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 المسبب لمرض تعفف جذور الحمضيات وامراضيتهFusarium solani العالقة بيف سموـ الفطر
وديجة محسف خضير

كامؿ سمماف جبر

قسـ وقاية النبات – كمية الزراعة – جامعة بغداد

المستخمص

 المسػبب لمػرض تعفػف جػذور الحمضػياتح اوضػحت النتػار تػايير عػالؽ العػزاتFusarium solani تضمنت التجربة تحديد ألية تػثيير بعػض عػزات الفطػر

 اعمػ مػدة مػرضDF7 ) اف جميػ العػزات احػديت زيػادة معنويػة فػي مػدة المػرضح اظلػرت العزلػةCitrus aurantium Lالممرضة في بادرات النارن (ح
ػف ارًح

 قياساً الػ معػاممتي المرارنػة التػي كانػت مػدة المػرض فيلمػا%2017 – %95  فيما تراوحت مدة المرض التي احديتلا العزات ااخرى%044 بمغت

 تحػت ظػروؼ التعرػيـ البػارد المعامػؿ وليػر المعامػؿ حراريػاً فػي بػادرات النػارج اف كػال الرامػحيف اظلػ ارF. solani بينت نتار تثيير رامح مزارع عزلتيف لمفطػر

 المعامػؿ وليػر المعامػؿ حراريػاً اعمػ مػدة مػرضDF7  ) وأظلػر رامػح العزلػة%044 و%75 و%54 و% 95( نماطاً سػمياً وفػي جميػ التراكيػز المختبػرة

Thin  بثسػتعماؿ ترانػة كرومػاتوكرافي الطبرػة الرقيرػةF. solani ح عنػد اجػراا الكمػؼ عػف السػموـ التػي تنتجلػا بعػض عػزات الفطػر%044 عنػد التركيػز

) وتنريتلا ح ػؿ انف ػاؿ رامػح تمػؾ العػزات الػ عػدة مركبػات ذات الػواف بنفسػجي وا ػفر واحمػر فػاتح وبرترػالي حTLC( Layer Chromatography

 والمركب ذو الموف ااحمػر قػد يكػوف هػو السػػػػػػـAnhydrofusarubin  لكؿ منلا فرد يكوف المركب بالموف البنفسجي هو السـRf مف خالؿ قياس قيمة

 واف جمي ػ تمػػؾ المركبػػات احػػديت تيبيط ػاً فػػي نمػػو جػػذور الفجػػؿ فرػػد ت ػراوح متوسػػطNaphthazarin  المػػذاف يعػػوداف ال ػ مجموعػػة السمػػػػػػوـFusarubin

 فػي معاممػة المرػػػػػارنة وأدت الػ زيػػػػادة فػي مػدة% ػف ار

 في حيف كاف% 37150- %0315 النسبة المروية لتيبيط الجذور في معامالت المركبات المف ولة

 فػػي% قياسػػػػػػا ب ػػفر%37132 -%03157 المػػرض فػػي بػػادرات النػػارن بعمػػر ياليػػيف يومػػػػػاً فرػػد تػراوح متوسػػط النسػػبة المرويػػة لمػػدة المػػرض فػػي معامالتلػػػا

معاممة المرػػػػػػػارنةح
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Abstract
This experiment intended determination of the role of Fusarium solani in its virulence. The results showed that
spores suspention of the pathogenic isolates induced significant increment in disease severity , isolate DF 7 was the
superior (100%) while other tested isolates were 25%-91.7% as compared to control treatment 0%. Heated and
unheated culture filterates of two F.solani isolates showed toxigenic effects on sour orange (Citrus aurantium L(ح
seedling and the toxicity was found to be the concentration and isolate dependence (25%,50%,75% and 100%). The
culture filtrate of the isolate Df 7 heated and unheated treatments were more toxic when used at 100%
concenration. Thin Layer Chromatography technique for F.solani culture filtrate showed the separation of several
compounds in many different colors (purple ,yellow , light and orange) and Rf valus and according to certain
puplications we suggested that the purple color represented anhydrofusarubin toxin, the red color represented
fusarnbin toxin. However both toxins are from naphthazarin group. The separated toxin exhibited radish root
growth inhibition, the mean percentage of root inhibition in the treatments of separated compounds ranged
43.51%-67.51% while it was 0% in the control treatment and caused disease severity on 30 day old sour orange
seedlings, the mean percentage of disease severity in their treatments was 46.57%-67.39% compared with 0% in the
control treatment.

––––––––––––––––––––––
مستل من رسالة ماجستير للباحث االول

Part of M.Sc. thesis of the first author

36

مجمة العموـ الزراعية العراقية – )9442( ،77-33 :)3(04
المردمة

جبر وخضير
البرتقاؿ  Citrus sinensisالمطعمة عمى االصؿ Citrus

ينتج الفطر  F. solaniعمى االقؿ  11سـ تعود الى

 volkamerianaادى الى ظيور اعراض متمثمة بالموت

مجموعة  .)61( naphthazarinواف بعض ىذه السموـ

التراجعي و نقص الزنؾ في خشب الساؽ و الذبوؿ وانسداد

االوعية وعزى الباحثوف ظيور تمؾ االعراض الى احتواء راشح

يمكف اف تحدث اعراض مرضية في بادرات الحمضيات

المزارع السائمة لمفطر عمى السموـ  .اشار  Achorواخروف

متمثمة بتموف العروؽ وذبوؿ االوراؽ وغمؽ االوعية الناقمة

( )6الى اف تمؾ السموـ تؤدي الى تحطـ البالستيدات الممونة

( .)11،11وقد وجد اف ىناؾ عالقة بيف ضراوة Virulence

مما يؤدي الى اصفرار العروؽ في اوراؽ الحمضيات  .ووجد

العزلة وقابميتيا عمى انتاج السموـ الخاصة وسرعة تكشؼ

 Janse Van Rensburgواخروف ( )16اف السـ

اعراض المرض ( .)61،1،،3تمكف  Bakerواخروف ()3
مف

تنقية

السموـ

Fusarubin

،

Javanicin

 isomarticinوالراشح غير النقي لمزارع الفطر F. solani

و

سببت خفضاً في الوزف الجاؼ لنباتات االصوؿ Rough

 anhydrofusarubinمف رواشح مزارع الفطر F. solani

 lemonو  Troyer citrangeو  Swing citromeloمع

المعزولة مف جذور اشجار الحمضيات المصابة في الحقؿ

زيادة معنوية في مستويات الزنؾ في خشب السيقاف لنباتات

والبيوت الزجاجية  ،واحدثت تمؾ السموـ تثبيطاً لنمو جذور

تمؾ االصوؿ .ووجد أف ىناؾ عالقة قوية بيف تركيز سموـ الػ

الميموف الخشف قياساً الى معاممة المقارنة (بدوف سـ) .اشار

 naphthazarinsالتي ينتجيا الفطر  F. solaniالمسبب

 )66( Nemecالى وجود سموـ الػ  naphthazarinsفي

لمرض تعفف جذور اشجار الحمضيات واعراض التدىور عمى

عصارة خشب الجذور الغميظة  scaffold rootsوافرع اشجار
الحمضيات المصابة في فموريدا التي لـ يكشؼ مجيرياً عف

تمؾ االشجار مقارنة مع االشجار التي تبدو سميمة ظاىرياً

و  )61( Bakerمف الجذور الغميظة بنسبة  %63ولـ يؤشر

الحمضيات التي اظيرت تحمالً لممرض في الحقؿ تحمالً

 Nemecواخروف ( )66وجد اف استعماؿ نوعيف مف سموـ

الحساسة لممرض في الحقؿ فيي ذات حساسية عالية ليذا

والتي وجد فييا تركيز ىذه السموـ منخفضاً  ،واظيرت اصوؿ

وجود الفطر  F. solaniفي اوعيتيا الناقمة  ،وعزلو Nemec

عالياً لمسـ  isomarticinفي المزارع المائية ،اما االصوؿ

وجوده في االفرع  .وفي تجارب البيت الزجاجي التي اجراىا

السـ في المزارع المائية وبذلؾ استنتج الباحثوف Janse Van

الفطر ىما  dihydrofusarubinو  isomarticinادى الى

 Rensburgواخروف ( )16اف السـ  isomarticinالذي

حدوث ذبوؿ لمنباتات بادرات الميموف الخشف في محموؿ

ينتجو الفطر  F. solaniيرتبط باعراض تدىور الحمضيات .

