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 المرافقة لبذور الزينيا واختبار مقدرتيا االمراضية وتأثيرىا فيDematiaceous hyphomycetes اجريت ىذه الدراسة لمكشؼ عن الفطريات الداكنة

 وكان النوع. انواع من الفطريات الداكنة مرافقة لبذور الزينيا8  بينت نتائج العزل والتشخيص وجود.انبات البذور واصابة المجموع الخضري
–  التي جمعت من منطقة ابو غريب1  في العينة%77  من العينات وكان أعمى تكرار لو%81.8  ىو السائد اذ ظير فيAlternaria alternata

 احدثت خفضا34  بينت نتائج االختبار االولي لمكشؼ عن العزالت الممرضة بأستعمال بذور الميانة ان عزالت الفطريات المختبرة البالغة. كمية الزراعة
H7 وB39  اعطت العزلتان.Phoma eupyrena ) لمنوعB18( معنويا في النسبة المئوية النبات بذور الميانة قياسا بمعاممة السيطرة بأستثناء العزلة

 واوضحت نتائج اختبار.%98  قياسا بمعاممة االسيطرة%0  أعمى خفض في نسبة اإلنبات اذ كانت نسبة اإلنبات في معاممتييماA. alternataلمفطر
تأثير العزالت الممرضة في نسبة انبات بذور الزينيا في المختبر والتي تضمنت تجربتين ان العزالت المستخدمة احدثت خفضا معنويا في النسػبة المئوية

 أعمى نسبة خفض معنويA. alternata  لػػػمػػفطػرH7 وB39  واعػػػػػطت العزلتان.H6 إلنبات بػػذور الزينيا قيػاسا بمعاممة السيػػطرة بػػإستثناء العػػزلة

 واظػػػيرت نػػتائج رش المػػجموع.)%98(  عمى التتابع قػػياسا بمعاممة السيطرة%20 و%18 فػػػػػي اإلنبات اذ كانت نػػػسبة اإلنبات في معاممتييما
H7 وB39  يوما بعالؽ ابػػػواغ الفطريات المختبرة تػػحت ظروؼ البيػت الزجاجي ان جػػػػميع العػػػزالت المستػػخدمة وىػػػي21 الخضري لنباتات الزينيا عمر

 ) كانت ممرضة لنبات الزينيا وبنسبة مرض عالية بمغتP.exigua( B8 ) وD.state of cochliobolus spicifer( A13 , (A. alternata)

 كما ادت جميع العزالت.%2.5  قياسا بمعاممة السيطرة التي كانت نسبة وشدة المرض في معاممتيا% 80 – 65  و تراوحت شدة المرض بين. %100
.الى خفض معايير نمو النبات

 شدة المرض, نسبة االنبات, المقدرة المرضية:الكممات المفتاحية
البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
This study was carried out to detect the Dematiceous hyphomycetes fungi that associated with Zinnia
seeds and to test their pathogenicity and effect on seed germination and foliage. Results of isolation
and identification showed the existence of 8 species of these fungi associated with Zinnia seeds.
Alternaria alternata was presented in 81.8% of seed samples with highly rate of frequency 77% in
sample No.1. The preliminary test of the pathogenicity by cabbage seeds which included three
separated experiments, showed that the 34 tested isolates caused a significant reduction in the rate of
cabbage seeds germination except B18 isolate (Phoma eupyrena). Isolates B39 and H7 (Alternaria
alternata ) were highly Pathogenic which the percentage of germination in their treatments were 0%
compared to 98% in the control. Also test the results of effect of pathogenic isolates on Zinnia seeds
germination by using blotter method which included two experiments, Showed that all isolates caused
a significant reduction in Zinnia seeds germination in comparing with control treatments except H6
isolate. two isolates B39 and H7(A. alternate ) gave a highly significant reduction which the percentage
of germination in their treatments was 18% and 20% respectively compared with control treatment.
Under green house conditions, isolated H7 and B39 (A. alternate) , A13 (D. state of cochliobolus
spicifer) and B8 (P. exigua ) were pathogenic for Zinnia plants with 100% disease incidence and 6580% disease severity in comparing with control which the disease incidence and severity in their
treatment was 2.5%. All these isolates significantly decreased the plant growth parameters.
Key words: Pathogenicity, Percentage of germination , disease incidence .
*Part of MSc thesis of first author
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المواد وطرائؽ العمل

