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 Research Paper (Survey : Fungi)   )فطور:  حصربحـوث (
  

  )Orchidacae(السحلبية  أجناس من الفصيلةالمتعايشة مع  االميكوريز  الجذرية/ لفطورلحصر أولي 
 سوريةبعض المحافظات ال المنتشرة في

  

 1مصطفى خطيبو  1عبد الرحمن كلحوت، 2محمد كردوش، 1يحيى قمري

  ) الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب، حلب، سورية، 1(
 كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.) 2( ؛mkhatib71@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

  

  الملخص
للفطور الجذرية/ الميكوريزا المتعايشة مع أجناس من حصر أولي . 2014. مصطفى خطيبو عبد الرحمن كلحوت  ،محمد كردوش، يحيىقمري، 

 .42-35: )1(32، ة. مجلة وقاية النبات العربي) المنتشرة في بعض المحافظات السوريةOrchidacaeالفصيلة السحلبية (

 فطورالاسة إلى تقصي انتشار وتردد الدر  هدفت. رضاتمْ أهمية كبيرة في إنبات البذور والوقاية من المُ  تذا Orchidacae ةالسحلبيمكرزة النباتات تعدُّ 
فردًا من النباتات  45نفذت الدراسة على .الميكوريزا المتعايشة مع أنواع مختلفة من السحلبيات الدرنية المنتشرة بريًا في عدد من المحافظات السوريةالجذرية/

 Spiranthes ،Neotinea، Anacamptis األجناس األربعةونوعًا واحدًا من كل من  Ophrys ونوعين من الجنس Orchisالسحلبية،مثلت عشرة أنواع من الجنس 
موقعًا في محافظات حلب وٕادلب وحماة والالذقية وطرطوس. طهرت  11، وذلك من 2011جمعت النباتات في فترة اإلزهار خالل الموسم  .Himantoglossumو

 ،الفطرية درست المواصفات المورفولوجية والخصائص المزرعية واألبعاد المجهرية للعزالت .PDA)آجار ( ديكستروز بطاطا مستنبتالجذور سطحيًا، ثم زرعت على 
 منالنتائج  مكنت الواحد. النبات السحلبير الميكوريزا ضمن نوع و وتردد فط ردد كل جنس من الفطورحسبت النسبة المئوية لتو  ،على مستوى الجنس وصنفت

، .Penicillium spp صنفت هذه العزالت ضمن خمسة أجناس فطرية وهي:و ، Orchisعزلة فطرية نقية تم عزلها من نباتات أنواع من الجنس  128الحصول على 
Fusarium spp.، Rhizoctonia spp. ،Aspergillus spp. وColletotrichum spp. لجنس ل، حيث سجل أعلى ترددPenicillium spp.  للجنس وأدناه

Colletotrichum spp. وهي صنفت ضمن خمسة أجناس فطرية األخرى، الخمسةالسحلبية جناس األعزلة من  56عزل  منالنتائج  مكنت. كما :Penicillium spp.، 
Fusarium spp. ،Rhizoctonia spp. ،Aspergillus spp.  وVerticillium spp. ، لجنسل أعلى ترددأيضًا سجل و Penicillium spp.  بينما التردد األدنى كان

  ..Verticillium spp للجنس
  .Orchis، االفطور، الميكوريز ، السحلبالتعايش،  كلمات مفتاحية:

  

  المقدمة
  
نظرًا  ،أهمية اقتصادية كبيرة Orchidaceaeالسحلبية الفصيلة نباتات ل

الطبية  الخصائص ستخراج مادة السحلب ذاتا وٕامكانية لجمال أزهارها
 من أهم Orchisالجنس  عتبريو ، من أجناسها الدرنية الكبيرة والغذائية
تنتشر العديد من األجناس . )1( الدرنية في هذا المجال هاأجناس

الغابات ضمن وذلك  ،السحلبية الدرنية في المناطق الغربية من سورية
ويعتبر الجنس  .االصطناعيمواقع التحريج وفي  ،والمراعيالطبيعة 
Orchis  الجنس أكثرها انتشارًا وأوفرها بعدد األنواع، يليهOphrys أما ،

بقية األجناس فهي أقل انتشارًا وال يمثلها في سورية سوى نوع واحد فقط 
)2 ،19(.   