 dihydrofusarubinادى الى زيادة عممية التنفس بشكؿ
معنوي ،وتراكـ كثير مف المعادف وقمة محتواىا مف النشا
مقارنػػة بالنباتات غير المعاممة بيذا السـ  .ووجد Nemec

المواد وطرارؽ العمؿ

واخروف ( )63اف محتوى جذور اشجار الحمضيات المصابة

0ح تثيير عالؽ عزات الفطر F. solaniفي بادرات النارن

اتبعت طريقػة  Elenaو  )13( Kraniasالمحػورة باسػتعماؿ

بالمفحة في والية فموريدا مف السـ  naphthazarinاكثر بػ

 1116مرة عف تمؾ التي تبدو سميمة ظاىرياً .وعند اختبار

محم ػ ػ ػػوؿ مغ ػ ػ ػػذي (  (Total Nب ػ ػ ػػدالً م ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػوؿ ىوكالن ػ ػ ػػد

راشح مزارع الفطر  F. solaniالمعزولة مف جذور اشجار

( )Hoglandمكػػوف مػػف النت ػػروجيف الكمػػي( )%63مكػػوف مػػف

حمضيات مصابة بالمفحة في العراؽ باستعماؿ شتالت نارنج

نتػرات ) %6.2 (Nitrate nitrogenوامونيػػا Amonial

حصمت حالة تسمـ انعكست بشكؿ ذبوؿ مفاجيء لمشتالت

) %316 (ِِِِِِِِِnitrogenويوريا( Water soluble

المعاممة تماثؿ حالة الذبوؿ التي تظير عمى اشجار

 %113 )ureaوح ػ ػ ػػامض الفس ػ ػ ػػفوريؾ %63وبوتاس ػ ػ ػػيوـ %63

الحمضيات المصابة بالمفحة في الحقؿ  ،وتفاوتت العزالت
المختمفة في درجة سميتيا ( .)1وذكر  Vegasواخروف ()63

فضػ ػ ػػال عػ ػ ػػف العناصػ ػ ػػر الصػ ػ ػػغرى  %3136بػ ػ ػػوروف  ،نحػ ػ ػػاس

، %313،حدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد %311منغني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز%313،مولب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدينـ

اف حقف راشح المزارع السائمة لمفطر  F. solaniفي نباتات

%31333،وخارص ػػيف  . %313،بأذاب ػػة 6غ ػػـ لك ػػؿ لت ػػر بم ػػاء
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معقػػـ حسػػب توصػػيات الشػػركة المنتجػػة .الج ػراء ىػػذا االختبػػار

(تركيز  6غـ  /لتػر مػاء مقطػر معقػـ) فػي دورؽ زجػاجي معقػـ

انتخبت  63عزلة (جػدوؿ  )1عزلػت مػف عينػات جػذور اشػجار

سعة  ،3مؿ وبواقع ثالث مكررات لكػؿ عزلػة  ،وضػع فػي كػؿ

البرتقاؿ المطعمة عمى اصؿ نارنج التي ظيرت عمييػا اعػراض

دورؽ ب ػػادرة ن ػػارنج واح ػػدة بع ػػد قط ػػع ج ػػزء م ػػف الج ػػذر الرئيس ػػي

منيػ ػػا وظيػ ػػور اع ػ ػراض تعفػ ػػف الجػ ػػذور متمثمػ ػػة بتمػ ػػوف الجػ ػػذور

مثؿ تمؾ البادرات في محموؿ مغذي فقط وفي مػاء مقطػر معقػـ

الرئيسية والجذور المغذية بموف بني وشخصت العػزالت اعتمػادا

فقػػط  .ووضػػعت الػػدوارؽ فػػي حاضػػنة عنػػد درجػػة ح ػ اررة ± 6،

عمػ ػػى الص ػ ػػفات المزرعي ػ ػػة والمظيري ػ ػػة لمفط ػ ػػر بأتب ػ ػػاع المفت ػ ػػاح

 1ـ وشػػدة اضػػاءة  636لػػوكس لمػػدة  13سػػاعة وجػػرى فحػػص

العزالت في بػادرات النػارنج بعمػر  3اشػير تحتػوي البػادرة عمػى
 1-3اوراؽ منمػػاة فػػي تربػػة معقمػػة بغػػاز بروميػػد المثيػػؿ ،33

يومػ ػاً ق ػػدرت ش ػػدة الم ػػرض عم ػػى الب ػػادرات وذل ػػؾ باتب ػػاع ال ػػدليؿ
المرض ػ ػػي االت ػ ػػي  = 3نب ػ ػػات س ػ ػػميـ ومجم ػ ػػوع خض ػ ػػري نض ػ ػػر

غػػـ  /ـ 6بعػػد تركيػػا لمػػدة  1،يومػاً قبػػؿ ز ارعػػة بػػذور النػػارنج ،

ومجم ػ ػػوع ج ػ ػػذري اب ػ ػػيض الم ػ ػػوف و = 1تم ػ ػػوف خفي ػ ػػؼ لمج ػ ػػذور

وذلؾ باضافة  13غـ مف البذور الحاممة لكؿ عزلة لمفطر الػى

بموف بني مصػفر وجفػاؼ  ،-6اوراؽ و = 6تمػوف الجػذر بمػوف

 133مػػؿ مػػاء مقطػػر معقػػـ فػػي دورؽ زجػػاجي سػػعة  6،3مػػؿ

بنػػي مػػع امتػػداد التمػػوف الػػى قاعػػدة السػػاؽً مػػع جفػػاؼ ومػػوت

ووضػػعت الػػدوارؽ فػػي جيػػاز رجػػاج كيربػػائي لمػػدة سػػاعة  ،بعػػد

معظـ االوراؽ والساؽ الي ازؿ اخضر و = 6موت النبات (تمػوف

ذلػػؾ رشػػح عػػالؽ االب ػواغ مػػف خػػالؿ قطػػع شػػاش طبػػي معقػػـ ،

الج ػ ػ ػ ػػذر بم ػ ػ ػ ػػوف بن ػ ػ ػ ػػي وانس ػ ػ ػ ػػالخو وجف ػ ػ ػ ػػاؼ الس ػ ػ ػ ػػاؽ وجمي ػ ػ ػ ػػع

وترؾ منو حػوالي  6سػـ مػع الجػذور المغذيػة ولممقارنػة وضػعت

ت ػػدىور متمثم ػػة بجف ػػاؼ وم ػػوت بع ػػض االف ػػرع وتس ػػاقط االوراؽ

البادرات يومياً لمتثبت مػف ظيػور االعػراض المرضػية وبعػد 61

التص ػػنيفي ال ػػذي وض ػػعو  )1(Boothوق ػػد ج ػػرى اختب ػػار ت ػػأثير

حضر عالؽ ابواغ عزالت الفطر المنماة عمى بذور الدخف ()9

واضػػيؼ  13مػػؿ مػػف عػػالؽ اب ػواغ كػػؿ عزلػػة تركيػػز 13 × 1

(اصفر فاتح) واصفرار وجفاؼ  6-1اوراؽ و = 6تمػوف الجػذر

االوراؽ).وحسبت النسبة المئوية لشدة المرض باعتماد المعادلػة

3

االتية

بػ ػػوغ  /سػ ػػـ( 6قػ ػػدر تركيػ ػػز االب ػ ػواغ باسػ ػػتعماؿ الييموسػ ػػيتوميتر
 )Haemocytometerال ػ ػػى  ،3م ػ ػػؿ م ػ ػػف المحم ػ ػػوؿ المغ ػ ػػذي
عدد النباتات في