المقدمة

الزينيا  Zinnia elegans Jacqنبات حولي ذو ازىار

عزل وتشخيص انواع الفطريات الداكنة المرافقة لبذور

جميمة زاىية االلواف تابع لمعائمة النجمية  ,Asteraceaeويعد

الزينيا

احد االزىار الشائعة التي تنتشر زراعتيا بالبذور صيفاً وخريفاً

جمعت سبع عينات مػف بذور الزينيا Zinnia elegans

بعدد مف األنواع الفطرية وكذلؾ الفيروسات والبكتريا

 2012/10/17وىي )1( :ابو غريب )2( ,حي البنوؾ,

 ,Jacqمف مناطؽ في بغداد لمفترة مف  2012/7/2حتى

وفي مختمؼ انحاء العالـ ( .)34 ,28يصاب ىذا النبات

والفايتوبالزما ( .)27 ,16تعد البذور وسيمة فعالو في انتشار

()3الزعفرانية)4( ,الكريعات)5( ,مدينة الصدر)6( ,الدورة,

بمد الخر ,وتعتبر البذور الحاممة لممسببات الفطرية المصدر

سجؿ عميو اسـ منطقة الجمع وتأريخو وحفظت في الثالجة

المسببات المرضية مف حقؿ آلخر ومف منطقة الخرى ومف

و()7الزوراء .وضعت كؿ عينة في كيس مف البولي اثيميف

الرئيسي المراض النباتات ومنيا تمؾ التي تصيب المجموع

بدرجة  4ـ °لحيف اجراء العزؿ منيا .كذلؾ تـ الحصوؿ عمى

الخضري ,وقد تحمؿ البذور الفطريات اما كتموث خارجي

 4عينات مف بذور الزينيا المستوردة مف انكمت ار وغير المعفرة

لقاح سطحي فيوجد لقاح الفطر عمى سطح البذرة او في

)Yellow zinnia(10) ، Red zinnia(9) ، zinnia(8

غالؼ الثمرة او يكوف عمى شكؿ لقاح داخمي اذ يوجد في

و ) .Pompon liliput(11ألجراء العزؿ تـ اخذ  400بذرة

فتحمؿ م ارفقة لمبذور دوف االلتصاؽ بيا او تكوف عمى شكؿ

التػي يمتد تأريخ صالحيتيا الى عاـ  ,2017وىػػي Pink

انسجة غالؼ البذرة او في السويداء في الجنيف ,وقد ينجح

مف كؿ عينة بشكؿ عشوائي ,وعقمت سطحياً بمحموؿ

احداث اصابة لمبذور قبؿ او اثناء انباتيا او لمبادرات

غسمت بالماء المعقـ وجففت بورؽ ترشيح معقـ ,وزرعت فػػي

اي مف المقاح اعاله عند توفر الظروؼ المالئمة لو في

ىايبوكموريت الصوديوـ ( 1%كمور حر) لمدة دقيقتيف .بعدىا

والنباتات البالغة ويحدث امراضا مختمفة ( ,)26 ,21 ,1يعد

اطباؽ بت ػػري قطر  9سـ حاوية عمى الوسط الزرعي أكار

الفطر الداكف  Alternaria alternataواحدا مف االنواع

الديكستروز والبطاطا (PDA( Potato Dextrose Agar

الواسعة االنتشار في العالـ ويوجد كمتطفؿ اختياري وسرعاف

بمقدار  10بذور/طبؽ .حضنت االطباؽ في درجة ح اررة 25

و تسريعو عمى العائؿ ( )19وىو مف الفطريات المصاحبة

عمى البذور بزرعيا عمى  PDAبطريقة البوغ المنفرد,

ما يغير سموكو الى مسبب رئيسي فيؤدي الى ظيور المرض

 2 ±لمدة  5 – 4اياـ .نقيت المستعمرات الفطرية النامية

لمبذور التي تعد المصدر االولي لالصابة ( )9ولديو القدرة

وحضنت في درجػػة حػ اررة  2 ± 25ـ °لمدة  7اياـ .شخصت

عمى انتاج العديد مف السموـ التي يسيـ بعضيا في احداث

انواع والتراكيب االخرى التي تكونيا وباالستعانة بالمفاتيح

الداكنة  Dematiaceous hyphomycetesمنيا األنواع

لظيورالفطر في العينات:

التصنيفية المعتمدة ( .)11 ,10 ,8تـ حساب النسبة المئوية

االصابة ( )35كما تصاب الزينيا بعدد اخر مف الفطريات
العائدة إلى االجناس ,Curvularia ,Drechslera :

(عدد العينات التي ظير فييا الفطر/العدد الكمي لمعينات) × 100

كما حسبت النسبة المئوية لتكرار الفطر في كؿ عينة عمى

Phomaو  .)32 ,24( Ulocladiumنظ ار الىمية نبات

وفؽ المعادلة اآلتية-:

الزينيا الذي تنتشر زراعتو بالبذور التي قد تكوف حاممة

(عدد البذور المموثة بالفطر /العدد الكمي لمبذور المستخدمة) × 100

لمفطريات الداكنة المتحممو لمظروؼ والتي تؤثر عمى البذور

اختبارات المقدرة االمراضية

عند زراعتيا وتحدث اصابة في المجموع الخضري مما يؤثر

أ -الكػػشؼ عػػن العػػزالت الممرضة من الفطريات الداكنة

عمى جمالية النبات وتسويقو ,لذلؾ ىدفت ىذه الدراسة الى

المرافقة لبذور الزينيا بإستخدام بذور الميانة

تشخيص الفطريات المرافقة لبذوره وتقييـ تأثيرىا في انبات

لمكشؼ عف العزالت الممرضو اختيرت  34عزلة مف مختمؼ

البذور واصابة المجوع الخضري.