  حيث يطلق النبات الواحد ،تتكاثر النباتات السحلبية بالبذور
وهي ، طة الهواءار بوسشتنت ،بذرة ناعمة جدًا تشبه الغبار نييمال 2-3

مما يجعلها في الطبيعة غير قادرة  ،عمومًا فقيرة بالمحتويات الغذائية
إال بعد أن النمو جديد قادر على نبات ناشئ وٕاعطاء اإلنبات  على
من  محدد ومناسب مع نوع(تعايش) مشاركة خاصة  ،بطريقة ما ،تشكل
تبدأ بذور  .)1(من التربة  الالزم الغذاء التربة للحصول على فطور

يصل إلى و الفطر قشرة البذرة  غزل يخترق بعد أن باإلنتاشالسحلبيات 
  ).27( الجنين

 من اً نوع ،النباتي العالم في شائعةالممكرزة ال الجذرية رو الفطُتعد 

من  مختلفة أنواع يوجدالنبات. و  رو وجذ فطرال بين القائم التعايش أنواع
من النباتات  %95 عندالداخلية  الميكوريزاحيث تالحظ الميكوريزا 

 غزلخترق ي ).27، 4(فقط  %5 بنسبة الخارجية الميكوريزاو  ،الراقية
ملتفة بإحكام تدعى  اً خيوطُمشكًال بداخلها  الخاليا اللحائيةجدر الفطر 

القصيرة العمر  توناتو ، حيث تعتبر هذه البيل)pelotons(تونات و ليالب
 السحلبياتميكوريزا ما يميز  من أهم نسبيًا (أيام وحتى بضع أسابيع)

باستخدام  من قبل النبات العائلومحتوياتها هضم البيليتونات ). تُ 10(
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 الغزلعبر خاليا المنتقلة الكربوهيدرات  تسمح بتحرر تحكم بهاق مُ ائطر 
ُتحافظ العديد من  ).35( من قبل النبات امتصاصهاوبالتالي  ،يالفطر 

. )27(ر في جذورها خالل النضج التام و نباتات السحلبية على الفطال
ر الممكرزة األخرى، فإن انتقال المواد و هو معروف عند الفط وخالفًا لما

الغذائية والكربون يكون فقط من الفطر إلى نبات السحلب، بينما لم 
   .)15، 3( رو للفط تالحظ وجود أية فائدة بالنسبة

ر و الفطتتعايش نباتات الفصيلة السحلبية مع طيف واسع من 
مي يحصل على تغذية مختلفة، حيث ُيعتبر العديد منها رُ  أنماطذات 

الكربون من خالل تحطيم المادة العضوية. كما لوحظ ارتباط نباتات 
 عفن الجذور األرميالريمثل فطر  فصيلة السحلبية بعدة فطور منكرزةال
 بعض أنواعشكل ت. كما )Armillaria mellea )10لغابات ا شجارأل
. )30( عالقة تعايش مع بعض أنواع السحلب Fomes sp. فطرال

إضافة إلى ذلك، فقد لوحظ ارتباط أنواع من السحلبيات عديمة 
ر المكرزة و ة على التركيب الضوئي مع فطر قادالاليخضور وغير 

  .)31(الخارجية 
إضافة إلى دور الميكوريزا باإلكثار والتغذية، فإنها تسهم بدور 

). 43اإلصابات التي تحدثها ممرضات النبات (مهم في الحد من 
التي  امع بيئته السحلبياتلكيفية تفاعل والدقيق  الفهم العميقيتطلب و 
المختلفة  اميكوريز الر و وتحديد لفط تشخيص عيش فيها، عمليةت

