ  بعد  Water Agar  ((WAمعقمة، وتّم  جراء ت طيط متعرج     بق  ترم يحتوم المستنبت  

ساعة، تم تحدند عماكن وجود ع واغ متردة نا تة، وتّم نقا كا منها على مرلع ه ير من اتغار  لى  بق  ترم جدند يحتوم على المستنبت 
ولدراسة  . (Burgess et al., 1994نوماح ) 7- 14°س لمدة 25، وأُلّينت األ باق عند PDAالم ذم بطا ا ديكستروز آجار 

نويع قرص مأصو  من ألواف مستعمرة ألدنثة  CLAوسط قطع عوراق القرنتا ع باق  ترم ألاوية على  ال صائ  المجهرية، تم تلقيح
 النمو قريباح من قطع عوراق القرنتا.
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 التعريف المورفولوجي: -2
- 10من أليو شكا المستعمرة ولونها والصب ات الت  تنتجها يمن اتغار بعد    PDAتّمت دراسة ال صائ  المزرعية على مستنبت الل  

، وكذل   Macrconidiaدراسة ال صائ  الشكلية لأل واغ ال ونيدية ال بيرة  تّمت       اليلز، كما  °س    25نوماح من التحيين عند     14
عياز من التحيين على مستنبت آجار قطع عوراق  10 – 6، وكيتية توّيعها بعد Microconidiaهتات األ واغ ال ونيدية الص يرة 

 ,.Nelson et al°س، و ح  المزارن كا عسبون عو عسبوعين لمراقبة تشكا األ واغ ال لميدية وكيتية تويعها )25عند  CLAالقرنتا 
1983; Burgess et al., 1994; Leslie and Summerell, 2006) . 

مم من مزرعة  طرية   5بأقراص منتيمة بقطر  PDAكما تم ألسلللللال سلللللرعة النمو ال طية  تلقيح مركز األ باق المحتوية على الوسلللللط 
نت    اليلز لمدة ثلثة عياز عند     Burgess et al., 1994; Leslie and °س )25ألدنثة، بمعد  ثلثة مكررات )ع باق(، وأُليلّ

Summerell, 2006ياز من التحيين بعما صّطين متعامدنن على قاعدة الطبق وقياس كّا منهما  ع  3مستعمرات بعد  (، وأُلسق قطر ال
 . وعصذ المتوسط

 التعريف الجزيئي: -3
الحبيبات الزجاجية المعّدلة باسللت داز  ينو ك كلورو ورزكانزوميا ال حو  )زيدان  بطريقةتم اسللت لص الدنا  استتخص  التتتتتتتتتتتدنا:  -1.3

من محلو  اأسللللت لص   μl 400ما، عيلللليب  2مغ( وويللللعها    عنبول سللللعة   40وآصرون، قيد النشللللر(. تّم كشللللط مشلللليجة التطر )
Extraction buffer (2% Triton X-100  ،1% SDS  ،100 mM NaCl ،10 mM  Tris (pH=8)  ،1 mM EDTA ،)
من  ينو ك   μl 400مم بعد تعقيمها، ثم غسلللللللللللللها بالماء المقطر. عيلللللللللللليب    0.4ألبيبات زجاجية قطر كا منها  6وعيلللللللللللليب لألنبول 

دقلائق عنلد  5دقلائق عنلد ععلى سللللللللللللللرعلة على الرجلاج، ُثتللت لملدة 10 (، ُرجلت األنلا يلق لملدة 1:24:24كلورو ورزكانزوميلا ال حو  )
%، وأُلّركت بشلكا 100من ا نثانو  μl   1000من الرشلاألة العلوية  لى عنبول جدند، وُعيليب لها  μl 500 ة، ُنقادورةكدقيق  14000

نت عند   دورة كدقيقة. تم الت ل  من   12000°س بسللللرعة   4دقائق عند    10°س لمدة سللللاعة، ُثتلت العينات لمدة   20–صتيب، وأُليللللّ
دورة كدقيقة، وتم   12000°س بسلللرعة  4دقائق عند    5%، ُثتلت العينات لمدة   70ما من ا نثانو    1الرشلللاألة، وُغسلللا الراسلللق  للللللللللللللللل 

نت TE (10 mM Tris (pH= 8), 0.1 mM EDTA)الت ل  من السللللائا بالتنشلللليب تحت الهواء، وأُلّا الراسللللق بمحلو   ، وأُليللللّ
 دقيقة. 45°س لمدة  37وأُلّينت عند  RNaseمن  µl  2°س. تمت  يا ة  4عند  وا  الليا 