انواع فطريات الداكنة المعزولة مف عينات بذور الزينيا,
باتباع ط ػريػػقة  Bolkanو .)5( Butlerوزعت ىػػذه العزالت
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عمى ثػػالث ت ػػجارب :االولى شػػممت  16عػ ػزلة لػمػفطر

في المختبر بإستعماؿ طريقة ورؽ النشاؼ بحسب مااشار اليو

 Alternaria alternataوالثانية ش ػػممت عزلتيف لمفػطر

 Okoroواخروف ( .)25نميت العزالت الفطرية عمى الوسط

لمفطر

الزراعي  .PDAوبعد  7أياـ مف عمر المزرعة حضر العالؽ

 Drechslera australiensisوعػزلتيف لمفطر spicifer

البوغي لجميع عزالت الفطريات باضافة  10سـ ³مف الماء

 . Drechslera state of cochlioblusوالثالثة شممت

المقطر المعقـ وبشكؿ تدريجي لكؿ طبؽ بإستعماؿ فرشاة

 P. exiguaوع ػ ػ ػ ػزلة لمفطر  Ulocladium atrumوعزلة

ورشح خالؿ طبقتيف مف قماش الشاش ,اضيفت اليو قطرتاف

Curvularia

lunata

وأربػع

عػزالت

ناعمة ,جمع العالؽ البوغي لكؿ عزلة في دورؽ زجاجي,

ست عزالت لمفطر  Phoma eupyrenaوعزلتيف لمفطر
لمفطر  ,U. oudemansiiفضال عف معاممة السيطرة في

مف الزيت المعدني  Tween 20لكسر الشد السطحي لمعالؽ
والحيمولة دوف تكتميا ,وحسب تركيز االبواغ بأستخداـ شريحة

كؿ تجربة .تـ تحضير اطباؽ بتػػري قطر  9سـ تػػحتوي عمى

العد  Haemocytometerوضبط التركيز عمى 106×1

وسػػط االكػػر المائي  water Agarبنسبة  % 2والمعقـ

3

2

بوغ/سـ

بالموصدة في درجة ح اررة  121ـ °وضغط  1.5كغـ  /سـ

لكؿ عزلة فطرية .غمرت بذور الزينيا صنؼ

ولمدة  20دقيقة (يحتوي كؿ طبؽ عمى  20 – 15سـ ³مف

 Red Zinniaبالعالؽ البوغي لكؿ عزلة ولمدة  40دقيقة,

ىذا الوسط) .لقح كؿ طبؽ بقرص قطره  5ممـ اخذ بوساطة

أما في معاممة السيطرة فقد غمرت البذور بالماء المقطر

ثاقب الفميف مف قرب حافة المزرعة الفطرية النامية عمى

المعقـ فقط ,بعدئذ زرعت البذور في اطباؽ يحتوي كؿ طبؽ

العزالت المختارة ,بعد ثالثة اياـ عقمت بذور الميانة سطحيا

بذرة لكؿ طبؽ وبعد اسبوع حسب عدد البذور النابتة ومنيا

بمحموؿ ىايبوكموريت الصوديوـ  % 1كمور حر ولمدة دقيقة

حسبت النسبة المئوية لإلنبات.

عمى  3أوراؽ نشاؼ مشبعة بماء مقطر معقـ و بمقدار 25

الوسط الزرعي  PDAبعمر خمسة اياـ ,ولكؿ عزلة مف

واحدة .بعد االنتياء مف التعقيـ السطحي غسمت البذور بالماء

جدول .1العزالت التي اختبرت أمراضيتيا بإستخدام ورؽ

وبمقدار  25بذرة لكؿ طبؽ ,كررت المعاممة بأربعة اطباؽ

ارقاو انعيُاث
انخي ظهرث
فيها انعسالث

المقطر المعقـ ثـ زرعت بشكؿ دائري قرب حافة الطبؽ

النشاؼ

انفطرياث

لكؿ عزلة ,فضال عف معاممة السيطرة التي نفذت مع بذور
الميانة مف دوف الفطر .حضنت االطباؽ في درجة ح اررة 25

Alternaria alternata

 2 ±ـ .°سجمت النتائج بعد  7أياـ مف الزراعة بحساب عدد

Curvularia lunata
Drechslera australiensis
D. state of cochliobolus
spicifer

البذور النابتة ومنيا حسبت نسبة اإلنبات.
ب -تأثير العزالت الممرضة لمفطريات الداكنة في انبات
بذور الزينيا

Phoma eupyrena
P. exigua
Ulocladium oudemansii

إلجراء ىذا االختبار انتخبت  17عزلة أثبت االختبار السابؽ

لػمفطر

lunata

2
6

A13,E11

5 ,1

, E21 ,K5
A7
B8
J4

11,5 , 1
2
10

المجموع الخضري لمزينيا بإستعمال طريقة الرش بالعالؽ

شممت  8عػزالت للفطر  Alternaria alternataوع ػزلػة
Curvularia

J1 , K4 ,K10
, I6, H7, J8 ,
B39,F26
B33
F2

,8,6 ,2
11 , 10 , 9

ج -تقييم كفاءة عزالت بعض الفطريات الداكنة في اصابة

أنيا ممرضة (جدوؿ  )1ونفذ في تجربتيف  :التجربة األولى
وعزلة

ريس انعسالث

البوغي

لمفطر

اس ػتػػعمؿ فػػي ى ػػذا االختبار ارب ػػع عزالت تعود الى ثالثة

 Drechslera australiensisو ع ػزلتيف لمفػػطر spicifer

أجناس مف الفطريات التي أثبت االخػتػبػػا ارلػسػابػػؽ ان ػيػػا

 . Drechslera state of cochlioblusوالتػػجربة الثػ ػػانية

مػمرضة وهـي  B39( Alternarira alternataو)H7
وDrechslera state of cochliobolus spicifer
( )A13و .)B8( Phoma exiguaحضر لقاح كؿ عزلة