حيث مع هذه النباتات وتحديد طبيعة العالقات القائمة بينهما، المتعايشة 
الموطن األصلي  المعرفة في تحديد أسباب تغيريمكن أن تستخدم هذه 

 صونالحساسة، وكذلك التأكيد على أهمية  السحلبياتلبعض أنواع 
). 32، 20، 7يها (بعض األنواع المهددة باالنقراض والحفاظ عل

، والتي لسحلبياتمن ا االميكوريز  رو استخدم العديد من التقنيات لعزل فط
المطهرة سطحيًا على مستنبت تتضمن إما زراعة قطع من الجذور 

تونات منفصلة معزولة عن و ) أو زراعة بيل36، 28غذائي مناسب (
  .)25، 21، 12، 5الجذور على المستنبت الغذائي (

 ار الميكوريز و فط في سورية عندراسات  عدم وجودظرًا لن
، وانطالقًا من األهمية الكبيرة لهذه السحلبيةنباتات الالمتعايشة مع 

هدفت  فقد، لسحلبيات ووقايتها من الممرضاتعملية إكثار االفطور في 
المتعايشة مع  ار الميكوريز و إلى تقصي انتشار وتردد فطالحالية الدراسة 

المنتشرة بريًا في عدد من  السحلبيات الدرنيةأنواع مختلفة من 
  سورية. المحافظات ال
  

 مواد البحث وطرائقه
  

  نوعًا تتبع 16النباتات السحلبية مثلت فردًا من  45 نفذت الدراسة على
أجناس درنية تنتشر بريًا في سورية، حيث شملت الدراسة عشرة  6لـ 

 اً واحد اً ونوع Ophrys ونوعين من الجنس Orchisأنواع من الجنس 
، Spiranthes ،Neotinea األجناس األربعةمن كل من 

Anacamptis ،Himantoglossum. ثالثة مكررات لكل نوع من  أخذت
  لكل جنس من بقية األجناس المدروسة.و  Orchis أنواع الجنس

في فترة اإلزهار خالل الموسم السليمة ظاهريًا نباتات الجمعت 
 فيأهم مواقع انتشار السحلبيات  تمثلموقعًا  11من  2011الزراعي

، )2( وٕادلب وحماة والالذقية وطرطوس) لبخمس محافظات سورية (ح
عينات بعض أخذ كما تم ، عدة أنواع من موقع واحدجمع  مع مراعاة

 الموقع والنوع النباتي وذلك لمعرفة أثر ،أكثر من موقع واحداألنواع من 
تم الجمع، خالل عملية  .)1 جدول( ةالميكوريزا المتعايش رو فط في

ها مع جزء لُأخذت النباتات بكام حيث ،ظاهرياً السليمة نباتات الاختيار 
في أصص بالستيكية  جذور ووضعتلالمحيطة با تربتها األصلية من
إلى مختبر أمراض النبات في ثم نقلت عليها البيانات الالزمة،  تتبكُ 

   .ةالزمالإلجراء االختبارات  مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب
ر الميكوريزا من جذور النباتات و تم إجراء عملية العزل لفط

 التعديالت) بعد إدخال بعض 37(آخرون و  Zhu السحلبية حسب طريقة
غسلت جذور النباتات المدروسة بماء الصنبور لتنظيفها من  عليها.

 10عنها. أخذت  الجذريةبعدها األوبار والشعيرات  ثم أزيلتاألتربة 
ووضعت ضمن  ،من جذور كل نبات للقطعة) سم 1بطول (قطع 

القطع سطحيًا بغمرها بمحلول  طهرتمل، ثم  10أنابيب معقمة سعة 
بالماء  ت% لمدة دقيقة واحدة وغسل0.5 ههيبوكلوريت الصوديوم تركيز 

المقطر والمعقم خمس مرات. وللتخلص من بقايا البكتريا الموجودة على 
دقائق ضمن ماء مقطر  10ة، تم غمرها لمدة طهر سطح القطع الم