من صل  الترأليا ال هرلائ  على هلمة األغاروز  DNA الللللللللللللل  تم  ح  نوعيةبالرحصن الكهربائي:  DNA اختبار نوعية التتتتتتتتت  -2.3
 1XTBE (90 mM Tris-base, 90 mM Boric acid, 2محلو  منيم   ml  100عغاروز و  g 0.8% مكونة من  0.8 تركيز 

Mm EDTA, pH =8 ن المزيج ألتى  وللان األغلاروز، ثّم ُ ّرد قليلح، وُعيلللللللللللللليب للو ّ من محلو   روملانلد ا نثيلدنوز µl  1.5(. سللللللللللللللُ
Ethidium bromide،  5تّم ألقن اتبار  لللللللللللللللللللل μl    100، كما أُلقن سللللللّلم جزيئ  بعد تصللللللّلق المزيجمن كا عينة bp ُعجريت عملية .

وّمرت الهلمة باسللللللللت داز جهاز    ولت لمدة سللللللللاعة،  80الرأللن ال هرلائ  تحت جهد   UV ولعد انتهاء عملية الترأليا ال هرلائ ، هللللللللُ
transilluminator(BIO View .) 

 NanoVueباست داز المطياف اليوئ DNA تم قياس تركيز الحمر النووم منقوص األكسجين الل  دنا: تقدير تركيز ونقاوة ال -3.3
plus NSP1-L7-M5   لللللللللللل مقدراح ng/μl    نانومتر، كما ُسجلت نقاوة اللللللللللللل    260أليو ُعصذت القراءات عند  و  الموجةDNA   وه(
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 1.7النق  نسبة قراءات ما  ين  DNAنانومتر(، أليو يمل  اللللللللللللل    280و   260عبارة عن نسبة قراءة اأمتصاهية  ين  و  الموجتين 
 (.Sambrook et al., 1989) 1.9 لى 
 ef1باسلللللللللت داز زوج البادئات  PCRُعجرم تتاعا الللللللللللللللللللللللل  (: TEF1-αالمستتتتتتتهدفة )المور ة    DNAتضتتتتتتخية منـقة التتتتتتتتتتتتتتت  -4.3

(ATGGGTAAGGAGGACAAGACو )ef2 (GGAAGTACCAGTGATCATGTT( )O’Donnell et al.,1998 .) تللّم
و ق ما جاء بو من  ScientificThermo ( PCR Master Mix (2X) Dream Taq Green(تحيلللللير مزيج التتاعا باسلللللت داز 

و ق البرنامج  BIO RADوُعجريت عملية التيللللللل يم يلللللللمن جهاز المدور الحرارم ،  μl  25تعليمات مر قة، و ل     ألجم نهائ  قدره 
دورة تتيللللللللللللمن كا منها  35دقيقة، ثم  3°س لمدة    94عند درجة ألرارة  Initiation denaturationالحرارم التال   التصللللللللللللا األول   

ثلانيلة، ومرألللة  45°س لملدة  53عنلد  annelationثلانيلة، ومرألللة األتحلاز  45°س لملدة  92عنلد  denaturationمرألللة التصللللللللللللللا 
 °س لمدة دقيقة.  72اأستطالة عند 

 لى الم تبر الم ت  بإجراء عملية السلللسلللة    هيئة الطاقة الذرية السللورية. ولعد الحصللو  على تسلللسللا   PCRتم  رسللا  ناتج الللللللللللللللللل  
، ثم مقارنة التسلللللللسللللللا الذم تّم الحصللللللو  عليو مع Geneious، تم تدقيق تسللللللمية النيكليوتيدات باسللللللت داز  رنامج TEF1- αالمورثة  

 National center for Biotechnology(NCBIالو ن  للمعلومات الحيوية )التسللللسللللت المنشلللورة على الموقع األل ترون  للمركز 
Information  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov.) 