شمػػمت  3ع ػزالت لمفػ ػػطر  Phoma eupyrenaوعزلػػة
لمفطر  P. exiguaوعزلة للفطر  U. oudemansiiفضال

عف معاممة السيطرة في كؿ تجربة ,وييدؼ ىذا االختبار

3

بأضافة  10سـ ماء مقطر معقـ الى مزرعة الفطر النامية

الى معرفة تأثير ىذه العزالت الفطرية في إنبات بذور الزينيا
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عمى الوسط الزرعي  PDAبعمر  7أياـ ,تمت ا ازلة االبواغ

ظير في  %45.5مف العينات وبمعدؿ تكرار قدره%3.65

بإستعماؿ فرشاة ناعمة ,ورشح العالؽ البوغي مف خالؿ

وبمغ اعمى تكرار لو  %10في العينة رقـ  6التي جمعت مف

طبقتيف مف قػماش الشػاش المػعقـ ,واستحػصؿ التركيز 1

منطقة الدورة بينما سجؿ النوع االخر التابع ليذا الجنس وىو

× 106بوغ/سـ 3بشريحة  Haemocytometerبالتخفيؼ

 D. state of cochliobolus spiciferظيو ار في 3عينات

بالماء المقطر ,ورشت نباتات الزينيا المزروعة في اصص

فقط بمعدؿ تكرار قدره  .%1.5وقد عزؿ Mebaldsواخروف

بعد  21يوماً مف اإلنبات بإستعماؿ مرشة يدوية معقمة

دوف تحديد النوع مما يعد تسجيال جديدا ليذيف النوعيف .عزؿ

( )24الجنس  Drechsleraكفطر مرافؽ لبذور الزينيا مف

بقطر  17سـ بمقدار  8نباتات لكؿ اصيص بالعالؽ البوغي
خاصة بكؿ فطر بمقدار 10سـ 3لكؿ مكرر .اما معاممة

الفطر Ulocladium atrumمف  4عينات بمعدؿ تكرار

قدره  %0.95وبمغ اعمى تكرار لو  %1.1في العينة رقـ
U. oudemansii
, 10Ulocadium
atrum
D. australiensis ,P exigua , Phoma eupirina

السيطرة فقد رشت بالماء المعقـ فقط ,غمفت االصص بأكياس
البولي اثيميف المثقب ووضعت في البيت الزجاجي تحت درجة

ح ارره 30 – 25ـ ,°عمى وفؽ التصميـ تاـ التعشية,

(جدوؿ  )2وىي تشخص الوؿ مرة عمى نبات الزينيا في

استعممت  4مكررات لػ ػػكؿ معاممة ,وأعػ ػػيد الػرش بالعالؽ

العراؽ .واظيرت النتائج اف الفطر Alternaria alternate

البوغي بعد يوميف لضماف حصوؿ االصابة ( .)37رفعت

ىو السائد اذ ظير في ( %81.8شكؿ  )1مف العينات

االكياس بعد  3أياـ  ,وبعد  30يوماً سجمت االعراض ع ػمى

المدروسة وبمعدؿ تكرار بالبذور %20.4وكاف اعمى تك اررلو

االوراؽ وقدرت شدة المرض عمى وفؽ الدليؿ اآلتي:

في العينة رقـ 1التي جمعت مف منطقة ابو غريب – كمية

 = 0الورقة سميمة ,و = 1تغطي البقع  % 20 – 1مف

الزراعة وىو  .%77اف وجود الفطر في معظـ العينات يتفؽ

مساحة الورقة ,و = 2تغطي البقع  % 40 – 21مف مساحػة

مع ماوجده العديد مف الباحثيف مثؿ Kiecana
و )16( MielniczukوMebaldواخرون ()24
و )26( O´Neillو )29( RichardsonوSzopinska
و )32( Tylkowskqو  Szopinskaو Wojtaszek
( .)33وىذا ربما ناتج عف تكرار زراعة ىذا النبات في ىذه

الػػورقة ,و = 3تغطي البقع  % 60 – 41مػف مسػاحة الػػورقػة

و  = 4تغطي البقع  % 80 – 61مف مساحة الورقة ,و= 5
تبقع الورقة بأكمميا وموت النبات .)15( .وقدرت النسبة
المئوية لشدة المرض عمى وفؽ معادلة .)23( Mckinney

المناطؽ مما ادى الى تراكـ لقاح الفطر فييا ,كما اف الفطر

كما حسب الوزف الرطب والجاؼ ومعدؿ ارتفاع النباتات

قد يكوف كامنا في اعماؽ البذور مما وفر لو حماية مف تاثير

وأعيد عزؿ الفطريات مف النباتات المصابة لمتأكد مف اف

التعقيـ السطحي( .)19,16,7,1اما التكرار العالي ليذا النوع

االصابة ناتجة عف الفطريات المستخدمة في التجربة .