الدرجة 3 × 3
 %لشدة المرض = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

عدد النباتات في

 +الدرجة + .... + 1 × 1

× .)63(133
عدد النباتات الكمي × اعمى درجة اصابة

3،

عدد النباتات في

الدرجة 6 × 6
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جدوؿ  0ح عزات الفطر  F. solaniالتي تـ اختبار مردرتلا اامراضية
رقـ العينة*
1
1

رمز العزلة
BF1
BF2

رقـ العينة
6
6

رمز العزلة
KF1
KF2

1
6
6

BF3
BF4
BF5

6
6
6

KF3
KF4
KF5

6
6
13

BF6
BF7
BF8

6
6
11

KF6
KF7
KF8

13
13

BF9
BF10

11
11

KF9
KF10

1
1
1

HF1
HF2
HF3

،
،
،

DF1
DF2
DF3

9
9

HF4
HF5

3
3

DF4
DF5

9
16

HF6
HF7

3
1

DF6
DF7

16
16

HF8
HF9

1
1

DF8
DF9

16

HF10

1

DF10

* ( )1بغداد/الراشدية ( )6بغداد/الدورة ( )6كربالء/حسينية ( )6كربالء/قضاء اليندية ( )،ديالى/قضػاء الخػالص ( )3ديالى/بعقوبػة ()1
ديالى/بمدروز ( )1بابؿ/قضاء الياشمية ( )9بابؿ/قضاء المسيب ( )13بغداد/الجادرية ( )11كربالء/كمالية ( )16بابؿ/الشوممي.

المائي ػ ػػة  1 ،غ ػ ػػـ فوس ػ ػػفات البوتاس ػ ػػيوـ الحامض ػ ػػية  63 ،غ ػ ػػـ
س ػػكروز و 1لت ػػر م ػػاء مقط ػػر .وزع الوس ػػط الزرع ػػي ف ػػي دوارؽ

9ح تػػػثيير رامػػػح عػػػزلتيف لمفطػػػر  F. solaniتحػػػت ظػػػروؼ

زجاجيػػة سػػعة  633مػػؿ وضػػع فػػي كػػؿ منيػػا  133مػػؿ  ،عقػػـ

التعريـ البارد المعامؿ ولير المعامؿ حرارياً في بادرات النارن

الوس ػػط بجيػػػاز المؤصػػػدة ( 161ـ وض ػػغط  11،كغػػػـ  /سػػػـ6

ح

لم ػدة  63دقيقػػة) .لقحػػت الػػدوارؽ بق ػػرص واحػػد اخػػذ مػػف قػػرب

أنتخبت العزلتيف  DF7و  BF1لمفطر  F. solaniالتػي اثبػت

حػواؼ مػزاع الفطػػر المنمػػاة عمػى الوسػػط الزرعػػي المعقػػـ PSA

االختبػػار السػػابؽ بػػأف االولػػى عاليػػة المقػػدرة االم ارضػػية والثانيػػة

بعمر  1اياـ بواقع  ،مكررات لكؿ عزلة ،حضنت الدوارؽ عنػد

ضػػعيفة المقػػدرة االم ارضػػية عمػػى بػػادرات النػػارنج فػػي االصػػص

درجة ح اررة  1 ± 6،ـ لمدة اسػبوعيف  ،بعػدىا رشػحت المػزارع

لغ ػػرض د ارس ػػة ت ػػأثير رواش ػػحيما ف ػػي ب ػػادرات الن ػػارنج .حض ػػر

باسػػتعماؿ ورؽ الترشػػيح  Whatman No.2باسػػتعماؿ قمػػع

الوسػط الزرعػي السػائؿ  Czapek's brothمػف المػواد االتيػة

بخن ػ ػػر وبمس ػ ػػاعدة جي ػ ػػاز التفريػ ػ ػ اليػ ػ ػوائي ()Vacumpump

 6غـ نتػرات الصػوديوـ  31، ،غػـ كموريػد البوتاسػيوـ 313، ،

ومػػرر ال ارشػػح مػػف خػػالؿ مرشػػح دقيػػؽ ()Millipore filter

غـ كبريتات المغنيسيوـ المائية  3131 ،غػـ كبريتػات الحديػدوز
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قطػػر فتحاتػػو  3166مػػايكروميتر لضػػماف الحصػػوؿ عمػػى ارشػػح

لقحت الدوارؽ بقرص واحد اخػذ مػف قػرب حػواؼ مػزارع عػزالت

خػالي مػػف الوحػػدات التكاثريػو لمفطػػر ،عقػػـ نصػؼ كميػػة ال ارشػػح

الفطر المنماة عمى الوسط الزرعي  PSAبطريقػة البػوغ المنفػرد

ح ارريػاً بجيػػاز المؤصػػدة ( 161ـ  11، ،كغػػـ  /سػػـ 6لمػػدة 1،

بعمػػر  1ايػػاـ بواقػػع  13مكػػررات لكػػؿ عزلػػة و حضػػنت تحػػت

دقيق ػ ػ ػ ػ ػة) .حضػ ػ ػ ػ ػػرت المسػ ػ ػ ػ ػػتويات  ،3 ، 6،و  %1،وذلػ ػ ػ ػ ػػؾ

درجػػة حػ اررة º 6± 61ـ لمػػدة اسػػبوعيف فػػي حاضػػنو ذات ى ػزاز

بػػالتخفيؼ بالمػػاء المقطػػر المعقػػـ فضػالً عػػف المسػػتوى .%133

كيربائي تحت ظروؼ الظالـ.

جيػػزت المسػػتويات المختمفػػة لم ارشػػحيف المعامػػؿ وغيػػر المعامػػؿ

استخالص السموـ مف الوسط الزرعي السارؿ

تػ ػػـ الحصػ ػػوؿ عمػ ػػى ارشػ ػػح ع ػ ػزالت الفطػ ػػر باسػ ػػتعماؿ ورؽ

ح ارري ػاً فػػي انابيػػب اختبػػار حجػػـ  63مػػؿ وبواقػػع  1،مػػؿ لكػػؿ
انبوبة  .تـ وضع بادرة واحدة مف بادرات النارنج في كؿ انبوبػة

ترش ػػيح 4

No.

 Whatmanوبع ػػدىا ج ػػرى االس ػػتخالص

اختب ػػار تحتػػوي كػػؿ بػػادرة عمػػى  1اوراؽ وذل ػػؾ بعػػد قمعيػػا م ػػف
الترب ػػة المعقم ػػة مباشػ ػرة  ،وقػ ػػد اس ػػتعممت ثالث ػػة مك ػػررات لكػ ػػؿ

باسػ ػػتعماؿ خػ ػػالت االثيػ ػػؿ وكػ ػػررت ىػ ػػذه العمميػ ػػة م ػ ػرتيف (.)3
جمع ػػت طبق ػػة خ ػػالت االثي ػػؿ وجفف ػػت ف ػػي ف ػػرف كيرب ػػائي عم ػػى

معامم ػػة  .و ج ػػؿ المقارن ػػة وض ػػعت ب ػػادرات ن ػػارنج ف ػػي انابي ػػب

درجة ح اررة º63ـ ثـ جمع المتبقػي بعػد التجفيػؼ باذابتػو  1مػؿ

اختب ػػار تح ػػوي عم ػػى المس ػػتوى ص ػػفر وبواق ػػع ب ػػادرة واح ػػدة لك ػػؿ

مف خالت االثيؿ ووضع في قنينة زجاجيػة معقمػة غمفػت بػورؽ

انبوبة اختبػار وسػجمت المالحظػات واخػذت النتػائج بعػد  6و 6

االلمنيػ ػػوـ وحفظػ ػػت فػ ػػي المجمػ ػػدة لح ػ ػػيف اج ػ ػراء الكشػ ػػؼ عػ ػػف

و  3اياـ لحساب شدة المػرض  .اتبػع الػدليؿ المرضػي االتػي

السموـ.