ربتوميسين الست كبريتاتومعقم ومضاف إليه مضادان حيويان هما 
غسلت بعدها  ثم، لميكروغرام/م 150وبنسلين البوتاسيوم بتركيز 

  الجذور بالماء المقطر والمعقم لمرة واحدة.
ضمن للقطع الجذرية العشر لبشرة السطحية اكشط أجريت عملية 

للتأكد من بالمجهر  السائل فحصتم بعدها . ومعقم مل ماء مقطر 10
من السائل ميكروليتر  50أخذ و . رو وأبواغ الفطتونات و البيل وجود

 بعدها خذأ، ثم والمعقم ميكروليتر من الماء المقطر 450إلى  وأضيف
من  2سم 1مساحته قرص  إلىوأضيف الناتج  من المزيجميكروليتر  30

ين مضادالالمضاف إليها  (PDA) آجار بطاطا ديكستروزال مستنبت
وذلك بواقع  ،البيئةمن  لميكروغرام/م 100 الحيويين السابقين بتركيز
عند األطباق حضنت . نباتلكل ثالثة أطباق و  ،تسعة أقراص لكل طبق

22ºعمليات التنقية للحصول على  بعد ذلك تمتلمدة أسبوع، ثم  س
  .طرف الهيفانقل بطريقة نقية مزارع فطرية 

والخصائص المزرعية (سرعة نمو الشكلية درست المواصفات 
المستعمرة، شكل المستعمرة، لون المستعمرة من السطح السفلي والعلوي 
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(وجود أو عدم وجود األبواغ، شكل المجهرية والصفات واألبعاد  للطبق)
للعزالت الفطرية التي تم أبعاد األبواغ)  الفطري، الغزلاألبواغ و 

مستوى الجنس  إلى هايفر وتصنو الفطتشخيص تم  . وقدالحصول عليها
جميع الصفات والخصائص المدروسة اعتمادًا على من خالل مقارنة 

  .)33، 16، 6( المتخصصة العلمية المراجع
أجناس ب النسبة المئوية لتردد كل جنس من احسكما تم 

عدد العزالت الفطرية من (ر= و % تردد كل جنس من الفط :رو الفط
، والنسبة المئوية لتردد 100 × )الكلي للعزالتعدد الالجنس الواحد/

ر ضمن و % تردد الفط: السحلبنبات  الواحد مننوع الضمن  رو فطال
المعزولة من كل الفطرية عدد العزالت ( = األنواعكل نوع من 

  .100×  )لعزالتالكلي لعدد ال/نوع
  

  النتائج 
  

ية مختلفة الحصول على عزالت فطر من العزل المخبري  نتائجمكنت 
تم تعود ألجناس فطرية مختلفة، ، وسرعة نموها وأشكالهافي ألوانها 

 من الفصيلة السحلبية، وأجناس مختلفة نباتات أنواعمن جذور  عزلها
من محافظات سورية  متباينةمن مواقع جغرافية  تجمع كانت قد
  ). 3و 2 لو اجدال( 2011موسم الخالل مختلفة 

 عزلة فطرية 128الحصول على  من نتائج هذه الدراسةمكنت 
من نباتات عشرة أنواع مختلفة تتبع للجنس  بدءاً تم عزلها وتنقيتها 

Orchis محافظات حلب وٕادلب وحماه والالذقية ، مجموعة من
  ). 2جدول ( 2011وطرطوس خالل موسم 

  
  

 .2011المدروسة ومواقع جمعھا من المحافظات السورية المختلفة خالل الموسم  عدد األفراد واألنواع لكل جنس من السحلبيات. 1جدول 
Table 1. Number of individuals and species of Orchid genus studied and their collection sites in the different Syrian provinces 
during the 2011 season.  
  