في عينة ابو غريب فقد يعود الى البيئة المالئمة وتكرار

النتائج والمناقشة

زراعة البذور في الموضع نفسو .ولـ نتمكف مف عزؿ الفطر

أ -عزل وتشخيص الفطريات الداكنة المرافقة لبذور الزينيا

مف العينتيف المتيف جمعتا مف الزعفرانية والزوراء وقد يعود

تـ عػزؿ وتشخيص ثمانية انواع مف الفطريات الداكػنة
وهي , Curvularia lunata , Alternaria alternata
Drechslera state of cochlioblus spicifer
,السطحي او انو مف الفطريات التي تنتقؿ داخؿ البذور.

سبب ذلؾ الى زراعة ىذا النبات الوؿ مرة في ىذه المناطؽ
مما يعني عدـ تركيز المقاح الفطري فييا ,وياتي مف بعده
الفطر Phoma eupirinaحيث ظير في % 27.7مف

واشار بعض الباحثيف الى عزؿ الجنس  Phomaمف بذور

العينات مسجال معدؿ تكرار قدره  ,%15.3وكاف اعمى تكرار

الزينيا ( )33,24مف دوف االشارة الى ىذا النوع او الى النوع

لو  %80في العينة رقـ  2التي جمعت مف حي البنوؾ,

االخر  P.exiguaالذي ظير في  3عينات وكاف معدؿ

وربما تعود ىذه النسبة العالية لوجود ىذا النوع مف العينات

تك ارره  %34واعمى تكرار لو  %71في العينة رقـ  2التي

وتك ارره في البذور الى وجوده داخؿ اغمفة البذور وىربو مف

جمعت مف حي البنوؾ ,مما يعد تسجيال جديدا ليذيف
النوعيف.

كما

سجؿ

الفطر

الفـــطر

التعقيـ المتمثمة بالصنؼ المستورد  ,Yellow zinniaبينما

Drechslera

سجؿ النوع  U. oudemansiiظيو ار في عػيػنتيف فػقػط وبػمػغ

 australiensisالترتيب الثالث بيف الفطريات المعزولة اذ
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مػعػدؿ

تػكػ ارره

فييمػا

وأشار

.%1

سعيد وجبر

خفضاً معنوياً في النسبة المئوية إلنبات بذور الميانػة قياسا

Szopinska

و )33( Tylkowskaالى ىػذا الػج ػنػس مف دوف االشارة الى

بمعامالت السيطرة بأستثناء عزلة الفطر Phoma

النوع .وتكرر الفطر  Curvularia lunataفي عينتيف

)( eupyrena (B18جداوؿ  .)5 -3تػراوحػت نسػبة اإلنػبات

بمعدؿ ضئيؿ قدره .%0.87

في عػزالت الفطر  Alternaria alternataبيــن –0
 %94قياسا بمعاممة السيطرة التي كانت نسبة اإلنبات في
معاممتيا ( %99جدوؿ  .)3اعطت العزلتاف  B39وH7

أعمى نسبة خفض في اإلنبات اذ كانت نسبة اإلنبات في
معاممتييما  %0في حيف اعطت العزلة  E12اقؿ نسبة
خفض في اإلنبات فقد كانت نسبة اإلنبات في معاممتيا

 .%94وكانت نسبة اإلنبات في معامالت عػزالت األنػواع
 Curvularia lunataو Drechslera australeinsisو
( %82-25 D. state of cochliobolus spiciferجدوؿ
 )4وقػد احدثت العػزلة  A13أعمى نسبة خفض في اإلنبات
( .)%25في حيف لـ تحدث  %50مف العزالت نسبة خفض

شكل  .1سيادة النوع  Alternaria alternataفي

عالية باإلنبات .كما كانت العزالت العائدة ألنواع الجنس

عينات البذور التي جرى العزل منيا

 Phomaو Ulocladiumمتباينة التاثير في نسبة اإلنبات

االرقام تمثل ارقام العينات التي عزلت منيا الفطريات

اذ ت ػػرواحت نػػسبة اإلنبات في معامالت جػ ػػميع العزالت بيف

اختبارات المقدرة األمراضية

 % 96 - 34قياسا بمعاممة السيطرة التي كانت نسبة

ب -الكشؼ عن العزالت الممرضة لمفطريات الداكنة المرافقة

اإلنبات في معاممتيا ( %97جدوؿ  .)5وقد يعود اختالؼ

لبذور الزينيا بإستعمال بذور الميانة

العزالت في تأثيرىا في النسبة المئوية لإلنبات الى االختالؼ

اظيرت نتائج التجارب الثالث التي استخدمت لمكشؼ عف

الوراثي بيف عزالت الفطر التي جمعت مف مناطؽ مختمفة وقد

العزالت الممرضة لمفطريات الداكنة المرافقة لبذور الزينيا

اشير الى تأثير ىذا العامؿ في عدد مف الدراسات التي

بأستخداـ بذور الميانة اف جميع عزالت أنواع الفطريات

العائدة

الى

اجريػت عمى أنػ ػواع نػبػاتػيػة مػخػتػمػفػة (.)22, 3

االجناس ،Curvularia ،Alternaria

 .Ulocladium ،Phoma ،Drechsleraقد احدثت
جدول  .2أنواع الفطريات الداكنة المرافقة لبذور الزينيا ونسب تكرارىا في العينات المختبرة
اقم حكرار