 :النتائج والمناقشة
عجرم    هذه الدراسة توهيب مور ولوج  لعزلتين متحصا عليهما من نباتات قمح مصابة بعتن الجذور والتاج من محا ية ألماه، 

 لغ متوسط   . TEF1- αواللتان عظهرتا هتات مور ولوجية م تلتة عن األنوان المعرّ ة سابقاح محلياح، كما عجرم تسلسا نيكليوتيدم للمورثة  
°س. ظهرت المستعمرات قطنية 25عند درجة الحرارة  PDAعياز من التحيين    اليلز على الوسط 3 بعد  سم  5قطر المستعمرة 

كثيتة  يياء  لى  رتقالية اللون، على شكا أللقات متحدة المركز،  يا ة  لى وجود هب ة ألمراء    اتغار بشكا صاص    منتصب  
 (. 1الطبق )الشكا 

 
 السطح السفلي - Bالسطح العلوي، PDA  :-Aشكل المستعمرات على المستنبت المغذي  .1الشكل 

تشكا ع واغ كونيدية كبيرة متوسطة الطو ، السطح اليهرم لها مقّوس والسطح البطن  مستقيم تقريبّا، مقّسمة  CLAلوألظ على الوسط 
، كما شّكلت ع واغاح كونيدية ه يرة notched، وال لية القمية مقوسة، والقاعدية مثلمة  A)-2)الشكا   بحواجز عريية عددها غالباح ثلثة A 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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، كما لوألظ تشّكا ع واغ C)-2(، مكونة من صلية واألدة عو من صليتين )الشكا B-2تتويع بشكا مترد على الحواما ال ونيدية )الشكا 
 ;Nirenberg, 1995ألسق )  F. torulosumتتشابو هذه الصتات مع هتات النون  .E)-2كلميدية متويعة    سلسا )الشكا 
Summerell and Leslie, 2006  ول ن لم يكن با مكان تأكيد تصنيب النون باأعتماد على الصتات المور ولوجية  قط، لذل  تم ،)
 است داز  ريقة التسلسا النيكليوتيدم.

 
أبواغ كونيدية صغيرة بيضوية مكونة من خلية أو خليتين،    -Bبوغة كونيدية كبيرة،  -  F. torulosum  :A بعض مكونات النوع  .2الشكل 

،C –  ،بوغة كونيدية مفردة على حامل كونيدي–D   ،حوامل كونيديةE  .أبواغ كالميدية ضمن سالسل 

 TEF1-αتم    هذه الدراسة تي يم جزئ  للمورثة  :  TEF1-αالمستهدف وتحديد التسلسل النيوكليوتيدي لمور ة    DNAتضخية التتت 
(، والت  لم يكن با مكان تأكيد تصلللللنيتهما باأعتماد على الصلللللتات المور ولوجية  قط، FH3 ألدى العزلتين المتحصلللللا عليهما )العزلة  

بحدود  PCR  ((Amplicon(، أليو تّم الحصلللللللو  على منتج O’Donnell et al., 1998)  ef1/ef2و ل  باسلللللللت داز زوج البادئات 
700 bp وتتتق هذه النتائج مع ما  كره .Geiser et al., (2004)   عن  مكانية تيل يم مورثةTEF1-α  والحصلو  على ألزز بحجم
700 bp  .تقريباح 

(، ومن صل  مقارنتها مع التسلسلت المنشورة على الموقع 3المستهد ة )الشكا  DNAتّم تحدند التتابعات النيوكليوتيدية لقطع الل 
النون من  KY659169% مع العزلة 98.04ا هاح  نسبة عظهرت هذه العزلة تش، NCBIاألل ترون  للمركز الو ن  للمعلومات الحيوية 

F. torulosum.   
GACCACTGTAAGTACAACCATCAGCGAGTTGCTTACCTGCACTCGCAGCCTGCCAAACCTGGCGG

GGTATCACCACAACATCTTGCTAACTTTTGACAGACCGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATC
GACAAGCGAACCATCGAGAACCTTTCGAGAAGTTCGAGGAAGGTTAGTCAATATCCCTTCGATTGC
GCGCGCTCCCATCGATTCCTACGACTCGCTCCCTCATTCGAAACGCATCCATTACCCCGCTCGAGC
CCGAAAATTTTGCGGTGCGACCGTGATTTTTTTTTGGTGGGGTATCTTACCCCGCCACTCGAGTGA

CGGATGCGCTTGCCCTGTTCCCACAAAACCTTACTTCCCTGTCGCGCACTATCATATGTCTTGCAGT
CACTAACCACTGGACAATAGGAAGCCGCCGAGCTCGGAAAGGGTTCCTTCAAGTACGCCTGGGTT
CTTGACAAGCTCAAAGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATTGATATCGCTCTCTGGAAGTTCGAG