  المحافظة
Province

النوع المدروس   Site  الموقع
Studied species

  عدد األفراد (العينات)
Individuals number 

 Aleppo حلب
 
 

 Orchis morio 3 حج حسنللي
Orchis Italica 2 

 Orchis anatolica 2 
 Orchis collina 1 إيكي دام

Himantoglossum affine 3 
 Ophrys lutea 2 
 Orchis papilionacea 3 جبل الشيخ بركات

 Orchis collina 2 
 Orchis coriophora 1 حج قاسم

  Orchis italica 1 

 Orchis coriophora 2  آذار Idlib إدلب
 Ophrys scolopax 1 

 Orchis anatolica 1 عين الجرون
 Anacamptis pyramidalis 2 

 Orchis sancta 3 جبل-الحيدرية Hama حماه
 Orchis laxiflora 3 مستنقع-الحيدرية

 Neotinea intacta 3 الزينة 

 Orchis tridentata 3 القدموس Tartous طرطوس
Spiranthes autumnalis 3 
Anacamptis pyramidalis 1 

 Orchis romana 3 ضھرة العزر Lattakia الالذقية

 Total  11  16 45  المجموع

  



 )2014( 1، عدد 32مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   38

أنواع مختلفة تابعة للجنس  10عدد العزالت وترددھا لكل جنس من األجناس الفطرية المشخصة خالل الدراسة والمعزولة من جذور نباتات . 2جدول 
Orchis  2011المجموعة من محافظات سورية مختلفة خالل الموسم.  

Table 2. Number and frequency of isolates for each of the fungal genera identified in this study and isolated from plant roots 
of 10 different Orchis species collected from various Syrian provinces during 2011 season. 
 

  نوع السحلب
Orchid species المحافظة Province  

  المجموع (التردد %)   Fungal generaأجناس الفطر * 
Total 

(Frequency%) Pen Fus Rhi Asp Col 
Orchis morio حلب  Aleppo 6 1 1 - - 8 )6.3(% 
O. italica حلب  Aleppo 5 3 3 1 - 12 )9.4(% 
O. anatolica حلب، إدلب  Aleppo, Idleb 4 2 - 4 - 10 )7.8(% 
O. collina حلب  Aleppo 5 9 - - 1 (%11.7) 15 
O. papilionacea حلب  Aleppo 3 3 1 1 - 8 )6.3(%  
O. coriophora حلب، إدلب  Aleppo, Idleb 5 4 2 2 - 13 )10.2(% 
O. sancta حماه  Hama  4 8 - 2 - (%10.9) 14 
O. laxiflora حماه  Hama  5 1 2 - - (%6.3) 8 
O. tridentata طرطوس  Tartous 9 6 1 1 - (%13.3) 17 
O. romana الالذقية  Lattakia 10 2 6 3 2 (%18) 23 

  %) المجموع (التردد
Total (Frequency%) 

5 
%43.8 

 56 
%30.5 

 39 
%12.5 

 16 
%10.9 

14 
2.3%  
 3 

128 

* Col= Colletotrichum ssp., Asp= Aspergillus ssp., Rhi= Rhizoctonia ssp., Fus= Fusarium spp., Pen= Penicillium spp. 
 

  
أجناس  5أنواع مختلفة تابعة لـ  6عدد العزالت وتردده لكل جنس من األجناس الفطرية المشخصة خالل الدراسة والمعزولة من جذور نباتات . 3جدول 

  .2011من السحلبيات مجموعة من محافظات سورية مختلفة خالل الموسم 
Table 3. Number and frequency of isolates for each of the fungal genera identified in this study isolated from plant roots of 6 
different species of 5 orchid genera collected from various Syrian provinces during 2011 season. 