أعهً حكرار

انًعدل

%نظهىر
انفطرياث
بانعيُاث

,6-4,2,1
11 – 8
9,2

0.25

77.00

20.40

81.81

0.75

1.00

0.87

81.81

6-4,2,1

0.25

10.00

3.65

45.45

5,2,1
,6-4,2,1
11 – 9
11 , 6 , 2

1.00

2.00

1.50

27.27

0.50

80.00

15.30

72.72

13.00

71.00

34.00

27.27

11 , 10 , 5 , 2
10 , 2

0.75
0.50

1.10
1.50

0.95
1.00

36.36
18.18

) (%حكرار انفطر

رقى انعيُت انخي
ظهر فيها انفطر

انفطر
Alternaria alternata (Fres) Keissler
Curvularia lunata (Wakker)Boedijn
)Drechslera australiensis (Bugnicourt
Subram and Jain
D. state of cochliobolus spicifer
Phoma eupirina Sacc.
P. exigua Desm.
Ulociadium atrum Preuss
U. oudemansii Simmous

واف االختالؼ الوراثي ربما ينتج عنو اختالؼ في افراز

عدة دراسات الى اف بعض أنواع الجنس  Alternariaتنتج

االنزيمات فالفطريات الممرضة توظؼ خميطا مف النشاط

عدداً مف االنزيمات مثؿ  Pectinaseو  Cellulaseلتحميؿ

مكونات النسيج النباتي ( .)18, 17وربما ينتج عنو كػذلؾ

االنزيمي والضغط الميكانيكي الختراؽ العائؿ ,وقد اشارت
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اختػالؼ فػي كػػمية الػمواد السػػامة التػػي تػػفرزىا لممساعدة عمى

 Phomaو  Ulocladiumاحدثت خفضا معنويا في النسػبة

االختراؽ ( .)36ويتميز الفطر  A. alternataبقدرتو عمى

الم ػػئوية إلنبات بػػذور الزينيا قيػاسا بمعاممة السيطرة بػػإستثناء

انتاج أنواع مختمفة م ػ ػػف السموـ  phytotoxinsالتي تسيـ

العــــزلة ( ( A. alternata )H6جدوؿ  6و .)7ترواحت

مػػثؿ

نسػبة اإلنبات في عػزالت الفطر  A. alternateبيف - 18

ف ػػي

غزو

النسػ ػػيج

النباتي

واح ػػداث

االصابة

 % 93قياساً بمعاممة السيطرة التي كانت نسبة اإلنبات في

.)35( Tenuazonic acid

معاممتيا  ( %98جدوؿ  .)6واعطت العزلتاف  B39و H7

جدول .3تاثير عزالت الفطر  Alternaria alternataفي

أعمى نسبة خفض في اإلنبات (شكؿ  )2اذ كانت نسبة

إنبات بذور الميانة
انعسنت
A1
A6
A35
B39
D1
E12
F10
F26
H1
I4
H6
H7
J8
K4
K10
J1
انسيطرة
L.S.D.ححج
يسخىي 0.05

اإلنبات في معاممتييما  %18و  %20بالتتابع ,في حيف

 %نالَباث
93
63
87
0
73
94
71
20
71
79
34
0
32
30
12
4
99

اعطت العزلة  H6اقؿ نسبة خفض ف ػػي اإلنبات حيث بمغت

نسػبة االنبات في معامالتيا .%93

جدول .5تاثير عزالت الفطريات  Phoma eupyrenaو

 P. exiguaو  Ulocladium atrumو U.
 audemansiiفي إنبات بذور الميانة
انفطر

P. eupyrena

4.9

P. exigua

كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدال ألربعة مكررات

U. atrum
U. audemansii

جدول .4تأثيرعزالت الفطريات Drechslera state of
و  C. lunataفػي إنبات بذور الميانة
انفطر
C. lunata

D. australiensis

D. state of cochliobolus
spicifer
انسيطرة
 L.S.Dححج يسخىي 0.05

كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدال ألربعة مكررات
ك ػػانت نػسػػبة اإلنبات فػ ػػي م ػػعامالت عػ ػزالت الف ػػطر
Drechslera
 Curvularia lunataوالفــطر
 australiensisوالفـــطر D. state of cochliobolus
 %70-27 spiciferقيػاسػا بمػعػاممة السيػطرة التي كان ػػت

 %نالَباث
66
42
82
79
74
39
25
30
98
6.1

نسبة اإلنبات في معػامػمتيا  ( %98جدوؿ  . )6ونتج عف
الفطر )A13) D.state of cochliobolus spicifer

أعمى نسبة خفض في اإلنبات  .%27تباينت العزالت العائدة

ألنواع الجنسيف  Phomaو  Ulocladiumبتأثيرىا في نسبة

كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدال ألربعة مكررات
 -3تػأثػير العزالت الممرضة لمفطريات في إنبات
الزينيا