 = 3عدـ وجود اعراض مرضية و = 1جفاؼ  6-1ورقة و 6

الكمػػػؼ عػػػف السػػػموـ فػػػي مػػػزارع عػػػزات الفطػػػر باسػػػتعماؿ

= جفػػاؼ  6-6ورقػػة و  = 6جفػػاؼ  3-،ورقػػة و  = 6جفػػاؼ

ػػػػػفارح الكروموتػػػػػوكرافي الرقيرػػػػػة

باس ػ ػػتخداـ معادلػ ػػة  )63( Mckinneyالمػ ػػذكورة فػ ػػي التجربػ ػػة

أستعمؿ في ىذا االختبار صػفائح السػميكاجيؿ ()Silica gel

Layer

Thin

 1-1ورقػ ػ ػػة و  = ،مػ ػ ػػوت البػ ػ ػػادرة .وحسػ ػ ػػبت شػ ػ ػػدة المػ ػ ػػرض

)TLC( Chromotography

السابقة .

بابعاد  63 × 63سـ ،تركت مسافة  6سـ مػف اسػفؿ الصػفيحة

3ح اختبار قابمية بعض عػزات الفطػر F. solaniعمػ انتػاج

 .اضيؼ  6،مايكروليتر مف مستخمص كؿ عزلػة مػف العػزالت
الػػثالث باسػػتعماؿ محقنػػة دقيقػػة ( )Micro syringeبمسػػافة

السموـ

فاصػػمة بينيػػا قػػدرىا  6سػػـ  ،تركػػت الصػػفيحة لتجػػؼ فػػي اليػواء

تنمية عزات الفطر

أستخدمت في ىذا االختبار ثالث عزالت وىي  DF7و

ث ػػـ وض ػػعت ف ػػي ح ػػوض الفص ػػؿ الح ػػاوي عم ػػى  133م ػػؿ م ػػف

 BF5و  . BF1اثبتػ ػػت التجربػ ػػة ( )1بانيػ ػػا عاليػ ػػة ومتوسػ ػػطة
وضػػعيفة المقػػدرة االم ارضػػية عمػػى التتػػابع  .ولغػػرض تنفيػػذ ىػػذا

محمػ ػػوؿ الفصػ ػػؿ (بن ػ ػزيف اسػ ػػيتوف  )1، 1،وتركػ ػػت لحػ ػػيف
صعود المحموؿ الى  11سـ ثـ رفعت الصػفيحة وتركػت لتجػؼ

االختبػػار ىيئػػت دوارؽ زجاجيػػة سػػعة  ،33مػػؿ يحػػوي كػػؿ منيػػا

في درجة ح اررة المختبػر  ،حسػبت قيمػة  Rfلمبقػع التػي ظيػرت

عمى  633مؿ مف الوسط الزرعي السػائؿ المكػوف مػف نتػرات

وت ػػـ مقارنتي ػػا م ػػع  Rfلممركبػػػات المفصػػػولة التػػػي اشػػػار الييػ ػػا

االموني ػػوـ  633ممغ ػػـ و فوس ػػفات الص ػػوديوـ الحامض ػػية 133

 Bakerواخػػروف ( )3لغػػرض تشخيصػػيا كمػػا ثبػػت لػػوف البقعػػة

ممغ ػػـ و كموري ػػد البوتاس ػػيوـ  633ممغ ػػـ و كبريت ػػات المغنيس ػػيوـ
المائية  63ممغـ و كموريد الكالسيوـ المػائي  63ممغػـ وحػامض

لممركبػ ػػات المفص ػ ػػولة عم ػ ػػى الس ػ ػػميكاجؿ  ،واجري ػ ػػت الخطػ ػ ػوات

نفسػػيا لكػػؿ عزلػػة مػػف ع ػزالت الفطػػر الػػثالث عمػػى حػػدة لغػػرض

البوريػ ػػؾ  113ممغػ ػػـ و كبريتػ ػػات النح ػػاس  311ممغػ ػػـ وكبريتػ ػػات

الحصوؿ عمى كمية كافية مػف المركبػات المفصػولة السػتعماليا

الحديػدوز  113ممغػـ وكبريتػػات المنغنيػز  113ممغػـ و مولبيػػدات

في االختبارات الحيوية الالحقة.

الصػ ػ ػػوديوـ  113ممغػ ػ ػػـ وكبريتػ ػ ػػات الزنػ ػ ػػؾ  113ممغػ ػ ػػـ وسػ ػ ػػكر
الكموكػػوز  63غـ.اذيبػػت ىػػذه المكونػػات فػػي  1لتػػر مػػف المػػاء
المقطػػر ( .)3عقػػـ الوسػػط بجيػػاز المؤصػػدة لمػػدة  63دقيقػػة ،
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ى ػ ػ ػػايبوكمورات الص ػ ػ ػػوديوـ ( %1كم ػ ػ ػػور ح ػ ػ ػػر) لم ػ ػ ػػدة دقيقت ػ ػ ػػيف

اختبػػػار سػػػمية المركبػػػات المف ػػػولة حيويػػػا باسػػػتعماؿ بػػػذور

والمغس ػػولة بالمػػػاء المقط ػػر المعقػ ػػـ بع ػػد التعق ػػيـ( .)3وض ػػعت

الفجؿ اابيض وبادرات النارن

االطبػػاؽ فػػي الحاضػػنة تحػػت ظػػروؼ الظػػالـ ودرجػػة حػ اررة 61

أذيبت كؿ مف المركبات المفصػولة التػي تػـ الحصػوؿ عمييػا

 6 +ـ لمػػدة  6ايػػاـ بعػػدىا قػػيس طػػوؿ الجػػذر الرئيسػػي لبػػادرات

في االختبار السابؽ باضافة  3مؿ خالت االثيؿ وتـ اضافة 1

الفجؿ النامية وحسب معػدؿ طػوؿ الجػذور لمبػذور النابتػو  ،كمػا

مػؿ مػف كػؿ منيػا عمػى ورؽ ترشػيح  Whatman No. 1فػي

حسػػب معػػدؿ طػػوؿ الجػػذور فػػي معاممػػة المقارنػػة التػػي اسػػتعمؿ

طبؽ زجػاجي معقػـ وبواقػع ثػالث مكػررات لكػؿ مركػب مفصػوؿ

فييػ ػػا المػ ػػذيب خػ ػػالت االثيػ ػػؿ فقػ ػػط وحسػ ػػب مقػ ػػدار تثبػ ػػيط نمػ ػػو

وتركت االطباؽ لتجؼ تحت ظروؼ معقمة وبعػد زواؿ المػذيب

الجذور باتباع المعادلة االتية

باكممو تـ اضػافة  11،مػؿ مػاء مقطػر معقػـ لكػؿ طبػؽ ووزعػت
فيػ ػػو  13بػ ػػذور فجػ ػػؿ ابػ ػػيض معقمػ ػػة سػ ػػطحياً بغمرىػ ػػا بمحمػ ػػوؿ

طوؿ الجذر الرئيسي في معاممة المقارنة – طوؿ الجذر الرئيسي في المعاممة
 %التثبيط = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ × 133

طوؿ الجذر الرئيسي في معاممة المقارنة

كمػػا اسػػتعممت بػػادرات نػػارنج بعمػػر شػػير واحػػد منمػػاة فػػي تربػػة

(م ػ ػػاء مقط ػ ػػر معق ػ ػػـ فق ػ ػػط ومحم ػ ػػوؿ مغ ػ ػػذي فق ػ ػػط)  .واظي ػ ػػرت

معقمة الجراء االختبار الحيوي االخر باسػتعماؿ انابيػب اختبػار

العزلػة  DF7اعمػى شػدة مػرض بمغػت  ،%133وتباينػت شػػدة

المركب المفصوؿ والمذاب بخالت االثيؿ وبواقع ثالث مكػررت

فػػي معامالتيػػا بػػيف  % 9111– 6،وقػػد احػػدثت العػزالت BF1

لكؿ منيا ولممقارنة اضيؼ  1مػؿ مػف خػالت االثيػؿ فػي انبوبػة

و  BF6و  BF7اق ػ ػ ػػؿ ش ػ ػ ػػدة م ػ ػ ػػرض(  )%6،وتع ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػذلؾ

