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RAPDعزل والبطاطس النبات، البكتیریا النابوت الداخلي، : كلمات البحث

 التي البكتیریا من عدد لدیھ مصنع كل. إندونیسیا في التنمیة في األولویة تحصل التي البطاطا نباتات ھي النباتات
 بعض توافر زیادة على القدرة لدیھا البكتیریا الداخلي النابوت. الجذر مثل النبات، أجھزة في الداخلي النابوت تنمو

 یجب التي البیولوجیة ثراء من جزء ھي البكتیریا الداخلي النابوت. النمو ھرمون أیضا ویزید النباتیة المغذیات
 بما األنشطة من البیولوجیة الثروة في الواردة إمكانات استكشاف إلى الرامیة الجھود. المحتملة والفائدة استكشافھا

 الحمض عالمات مستوى توصیف الجزیئیة أو المورفولوجي التوصیف یكون توصیف یمكن. التوصیف ذلك في
.النووي

PCR عالمات مع RAPD  )Random amplified polymorphic DNA( التي استخدمت على نطاق ،
تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید نتائج البكتیریا النابوت الداخلي . البكتیریاواسع في دراسات التنوع الوراثي في 

(.Solanum tuberosum L) معزولة عن جذور نبتة البطاطا وتحدید الحمض النووي من العزالت البكتیریة  
وقد أجریت الدراسة في ینایر كانون الثاني . RAPDستخدام اإلشارات المرجعیة التمھیدي النابوت الداخلي با

، في مجال علم الوراثة وعلم األحیاء المجھریة مختبر للمنظمة اإلسالمیة للجامعة والیة موالنا ٢٠١٢یولیو 
 RAPD -PCRتقنیات تحلیل البیانات باستخدام تحلیل . ابراھیم مالك ماالنج

و مكورة في شكل بما في ذلك الجراثیم سلبیة الغرام، وھما البكتیریا بین ثالثة أنواع من من ھذه الدراسة أن نتائج وأظھرت
tetracoccus  شكل بما في ذلك إیجابیة البكتیریا جرام 1في حین أن streptobasil. بواسطة التوصیف الجزیئي نتائج 

PCRعالمة مع RAPD.التمھیدي من قبل النابوت الداخلي البكتیریا العزالت من الحمض النووي RAPDوضع العالمات 
16S ھي األولیة 27F/1492Rواالبتدائیة rDNAمتعددة  نطاقات <) عالیة تعدد األشكال وأظھرت إلى األمام/ عكس

 ھذه تشیر إلى أن األولیة كال أن، وھذا یعني حید الشكل ال الشریط الذي األساسي من من ھذین النوعین .(٪50 األشكال
درجة عالیة من  على لوحظت أیضا أظھرت في ھذه الدراسة متعدد األشكال عالیة نطاقات.متمیزة جزیئیا الثالثة العزالت

 مختلفة ولكن الصفات الوراثیة مع األفراد عن وجود الوراثیة األشكال یتم تعریف .النابوت الداخليبكتیریا الجیني لل التنوع
.السكان في عدد یعیشان معا