A7
A36
A23
B18
E21
K5
B8
K7
B34
J4

35
83
87
96
46
37
34
77
86
44
97
6.7

انسيطرة
 L.S.Dححج يسخىي 0.05

 cochliobolus spiciferو D. australiensis
انعسنت
B32
B33
A11
B5
D9
F2
A13
E11

انعسنت

%نإلَباث

اإلنبات فقد تراوحت نسبة اإلنبات في جميع معامالتيما بيف

بذور

 % 80 – 32قياسا بمعاممة السيطرة التي كانت نسبة
اإلنبات في معػػاممتيا ( %98جدوؿ  . )7جاءت نتائج ىذا

ظ ػػير مػػف نتائج التجربتيف المتيف اجريتا لمعرفة تأثير بعض

االختبار مؤكده لنتائج االختبار السابؽ إذ اتضح مف ىذه

العزالت الممرضة لمفطريات الداكنة المرافقة لبذور الزينيا

النتائج (جدوؿ  6و  ) 7أف العدد األكبر مف العزالت الفطرية

بػطريقة ورؽ الػنشاؼ ,اف جميع عػزالت الفطريات العػػائدة

البالغ عددىا  17ضعيفة األمراضية إذ تراوحت نسبة إنبات

لالجػناس ، Drechslera , Curvularia , Alternaria
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بذور الزينيا في معامالتيا بيف  .% 93 - 54وكانت ىناؾ

بيف  15.97 – 12.67سـ قياسا بمعاممة السيطرة التي بمغ

عزلتاف متوسطة األمراضية اذ كانت نسبة إنبات بذور الزينيا

معدؿ طوؿ النباتات فييا  22.17سـ ,وأحدثت عزلة الفطر

في معامالتيا  %32- 27وىػػما A13

 )H7) A. alternataأعمى خفض في الطوؿ اذ بمغ معدلو

D. state of

) )cochliobolus spiciferو  )P.exigua( B8في حيف

في معاممتيا  12.67سـ ,فيما احدثت ع ػزلػػة الفطر exigua

 )B8) P.ادنى خفض معنوي اذ بمغ المعدؿ في معاممتيا

كانت ىناؾ عزلتاف عالية األمراضية اذ بمغت نسبة اإلنبات

 15.97سـ قياسا بمعاممة السيطرة .

في معامالتيا  18و  %20وىما  B39 :و H7

). )A. alternataعمى الرغـ مف أف االنخفاض في نسبة

جدول  .6تاثير عزالت الفطريات Alternaria alternata

ميـ حقمياً؛ يضاؼ الى ذلؾ تأثير بعض الفطريات والمسببات

 australiensisو D. state of cochliobolus

و  Curvularia lunataو Drechslera

إنبات بذور الزينيا ليس عالياً مع أكثر العزالت الفطرية اال انو

 spiciferفي إنبات بذور الزينيا بطريقة ورؽ النشاؼ

االخرى في المراحؿ الالحقة مف عمر النبات وموت البادرات

وتأثيرىا في المجموع الخضري والجذري وانعكاس ذلؾ عمى

انفطر

معدؿ نمو النبات و تزىيره ( .)31 ,6 ,2يعزى التبايف في
تاثير العزالت العائدة لمختمؼ االجناس بتأثيرىا في نسبة
إنبات بذور الزينيا الى عدة عوامؿ منيا الحالة المظيرية

Alternaria alternata

لمبذور ,ومراحؿ تطورىا ( )12 ,1فضال عف العوامؿ التي
اشير الييا في االختبار السابؽ وىي االختالؼ الوراثي بيف
العزالت ( )3والذي ربما يؤدي الى االختالؼ في افراز

Curvularia lunata
Drechslera australiensis

االنزيمات المحممة لخاليا العائؿ او افراز المواد االيضية ذات

D. state of cochliobolus spicifer

التاثير الساـ التي تؤدي الى فشؿ اإلنبات ()17 ,13 ,4

كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدال ألربعة مكررات

 - 4تقييم كفاءة عزالت بعض الفطريات الداكنة في اصابة
أظػيػػرت النتائج اف العزلتيف  H7وB39

انعسنت
B39
F26
H6
H7
J8
J1
K4
K10
B33
F2
A13
E11

انسيطرة
 L.S.Dححج يسخىي 0.05

ومف ثـ التبايف في نشاط الفطريات في اصابة البذور(. )1
المجموع الخضري

 %نإلَباث
18
66
93
20
80
55
86
77
70
63
27
54
98
7.08

جػػػدول  .7تأثػيرعػػػزالت الفػػػػػػػطر  Phoma eupyrenaو

 P. exiguaو  Ulocladium audemansiiعمى إنبات

ل ػمػفػطػر

بذور الزينيا بطريقة الورؽ النشاؼ

 A. alternateوالػ ػعػ ػزلػػة  A13لـــلـــفــــطــــر spicifer

انفطر
A7 Phoma eupyrena

 Drrechslera state of cochliobolusوالعػزلة B8

لمفطر  Phoma exiguaكانت ممرضة لنبات الزينيا اذ
احدثت نسبة مرض عالية بمغت  %100وبفروؽ معنوية