اختبار بالحجـ نفسو وبواقع ثالث مكػررات وتركػت لتجػؼ وبعػد

اضػػعؼ الع ػزالت ام ارضػػية لبػػادرات النػػارنج واحػػدثت سػػبعة مػػف

ووضع في كؿ انبوبة بادرتيف مػف بػادرات النػارنج فػي كػؿ منيػا

المػػرض فػػي معامالتيػػا  ، % 3311وكانػػت شػػدة المػػرض التػػي

ورقتػػيف بحيػػث يغطػػي المػػاء ف ػػي االنبػػوب جػػذور البػػادرات وتػػـ

احػ ػػدثتيا احػ ػػدى عش ػ ػرة عزلػ ػػة دوف ىػ ػػذا المعػ ػػدؿ بينمػ ػػا احػ ػػدثت

مالحظػ ػػة ظيػ ػػور اع ػ ػراض الػ ػػذبوؿ عمػ ػػى اوراؽ البػ ػػادرات وبعػ ػػد

ثمانية عشر عزلة شدة مرض عالية اذ كانػت شػدة المػرض فػي

المرضي االتي  =3عدـ وجود اعراض =1 ،جفاؼ %6،مػف

شديدة االمراضية بعػد سػبعة ايػاـ مػف غمػر جػذور البػادرات فػي

الورقػػة =6 ،جفػػاؼ %،3-6،مػػف الورقػػة =6 ،جفػػاؼ - ،1

المحم ػػوؿ المغ ػػذي وع ػػالؽ ابػ ػواغ الفط ػػر بش ػػكؿ اص ػػفرار بع ػػض

 % 1،مػ ػ ػػف الورقػ ػ ػػة =6 ،جفػ ػ ػػاؼ  %133-13مػ ػ ػػف الورقػ ػ ػػة.

االوراؽ ،وبتقػ ػػدـ الػ ػػزمف حػ ػػدث جفػ ػػاؼ االوراؽ والسػ ػػاؽ وتمػ ػػوف

وحسػػبت النسػػبة المئويػػة لشػػدة المػػرض باالعتمػػاد عمػػى معادلػػة

الجػػذور الميفيػػة والجػػذر ال ػرئيس بمػػوف بػػيف االصػػفر الػػى البنػػي

النتار والمناقمة

الجذر الرئيس في سرعة تغمغؿ الغػزؿ الفطػري النسػجة الجػذور

المػػرض التػػي احػػدثتيا الع ػزالت االخػػرى اذ كانػػت شػػدة المػػرض

معقمػػة حجػػـ  63مػػؿ وضػػع فػػي كػػؿ انبوبػػة  1مػػؿ مػػف محمػػوؿ

ع ػزالت الفطػػر تػػأثي اًر متوسػػطاً فػػي شػػدة المػػرض اذ بمغػػت شػػدة

زواؿ المػػذيب وضػػع فػػي كػػؿ انبوبػػة  1،مػػؿ مػػاء مقطػػر معقػػـ

معامالتي ػػا  .%9111-1،بػ ػػدأ ظي ػػور االعػ ػراض ف ػػي العػ ػزالت

مػػرور اسػػبوع قػػدرت شػػدة المػػرض عم ػػى االوراؽ بأتبػػاع الػػدليؿ

الغ ػػامؽ و م ػػع س ػػيولة انس ػػالخو وربم ػػا س ػػاعد قط ػػع ج ػػزء م ػػف

.)63( Mckinney

وىػػذا ربمػػا سػػاىـ فػػي تمػػؼ االوعيػػة الناقمػػة ممػػا ادى الػػى ذبػػوؿ

0ح تثيير عالؽ عزات الفطر  F. solaniفي بادرات

وجفػ ػػاؼ االوراؽ  ،وتتفػ ػػؽ نتػ ػػائج ىػ ػػذا االختبػ ػػار مػ ػػع مػ ػػا وجػ ػػده

النارن

 Bakerواخروف ( )3مف حدوث انسداد لالوعيػة الناقمػة وتعفػف

تشػػير النتػػائج (جػػدوؿ  )6اف جميػػع عػزالت الفطػػر المختبػرة

الج ػ ػػذور وذب ػ ػػوؿ ب ػ ػػادرات الميم ػ ػػوف الخش ػ ػػف عن ػ ػػد غم ػ ػػر ج ػ ػػذور

احػػدثت رفعػاً معنويػاً فػػي شػػدة المػػرض قياسػاً بمعػػاممتي المقارنػػة
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البادرات في عالؽ عزلتيف لمفطر المعزولتيف مف جػذور اشػجار

ف ػػي ع ػػالؽ الفط ػػر solani

حمضػ ػػيات مصػ ػػابة بػ ػػالتعفف الجػ ػػاؼ فػ ػػي منطقتػ ػػيف جغ ػ ػرافيتيف

والكوني ػػديا ف ػػي الم ػػاء المعقػػـ  ،او الوس ػػط الزرع ػػي الس ػػائؿ ادى

مختمفت ػ ػػيف (فموري ػ ػػدا وكاليفورني ػ ػػا)  .واظي ػ ػػرت ىات ػ ػػاف العزلت ػ ػػاف

الى تعفػف الجػذور وذبػوؿ النباتػات  .وقػد يحػدث المػرض نتيجػة

الي ػ ػػو  Nemecواخػ ػػروف ( )61و  )66( Nemecو Nemec

لع ػزالت الفطػػر ممػػا يػػؤدي الػػى تحطػػيـ االوعيػػة الناقمػػة وتخريػػب

اختالف ػاً فػػي شػػدة تأثيرىمػػا فػػي البػػادرات  .وكػػذلؾ مػػع مػػا اشػػار

 F.الح ػػاوي عم ػػى خي ػػوط الفط ػػر

مػػا ينتجػػو الفطػػر  F. solaniمػػف السػػموـ فػػي الم ػزارع السػػائمة
عمميا كما اشار الى ذلؾ .)61( Nemec

واخروف ( )66مف اف غمر النظاـ الجذري لبادرات الحمضيات

جدوؿ 9ح تثيير عالؽ اابواغ لعزات الفطر  Fusarium solaniفي مدة مرض بادرات النارن بعمر  3املرح
العزلة
BF1
BF2
BF3
BF4
BF5
BF6
BF7
BF8
BF9
BF10
المقارنة ماء
مقطر معقـ
المقارنة محموؿ
مغذي فقط

 %لمدة

المرض*
6،13
3311
1616
،116
1،13
6،13
6،13
،313
،313
،313

العزلة
HF1
HF2
HF3
HF4
HF5
HF6
HF7
HF8
HF9
HF10

 %لمدة
المرض
3311
،313
1،.3
1،13
3311
3311
،116
،116
،313
1،13

العزلة
DF1
DF2
DF3
DF4
DF5
DF6
DF7
DF8
DF9
DF10

 %لمدة
المرض
1616
1616
1616
1616
9111
،313
13313
1،13
،313
9111

العزلة
KF1
KF2
KF3
KF4
KF5
KF6
KF7
KF8
KF9
KF10

 %لمدة
المرض
،116
3311
3311
3311
9111
1616
1،13
1616
1،13
9111

313
313

اقؿ فرؽ معنوي عند مستوى 1313= 313،
وىذا يؤكد ما اشار اليو ) (31,28,13,6مػف اف عػزالت الفطػر

9ح تػػثيير رامػػح ع ػزلتيف لمفطػػر  Fusarium solaniتحػػت

 F. solaniالمعػػزوؿ مػػف اشػػجار الحمضػػيات المصػػابة تنػػتج

ظروؼ التعريـ البارد المعامؿ ولير المعامؿ حرارياً في بػادرات

العديػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػػف المركبػ ػ ػ ػ ػػات السػ ػ ػ ػ ػػامة تعػ ػ ػ ػ ػػود الػ ػ ػ ػ ػػى مجموعػ ػ ػ ػ ػػة

النارن

 . Naphthazarinووصؼ  Nemecواخروف ( )66اعػراض

أظيرت نتائج ىذه التجربة اف راشح مزارع عزلتي الفطر F.