E A D C B 
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ACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGTCACTGTCTCATACCATCATGCTTTCATCATG
CTAACATCTCTCAGA 

 
 3FH (F. torulosum  )التسلسل النيكليوتيدي وجزء من كروماتوغرام التسلسل للعزلة  .3الشكل 

   العدند من الدراسات،  على سبيا المثا  تّم    تركيا  TEF1-αلمورثة  DNA   الحقيقة است دمت  ريقة تسلسا الحمر النووم 
 ,.Wulff et al، كذل  است دز  (Gebremariam et al., 2017) باأعتماد عليها Fusariumنوعاح من عنوان الجن  17 تعريو 

 .Gibberella fujikuroi (Fالت  تنتم  للمعقد  Fusariumهذه الطريقة للحصو  على تعريو دقيق ألنوان الجن   (2010)
verticillioides  وF. proliferatum و F. andiyazi  وF. fujikuroi  والت  تسبق مرض باكانا على الرز ،) rice Bakanae 

disease  أليو قاموا  تي يم مورثة ،TEF1-α    باست داز زوج  البادئاتef1    وef2  كما است دز ،Rhjoo et al., (2008)    مورثة 
TEF1-α لتعريو عدة عنوان من التيوزاريوز متحصا عليها من نباتات الذرة     نران، والت  لم نتمكنوا من تعريتها باست داز الطرائق

، ولشكا مشابو عيياح لما تم    دراسة  F. thapsinumو  F. bullatum ت المت صصة مثا النوعين المور ولوجية ولاست داز البادئا
عمكن ال شب عن عدة عنوان من التيوزاريوز السامة الت  تصيق الحبول    األرجنتين و ل    Sampietro et al., (2010)قاز  ها 

 عييا.  ef2و  ef1باست داز زوج البادئات  TEF1-αباأعتماد على التسلسا الناتج من تي يم مورثة 
ّأ عّنها قليلة، وقد تم القياز  ها منذ عكثر ولالرغم من  جراء عدد من الدراسات لل شب عن عنوان التيوزاريوز الت  تصيق القمح    سورية  
، والذم تّم  يو عز  وتعريو ثلثة 2006من عشر سنوات تقريباح عم قبا ألدوث األزمة    سورية، وكان آصرها المسح الذم عجرم عاز 

 .Fو  F. culmorumعنوان تصيق التاج وجذور القمح من محا يات أللق، دنر الزور، الرقة، الحسكة، ألماه، ودرعا، وه  
proliferatum  وF. equiseti،  ،ولالنسبة للتحة السنا ا، 2015)و ل  باأعتماد على الطرائق المور ولوجية  قط )الشعب  وآصرون .

   سها ال ال    محا ية ألماه، أليو تّم تعريو عشرة عنوان متحّصا عليها من العصا ات  2010 -  2008كان آصر مسح من 
 .F. culmorum ،F. equiseti ،F. moniliforme،F. proliferatum   ،Fوالحبول باست داز الطرائق المور ولوجية  قط، وه  

sambucinum  ،F. compactum  ،F. solani  ،F. crookwellense  ،F. avenaceum  ،F. semitectum    ،الشعب  وآصرون(
(2018 . 

   سورية،  ينما تم عزلو من جذور نباتات  F. torulosumوتجدر ا شارة  لى عنو أ توجد عية دراسة محلية سابقة تشير لعز  النون 
كأألد مسببات تعتن الجذور   F. torulosumوقد يعود عدز تسجيا النون (. Gebremariam et al., 2017قمح مصابة    تركيا )

والتاج على القمح    سورية  لى اصتلف منطقة عصذ العينات، أليو يمكن عن ت تلب مسببات تعتن التاج والجذور    نبات القمح 
وث ت يرات    اليروف المناصية صل  السنوات  باصتلف المواقع البيئية والعواما المناصية ولشكا صاص الحرارة والر ولة، ونتيجة لحد
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   األصيرة، والت  تنثر  دورها    انتشار عنوان الجن   يوزاريوز، ونتيجة لليروف األمنية الت  سادت صل  السنوات المايية واألتما   دصا
من  ينها القمح. عو على األرجح  ذار القمح بطرائق غير شرعية،  من المتوقع ألدوث ت ير بأنوان الممريات الت  تصيق النباتات و 