P. exigua
Ulocladium audemansii

كبيرة عف معاممة السيطرة التي كانت نسبة المرض فييا

انعسنت

 %نإلَباث
71

E21
K5

80
60

B8
J4

32
64

انسيطرة
 L.S.Dححج يسخىي 0.05

 ,%2.5كما احدثت ىذه العزالت شدة مرض عالية تراوحت
بيف  % 80 – 65قياسا بمعاممة السيطرة التي كانت النسبة

98
7.61

كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدال ألربعة مكررات

المئوية لشدة المرض في معاممتيا  %2.5واحدثت العزلتاف

 H7و B39للفطر  A. alternataأعمى شدة مرض بمغت
 %80و  %70عمى التتابع قياسا بمعاممة السيطرة  ,بينما
احدثت العزلة  B8لمفطر  P. exiguaأقؿ شدة مرض

شكل  .2تأثير العزلتين  H7و  B39في إنبات بذور الزينيا
بطريقة ورؽ النشاؼ

بمغت ( %65جدوؿ  8و شكؿ.)2أثرت ىذه العزالت الفطرية
االربع تأثي ار معنويا في طوؿ النباتات اذ تراوح معدؿ طوليا
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أدت االصابة بالفطريات الممرضة الى خفض الوزف الرطب

 D. state of cochliobolus spiciferو P. exigua
نظ اًر لما احدثاه مف نسبة وشدة مرض عاليتيف وخفض ميـ

والجاؼ لمنباتات اذ تراوح معدؿ الوزف الرطب في جميع

في الوزف الرطب والجاؼ لمنباتات  ,وال شؾ في اف ارتفاع

معامالت عزالت الفطريات االربع بيف  4.03 – 3.07غـ,

نسبة الرطوبة في البيت الزجاجي ىيأ ظروفا مالئمة لنمو ىذه

بينما تراوح معدؿ الوزف الجاؼ بيف  0.79 – 0.58غـ

الفطريات مما ادى الى الحاؽ ىذا الضرر الكبير بالمجموع

قياسا بمعاممة السيطرة التي كاف المعدؿ فييا  8.23و1.58

الخضري لمنباتات.

غـ عمى التتابع .واحدثت عزلتا الفطر H7) A. alternata
و  )B39أعمى خفض معنوي لموزف الرطب والجاؼ في
معاممتييما بمغ  3.57 , 3.07غـ و  0.62 , 0.58غـ
عمى التتابع.تأتي ىذه النتائج مؤكدة لنتائج التجارب السابقة

عمى فعالية الفطر  A. alternataبعزالتو المختمفة في رفع

نسبة وشدة المرض وتقميؿ الوزف الرطب والجاؼ لمنباتات,
وىذه النتائج مطابقة لمدراسات التي اشارت الى ىذا الفطر
كأحد المسببات الممرضة المعروفة المرافقة لبذور الزينيا والتي
تحدث ضر اًر كبي اًر في ىذا النبات (.)30 ,29 ,26 ,20

ويعد ىذا الفطر واحدا مف األنواع الواسعة االنتشار في العالـ

كمتطفؿ اختياري وىو مصدر لالصابة األولية اذ يؤدي الى
ظيور المرض عمى النبات ( )19 ,9ويتميز ىذا الفطر
بقدرتو عمى انتاج مختمؼ السموـ التي تسيـ في غزو النسيج

شكل  .3تاثير بعض الفطريات الداكنة في اصابة المجموع

النباتي واحداث المرض ( .)35وعمى الرغـ مف اف بعضيـ

الخضري لنبات الزينيا

عزؿ الجنسيف  Drechsleraو Phomaمف بذور الزينيا مف
دوف االشارة الى النوع او الى احداثيما لالصابة ,اال اف
النتائج التي توصمنا الييا تشير الى االىمية المرضية لمنوعيف

جدول . 8تأثير الرش بعالؽ ابواغ بعض عزالت الفطريات الداكنة في نباتات الزينيا عمر  21يوما تحت ظروؼ البيت الزجاجي
انفطر

انعسنت

َسبت انًرض
))%

شدة انًرض
))%

يعدل طىل
انُباث (سى)

يعدل انىزٌ (غى)
انرطب

انجاف

B39

100

70.0

15.68

3.57

0.62

H7

100

80.0

12.67

3.07

0.58

A13

100

67.5

15.90

4.00

0.76

B8

100

65.0

15.97

4.03

0.79

انسيطرة

2.50

2.50

22.17

8.23

1.58

 L.S.Dححج يسخىي 0.05

11.35

11.35

1.23

0.17

0.29

Alternaria alternata
Drechslera state of
cochliobolus spicifer
Phoma exigua

كؿ رقـ يمثؿ معدؿ اربعة مكررات
3. Appel, D.J. and T.R. Gordon. 1996.
Relationships among pathogenic and non
pathogenic isolates of Fusarium oxysporum
based on the partial sequence of the intergenic
spacer region of the ribosomal DNA. Mol.
Plant–Microbe Interact. 9: 125 – 138.
4. Baker, R.A, H. James and N. J. Stanley.
1981. Toxin production by Fusarium solani
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