المرض عمى بادرات الميموف الخشف المعاممػة بكػؿ مػف السػميف

 DF7 solaniو  BF1المنم ػ ػ ػ ػ ػػاة عم ػ ػ ػ ػ ػػى الوس ػ ػ ػ ػ ػػط الزرع ػ ػ ػ ػ ػػي

 dihydrofusarubinو  isomarticinالعائػ ػ ػػديف الػ ػ ػػى تمػ ػ ػػؾ

 Czapek's brothالمعامػػؿ وغيػػر المعامػػؿ ح ارريػػا (جػػدوؿ 6

المجموعػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( )Naphthazarinبالتفػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ االوراؽ وانسػ ػ ػ ػ ػ ػػداد

و )6اح ػػدث زي ػػادة معنوي ػػو ف ػػي ش ػػدة الم ػػرض اذ ازداد الم ػػرض

االوعي ػػة الناقم ػػة وال ػػذبوؿ .وق ػػد اختم ػػؼ ت ػػأثير افػ ػ ارزات العػ ػزلتيف

بزيادة التركيػز ،وىػذا مؤشػر لػدور افػ ارزات الفطػر فػي ام ارضػيتو

 DF7عالي ػ ػ ػػة المق ػ ػ ػػدرة االم ارض ػ ػ ػػية و  BF1ض ػ ػ ػػعيفة المق ػ ػ ػػدرة

ولك ػػف ل ػػـ يختم ػػؼ ال ارش ػػح المعام ػػؿ ح ارريػ ػاً ع ػػف غي ػػر المعام ػػؿ

االم ارضػػية ف ػػي تأثيرى ػػا فػػي بػػادرات الن ػػارنج فقػػد تفوقػػت العزلػػة

ح اررياً وىذا يعطي دليالً لدور السموـ فقط في امراضية الفطر؛

االول ػػى ف ػػي تأثيرى ػػا ف ػػي الب ػػادرات ف ػػي جمي ػػع مس ػػتويات تراكي ػػز

اذ لػ ػػو كػ ػػاف لالنزيمػ ػػات دو اًر واضػ ػػحاً النخفػ ػػض تػ ػػأثير ال ارشػ ػػح

الراشح المستخدمة في الراشح المعامؿ وغير المعامػؿ بػالح اررة،

المعام ػؿ ح ارري ػاً عػػف غيػػر المعامػػؿ لتحطػػيـ االنزيمػػات بػػالح اررة
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وىػػذا مػػا يؤكػػد اف لمع ػزالت الممرضػػة اليػػات مختمفػػة فػػي التػػأثير

الحنطة في حيف ادى تخفيؼ تمػؾ الرواشػح بالمػاء المقطػر الػى

في العائؿ اكثػر مػف العػزالت الضػعيفة االم ارضػية وىػذا مطػابؽ

خفض االصابة في الجذور  ،وكػذلؾ مػع مػا وجػده Hartman

لمػػا وجػػده الييتػػي واخػػروف ( )1؛ اذ اشػػاروا الػػى تفػػاوت ارشػػح

واخػػروف ( )11مػػف اف شػػدة المػػرض عمػػى المجمػػوع الخضػػري

الحمضػػيات المصػػابة فػػي درجػػة سػػميتيا عمػػى شػػتالت النػػارنج

الفطػر  Fusarium solani f.sp. glycinesكانػت بػيف  1و

وم ػػا اش ػػارت الي ػػو حم ػػادي ( )6ع ػػف وج ػػود تب ػػايف ف ػػي القابمي ػػة

 %1،ب ػػاختالؼ تركي ػػز ال ارش ػػح اذ ت ػػزداد ش ػػدة الم ػػرض بزي ػػادة

االم ارضػػية لثمػػاف ع ػزالت لمفطػػر  Fusarium spp.فػػي افػػرع

التركيػػز  ،ومػػع م ػػا اشػػار اليػػو عم ػػي ( )6مػػف وجػػود زي ػػادة فػػي

الزرعػػي  Czapeks brothالمعامػػؿ وغيػػر المعامػػؿ بػػالح اررة

فس ػػائؿ النخي ػػؿ بزي ػػادة التراكي ػػز  .ارتفع ػػت ش ػػدة الم ػػرض عم ػػى

وبذلؾ فقد تعزى شدة امراضية العزلة  DF7الى تركيػز السػموـ

بادرات النارنج معنويػاً بزيػادة مػدة التعػرض ل ارشػح كػال العػزلتيف

اظي ػػرت العزلػػة  BF1ضػػعيفة االم ارض ػػية انخفاض ػاً فػػي ت ػػأثير

 3اياـ  1616و  %،611في الراشح المعامػؿ بػالح اررة و 1613

ع ػ ػزالت الفطػ ػػر solani

لبادرات فػوؿ الصػويا المعاممػة بتراكيػز مختمفػة مػف ارشػح مػزارع

 F.المعزولػ ػػة مػ ػػف جػ ػػذور اشػ ػػجار

تػػأثير ارشػػح الفطريػػات المختمفػػة فػػي شػػدة المػػرض عمػػى اوراؽ

اشػ ػػجار الزيتػ ػػوف باسػ ػػتعماؿ ارشػ ػػح تمػ ػػؾ الم ػ ػزارع عمػ ػػى الوسػ ػػط

المعامؿ وغير المعامؿ بالح اررة اذ بمغت اعمى شػدة مػرض بعػد

المنتجة في مزارعيا قياساً الى العزلة الضػعيفة االم ارضػية .فقػد

و  %3916في الراشح غير المعامؿ بػالح اررة لكػؿ مػف العػزلتيف

ارشػػحيا المعامػػؿ ح ارري ػاً مقارنػػة بغيػػر المعامػػؿ ح ارري ػاً اذ كانػػت

ش ػ ػػدة المػ ػػرض فييمػ ػػا  6113و  %6311عمػ ػػى التتػ ػػابع  .وى ػ ػػذا

 DF7و  BF1عمى التتابع وربما يعود السبب الى انتقاؿ كمية

يعطي مؤش اًر الى اف لالنزيمات دو اًر في امراضية ىذه العزلة و

مػػف السػػـ فػػي ال ارشػػح عػػف طريػػؽ الجػػذور الػػى الجػػزء الخضػػري

اشػػار الػػى ذلػػؾ  )1( Charudattanو  Lozovayaواخػػروف

ممػ ػػا ي ػ ػػؤدي ال ػ ػػى جفػ ػػاؼ االوراؽ (لفح ػ ػػة االوراؽ) بزي ػ ػػادة م ػ ػػدة

ال ارش ػػحيف المعام ػػؿ وغي ػػر المعام ػػؿ ب ػػالح اررة ال ػػى زي ػػادة تركي ػػز

العالي ػػة ( )DF7فف ػػى الوق ػػت ال ػػذي حقػػػؽ ارش ػػح العزلػ ػػة BF1

السػ ػػموـ فييػ ػػا وجػ ػػاءت ىػ ػػذه النتيجػ ػػة مطابقػ ػػة لمػ ػػا اشػ ػػار اليػ ػػو

المعام ػ ػ ػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػ ػ ػػالح اررة ش ػ ػ ػ ػ ػػدة م ػ ػ ػ ػ ػػرض  16,6فػ ػ ػ ػ ػػي التركيػ ػ ػ ػ ػ ػزيف

 Quershiواخروف ( )69مف اف التراكيز العاليػة ل ارشػح بعػض

%،3و%1،و 13في التركيز %133بعد  3أياـ فػأف المسػتوى

التعػػرض لم ارشػػح خصوص ػاً فػػي العزلػػة ذات المقػػدرة االم ارضػػية

( .)19وقػػد تعػػود زيػػادة شػػدة المػػرض بزيػػادة التركيػػز لكػػؿ مػػف

نفسة مف التأثير أحدثة راشح العزلة  DF7بعد أربعة اياـ.