 .Fو    F. sambucinumاأعتماد على الصتات المور ولوجية  قط، والت  يمكن عن تتشابو مع الصتات المور ولوجية ألنوان عصرى مثا  
venenatum وعألياناح مع النون ،F. culmorum  الدراسات الت  است دمت الطرائق الجزيئية    تعريو عنوان الجن  ،Fusarium 

زولة  المعزولة من القمح    سورية قليلة جداح، وألسق معلوماتنا، لم يست دز سابقاح التسلسا النيوكليوتيدم    تعريو عنوان التيوزاريوز المع
AFLP  (El-Khalifeh et al., 2009  ،)وتم تعريو األنوان باست داز تقانة    2003من القمح    سورية، أليو عجرم مسح ألقل  عاز  

(، ومن المعروف عن  2007)العيم،    AFLPو    RAPDوتم تعريو األنوان باست داز تقانت     2004ح ألقل  آصر    عاز  كما عجرم مس
تنّكد عّن است داز  هذه الطرائق تقسم العزأت  لى مجموعات متشا هة ل ن أ تحدد النون  دقة، ومن هنا تأت  عهمية هذه الدراسة، والت  

     يمكن عن يقود  لى تصنيب غير دقيق. Fusariumالجن  الميزات المور ولوجية لبعر عنوان 
   :المراجع
(. تبانن ال صائ  المزرعية والمور ولوجية ألنوان من  2006محمد مو ق نبرق وميلودم نشيط )و عألمد األألمد و محمد  ، ال ليتة

Fusarium spp.  .74 -67   24المسببة لمرض تعّتن الجذور الشائع على القمح    سورية. مجلة وقاية النبات العرلية . 
(. مسببات تعّتن الجذور والتاج على القمح    سورية، وقدرتها 2015عدنان النحلوم ولينا مطرود )و هتية المصرم و هلح  ،الشعب 

 .  129 -116(  2) 33 البرية  زاء المرض. مجلة وقاية النبات العرلية.ا مرايية، وعداء بعر عهناف القمح و رزه 
(. تقص  انتشار مرض لتحة  يوزاريوز سنا ا 2018لينا مطرود وتيسير ع و التيا )و عدنان نحلوم  و هتية المصرم  و هلح    ،الشعب 

 . 113- 98( 2) 36 .ة النبات العرليةالقمح ومسبباتو    سها ال ال    سورية، والتبانن    قدراتها ا مرايية. مجلة وقاي
ماجستير، كلية الزراعة، جامعة   رسالة(. دراسة التبانن الوراث  لتيوزاريوز سنا ا القمح باست داز الواسمات الجزيئية.  2007مازن. )   ،العيم

 هتحة.  72دمشق، 
جذور الشائع على القمح والشعير     (. مسح ألقل  لمرض تعّتن ال2002عألمد األألمد وميلودم نشيط )و عمر يحياوم و رنا  ،النائق

 .  136  -131   20 محا يت  أللق وإدلق )شما  سورية(. مجلة وقاية النبات العرلية.
المسلببة لتعتن الجذور والتاج ولتحة السلنا ا  Fusariumوليد نتان. توهليب مور ولوج  لبعر عنوان الجن   و دانا جودت و ليلى   ،زيدان

 رلية للبيئات الجا ة. قيد النشرعلى القمح    سورية. المجلة الع
. Fusariumمن بعر عنوان الجن     DNAوليد نتان. مقارنة صم   رائق أست لص الدنا  و دانا جودت و علء س يطة و ليلى    ،زيدان
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Abstract 

Fusarium root and crown rot and head blight are the most important diseases 

limiting wheat production. Although there are many studies related to these two 

diseases in the world, few studies were conducted in Syria, where many species 

have been identified from different regions, based on morphological 

characteristics and some molecular methods. However, this study is the first 

report of F. torulosum associated with root and crown rot on wheat in Syria. The 

morphological characteristics of two isolates were accurately described on potato 

dextrose agar (PDA) and carnation leaf agar (CLA) medium. Partial TEF-1α gene 

sequence was amplified using primers ef1 / ef2. Successful PCR amplification of 

TEF-1α, showing a single band of ~ 700 bp, was obtained. Amplified products 

were subjected to automated DNA sequencing, and the sequence was compared 

with the sequences published on the National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) website, where our isolate FH3 showed 98.04% similarity 

with the isolate KY659169 of F. torulosum.  
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