سػالالت الفطػػر  F. solaniاحػػدثت اصػػابة فػي جػػذور نباتػػات
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جدوؿ 3حتايير رامح العزلتيف  DF7و  BF1لمفطر  F. solaniفي بادرات النارن تحت ظروؼ التعريـ الحراري
شدة المرض%

تراكيز
الراشح

الوقت (يوـ)

3

6،

313
3.3
313
313
313
313

1616
313
6616
6311
1313
6311

6311
1616
1616
6616
9616
1616
1911

الراشح

6
6
3
اقؿ

DF7
BF1
DF7
BF1
DF7
BF1
فرؽ معنوي 313،

،3

1،

133

6313
1616
1616
6313
9616
1616

6313
6313
1313
،616
13313
1313

الوقت

×العزالت
6613
916
،613
6311
1616
،611
119
متوسط الوقت

الوقت

2
4

313
313

311
6313

6311
،616

6311
،311

6313
3311

13..
6116

التركيز

6

313

3616

1616

1616

9313

3613

×

اقؿ فرؽ معنوي 313،

316

1613

متوسط العزالت
العزالت
×
التركيز

DF7

313

6616

6316

3119

1616

6911

BF1

313

6616

6313

6616

،111

6113

اقؿ فرؽ معنوي 313،
متوسط التراكيز
اقؿ فرؽ معنوي 313،

،11
313

6616

،6..
111

11

،،13

3616
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جدوؿ  0ح مدة مرض لرامح العزلتيف  DF7و  BF1لمفطر  F. solaniفي بادرات النارن تحت ظروؼ التعريـ البارد
شدة المرض%

تركيزالراشح
الوقت
العزالت

(يوـ)

3

DF7
BF1
DF7
BF1
DF7
BF1

6
6
3

313
313
313
313
313
313

6،

1،

،3

6313
313
3311
6311
1311
1313

6311
1616
3311
6313
1311
1311
1113

اقؿ فرؽ معنوي 313،

6311
6616
3311
3313
1311
1311

133
،616
6313
1616
3311
133
9616

الوقت × العزالت
6916
1116
،611
6111
1613
3916
1.9

الوقت

2
4

313
313

1313
6311

6313
،616

6313
3311

6311
3311

متوسط الوقت
6616
6311

التركيز

6

313

1616

1311

1311

9311

1311

×

اقؿ فرؽ معنوي 313،

،13

1616

العزالت

DF7

313

،111

3313

3311

1،13

،613

التركيز

BF1

313

6،13

6311

،313

3616

6311

×

اقؿ فرؽ معنوي 313،
متوسط التراكيز

1311
313

،616

6311

اقؿ فرؽ معنوي 313،

61،
3111

1313

116
البنفسػػجي ( 3116جػػدوؿ  .) ،وبػػذلؾ فقػػد يكػػوف ىػػو المركػػب

3ح اختبار قابمية بعض عزات الفطػر Fusarium solani

نفسػػو الػػذي حصػػؿ عميػػو  Bakerواخػػروف ( )3بػػاجراء عمميػػة

عم انتاج السموـ

فصػػؿ ل ارشػػح احػػدى ع ػزالت الفطػػر  F. solaniوالػػذي كانػػت

يتضػػح مػػف الش ػػكؿ ( )1ظيػػور عػػدة الػ ػواف مرئيػػة لمركب ػػات

قيمة  Rfلو  3116الذي شخص عمى انو احد سموـ مجموعػة

انفصػػمت عمػػى صػػفيحة  TLCمػػف ارشػػح ع ػزالت الفطػػر DF7

الػ  Naphthazarinوىو  Anhydrofusarubinوالذي ظير

و  BF5و  ، BF1اذ يالحظ ظيور االلػواف االتيػة ابتػداءن مػف

في قمة المركبات المفصولة عمػى صػفيحة ال ػ  .TLCواظيػرت

القم ػػة وى ػػي البنفس ػػجي  ،االص ػػفر  ،االحم ػػر الف ػػاتح والبرتق ػػالي

النتػػائج اف المركػػب بػػالموف االحمػػر ذو قيمػػة  3163 Rfربمػػا

عند استعماؿ راشح العزلتيف  DF7و  ، BF5اما ارشػح العزلػة

يكػوف ىػو ذاتػو الػذي ظيػر بػالموف نفسػو وبقيمػة ال ػ  Rfنفسػيا

 BF1فقػ ػػد انفصػ ػػؿ الػ ػػى المركبػ ػػات بػ ػػااللواف نفسػ ػػيا فيمػ ػػا عػ ػػدا

وبذلؾ فقد يكوف ىو السـ  Fusarubinالػذي شخصػو Baker

المركب بػالموف االصػفر فمػـ يالحػظ ظيػوره عمػى الصػفيحة وقػد

واخ ػػروف ( )3بالمواص ػػفات نفسػ ػػيا  .اال اف قيم ػػة  Rfلممركػ ػػب

ك ػػاف التأك ػػد م ػػف ع ػػدـ وج ػػوده عن ػػد اجػ ػراء االختب ػػارات الحيوي ػػة

بػػالموف االصػػفر والمركػػب بػػالموف البرتقػػالي لػػـ تتطػػابؽ مػػع ذك ػره

لس ػػمية تمػػػؾ المركب ػػات  .وكانػ ػػت قيم ػػة  Rfلممرك ػػب ذو المػ ػػوف
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الباحثوف انفسيـ  ،وقد تكوف تمؾ المركبات عائدة الى مجموعة

كػػاف التأكػػد مػػف ذل ػػؾ بػػاجراء قش ػػط مػػادة الس ػػميكاجيؿ فػػي خػػط

الػ  Naphrhazarinالتي تضـ العديد مف السموـ التػي تنتجيػا

انفصاؿ مركبات راشح ىذه العزلة مف الموقع الذي حدد مقابؿ

ع ػزالت الفطػػر  . F. solaniوقػػد ربػػط  Bakerواخػػروف ()3

ما قطعو ىذا المركب في خػط انفصػاؿ مركبػات ارشػح العػزلتيف

قابمية بعض عزالت الفطر  F. solaniالتػي عزلػت مػف جػذور

 DF7و  BF5بتطبيػػؽ الخط ػوات نفسػػيا التػػي تػػـ اجراؤىػػا فػػي

اش ػػجار حمض ػػيات مص ػػابة بالمفح ػػة عم ػػى انت ػػاج الس ػػموـ عن ػػد
تنميتيػػا عمػػى الوسػػط الزرعػػي السػػائؿ المكػػوف مػػف امػػالح غيػػر

ىذا االختبار فقد كػاف مسػاوياً الػى معاممػة المقارنػة وربمػا اسػيـ

ىػ ػػذا المركػ ػػب فػ ػػي ام ارضػ ػػية الع ػ ػزلتيف  DF7و  BF5وجعميػ ػػا

عضػػوية فقػػط وسػػكر الكموكػػوز وقػػدرة تمػػؾ الع ػزالت عمػػى انتػػاج

اكث ػػر ام ارض ػػية م ػػف العزل ػػة  . BF1واظي ػػرت العػ ػزالت ال ػػثالث

في الجذور التي تحتػوي عمػى تمػؾ المػواد ممػا يطػور مػف قابميػة

تفوقػ ػ ػػت العزلػ ػ ػػة  DF7فػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػػؽ اعمػ ػ ػػى نسػ ػ ػػبة تثبػ ػ ػػيط بم ػ ػ ػ

تمؾ العزالت عمى انتاج السػـ فػي العائػؿ .اال اف بعػض عػزالت

 %،9196قياسػ ػ ػاً ال ػ ػػى العػ ػ ػزلتيف  BF5و

السػػموـ او تنتجي ػػا بكميػػات قميم ػػة ممػػا ي ػػؤدي الػػى اختػ ػزاؿ نم ػػو

مػػف ارشػػح العػزالت الػػثالث اختالفػاً معنويػاً فػػي نسػػبة تثبػػيط نمػػو

فروقػ ػاً معنوي ػػة فيم ػػا بيني ػػا ف ػػي نس ػػبة تثب ػػيط ج ػػذور الفج ػػؿ فق ػػد

السػػموـ فػػي جػػذور الحمضػػيات بعػػد غػػزو الفطػػر لمنطقػػة القشػرة

66,61 BF1

الفطر ليست ذو تأثير عالي السػمية واف بعػض العػزالت التنػتج

و 6،,31عمى التتابع .ولقد اظيرت معظـ المركبات المفصػولة

الجذور فقػط ( .)13وعنػد اجػراء اختبػار لتقػويـ سػمية المركبػات

جذور الفجؿ وحقؽ المركب بالموف االحمػر الػذي انتجتػو العزلػة

المفصػ ػػولة باسػ ػػتعماؿ بػ ػػذور الفجػ ػػؿ االبػ ػػيض اظيػ ػػرت النتػ ػػائج

 DF7اعمػػى نسػػبة تثبػػيط بم ػ  %131،6تبعػػو المركػػب بػػالموف

(جدوؿ  ) 3اف جميع المركبات المفصولة قد اثرت معنوياً في

االص ػػفر لمعزل ػػة نفس ػػيا .وجػ ػػاءت نتػػػائج اختبػػػار تقػػػويـ فاعميػ ػػة
المركبػػات المفصػػولة فػػي شػػدة ام ارضػػية بػػادرات النػػارنج بعمػػر

تثبيط نمو جذور الفجؿ قياساً الى معاممة المقارنة وتباينت فيمػا

شير واحد (جػدوؿ  )1مشػابو لنتػائج االختبػار باسػتعماؿ بػذور

بينيػػا معنويػاً فػػي نسػػبة تثبيطيػػا لنمػػو الجػػذور وكػػاف المركػػب ذو

الموف االحمر الذي يعتقد بأنو السـ  Fusarubinاشدىا تثبيطػاً

الفجؿ ،فقد اظيرت تمؾ المركبات اختالفاً معنوياً فيما بينيا فػي

والػػذي يعتقػػد بػػأف السػػـ  anhydrofusarubinوانخفػػض معػػدؿ

فيما بينيا معنويػاً فػي شػدة تأثيرىػا ،وكانػت العزلػة  DF7اشػدىا

ذكره مف مركبػات الػى عػدـ ظيػوره فػي ارشػح العزلػة  BF1وقػد

و  69111و  %6،166عمى التتابع .

متوسػط شػدة المػرض عمػػى البػادرات و تباينػت العػزالت الثالثػػة

لنمػػو الجػػذور بم ػ  ،%311،1وتبعػػو المركػػب بػػالموف البنفسػػجي

تأثي اًر تمتيا العزلة  BF5وبالتالي العزلة  BF1اذ بمغت 36113

نسبة تثبيط الجذور بتأثير المركب بالموف االصفر عف ما سػبؽ
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DF7
مكؿ 1حف ؿ السموـ عم

جدوؿ  5ح لوف المركبات المف ولة عم
العزات عم انتاجلا

لوف المركب المف وؿ عم
فيحة TLC

BF1

BF5

فارح الكروموتوكرافي الرقيرة المنتجة مف بعض عزات الفطر F. solani

فيحة  TLCمف رامػح يػالث عػزات لمفطػر  F. solaniومرػدار  Rfلكػؿ منلػا وقابميػة
قابمية العزات عم انتاج تمؾ المركبات

Rf

DF7

BF5

BF1

بنفسجي

3116

+

+

+

اصفر

31،6

+

+

-

احمر فاتح

3163

+

+

+

برتقالي

3161

+

+

+

 +يعني وجود المركب المفصوؿ.
 -يعني عدـ وجود المركب المفصوؿ.
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جدوؿ  3ح ترييـ فاعمية المركبات المف ولة عم
الفجؿ

لوف المركب المف وؿ عم

جبر وخضير

فيحة  TLCمػف رامػح يػالث عػزات لمفطػر  F. solaniفػي تيبػيط نمػو جػذور
النسبة المروية لتيبيط نمو جذور الفجؿ

العزلة

فيحة TLC

DF7

BF5

BF1

المتوسطات

بنفسجي

11،6

39111

33196

69133

،3113

اصفر

31،6

11166

36133

3

61113

احمر فاتح

3163

131،6

36161

،6116

311،1

برتقالي

3161

31111

63133

66133

661،1

0.00

0.00

0.00

0.00

Rf

المقارنة
اقؿ فرؽ معنوي عمى مستوى 313،

61،6

المتوسطات

،9196

6193

66161

اقؿ فرؽ معنوي عمى مستوى 313،

6،131
6163

كؿ رقـ في الجدوؿ يميؿ معدؿ يالية مكررات ح

وتفوؽ المركب االحمر في ارشػح عزلػة الفطػر  DF7فػي تػأثيره

الػػى اسػػتيالؾ النشػػأ  ،واف التعػػرض ليػػذه السػػموـ تحػػدث مػػوت

فػػي شػػدة المػػرض عمػػى بػػادرات النػػارنج ولػػـ يختمػػؼ معنوي ػاً فػػي

الخالي ػ ػػا البرنكيمي ػ ػػة وانس ػ ػػداد االوعي ػ ػػة الناقمػ ػػة وتعطيػ ػػؿ عممي ػ ػػة

 %16161عمى التتابع .تتفػؽ نتػائج ىػذا االختبػار مػع مػا اشػار

الد ارسػة مطابقػة لنتػائج اختبػػار تػأثير ارشػح عػزلتيف لمفطػػر F.

اليػ ػ ػػو  Albrigoواخػ ػ ػػروف ( )،و  Nemecواخػ ػ ػػروف ( )66و

 solaniتحػػت ظ ػػروؼ التعقػػيـ الب ػػارد المعامػػؿ وغيػػر المعامػػؿ

 )16( Janse Van Rensburgمػػف حػػدوث ذبػػوؿ فػػي اوراؽ

ح اررياً في بادرات النارنج مما يؤكد شدة امراضية العزلػة DF7

الػػى مجموعػػة  ، Naphthazarinاذ ت ػػؤثر ىػػذه السػػموـ عم ػػى

ممػػا تزيػػد مػػف مقػػدرتيا االم ارضػػية التػػي اثبتػػت التجػػارب السػػابقة

التوصػ ػػيؿ المػ ػػائي ( .)66،61،61،63،6،جػ ػػاءت نتػ ػػائج ىػ ػػذه

ت ػػأثيره ع ػػف المرك ػػب االص ػػفر لمعزل ػػة نفس ػػيا اذ بمػ ػ  111،6و

نباتات الحمضػيات بتػأثير سػموـ الفطػر  F. solaniالتػي تعػود

ويعػػزى ذلػػؾ ربمػػا الػػى كميػػة السػػموـ التػػي تنتجيػػا تمػؾ العزلػػة ،

اغشية وجدراف الخاليا مما يسبب حػدوث نضػوح وتسػرب نػواتج

امراضيتيا مف خالؿ اليات تأثيرىا المتعددة .

التمثيؿ الحيوي وانيا تػؤدي الػى زيػادة تػنفس الجػذور ممػا يػؤدي
جدوؿ  7ح ترييـ فاعمية المركبات المف ولة عم
 34يوماً

لوف المركب المف وؿ عم
فيحة TLC

فيحة  TLCمف رامح يالث عزات لمفطر  F. solaniفي بادرات النارن عمػر
* النسبة المروية لمدة المرض عم بادرات النارن

العزلة
DF7

BF5

BF1

المتوسطات

بنفسجي

11،6

16196

361،6

،3136

31116

اصفر

31،6

16161

16196

3

،611

احمر فاتح

3163

111،6

31111

6،111

31169

برتقالي

3161

33113

61113

61163

631،1

0.00

0.00

0.00

0.00

Rf

المقارنة
اقؿ فرؽ معنوي عمى مستوى 313،
المتوسطات

1196
36113

اقؿ فرؽ معنوي عمى مستوى 313،

6116
6،166

69111
611،

*كؿ رقـ في الجدوؿ يميؿ معدؿ يالية مكرراتح

1،
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