  

  نوع النبات
Orchid speciesالمحافظة  Province

(التردد  المجموع  Fungal generaأجناس الفطر * 
(%  

Total 
(Frequency %) PenFusaRhi Asp Ver 

Spiranthes autumnalis طرطوس  Tartous10 1 1 2 1 )26.8(%  15 
Neotinea intacta حماه  Hama- 3 2 - - )8.9(%  5 
Ophrys lutea حلب  Aleppo2 1 1 2 - 

14 )25(%  
Ophys scolopax إدلب  Idleb5 1 2 - - 
Anacamptis pyramidalis إدلب،طرطوس  Idleb, Tartous2 4 1 - - )12.5(%  7 
Himantoglossum affine حلب  Aleppo5 6 3 - 1 )26.8(%  15 

  %) المجموع (التردد
Total (Frequency %) 

4 24 
(%42.9) 

16 
(%28.6) 

10 
(%17.9) 

4 
(%7.14) 

2 
(%3.6) 56 

* Ver = Verticillum ssp., Asp= Aspergillus ssp., Rhi= Rhizoctonia ssp., Fus= Fusarium spp., Pen= Penicillium spp. 
 

 

على المواصفات المظهرية والصفات واألبعاد المجهرية بناًء 
أجناس للمستعمرات المختلفة، صنفت هذه العزالت ضمن خمسة 

 Penicillium spp.، Fusarium spp.، Rhizoctoniaفطرية، وهي: 

spp.، Aspergillus spp.  وColletotrichum spp. ) وجد 2جدول .(
والذي كان  .Penicillium spp%) تعود للجنس 43.8عزلة ( 56أن 

%) تتبع 30.5عزلة ( 39األكثر ترددًا بين أجناس الفطور المعزولة، و
%) تتبع الجنس 12.5عزلة ( 16، و.Fusarium sppالجنس 

Rhizoctonia spp.تتبع الجنس 10.9عزلة ( 14، و (%Aspergillus 

spp. ) تتبع الجنس 2.3وثالث عزالت (%Colletotrichum spp. 
الذي كان األقل ترددًا بين جميع األجناس الفطرية المشخصة خالل 

كانا  spp. Fusariumو .Penicillium spp الفطرانالدراسة. لوحظ أن 

في  ،دون استثناءالمدروسة  Orchisالجنس  موجودين عند جميع أنواع
 وى من النوعينلم يتم عزله س .Colletotrichum sppفطر حين أن ال

O. collina وO. romana ) 2جدول.(  
لوحظ من خالل حساب عدد ونسبة تردد العزالت الفطرية 

وجود تباين كبير فيما  Orchisالمعزولة من كل نوع من أنواع الجنس 
  ألنواع التابعةنباتات %). فقد أعطت ال18-6.3عزلة،  23-8بينها (

O. morio وO. papilionacea وO. laxiflora  المجموعة من
، في حين %)6.3، 8(ة أقل عدد من العزالت محافظتي حلب وحما

المجموعة من محافظة  O. romanaعزل من جذور نباتات النوع 
%). وقد توزعت 18، 23دد األعلى والنسبة األكبر منها (الالذقية الع

على جميع األجناس الفطرية  O. romanaالعزالت الناتجة عن النوع 
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عزالت تتبع  10المشخصة خالل الدراسة على النحو التالي: 
 ،.Fusarium spp ان للجنسعزلتان تتبع، و .Penicillium sppالجنس

 للجنستابعة عزالت  3و، .Rhizoctonia sppعزالت من الفطر  6و
Aspergillus spp.  وعزلتان من الفطرColletotrichum spp. جدول) 

2(.  
أظهرت نتائج العزل المخبري من جذور نباتات ستة أنواع من 

محافظات السحلبيات التابعة لخمسة أجناس مختلفة والمجموعة من 
جدول (عزلة فطرية مختلفة  56حلب وٕادلب وحماه وطرطوس، وجود 

لوحظ من خالل التوصيف المظهري والدراسة المجهرية لهذه ). وقد 3
العزالت أنها تعود إلى خمسة أجناس فطرية، وبنسب تردد لهذه العزالت 

 .Penicillium spp %. فقد وجد أن الجنس42.9و 3.6تراوحت بين 
عزلة، بينما كان الجنس  24منه  عزل%) و 42.9كان األكثر ترددًا (
Verticillium spp. ) عزلتان). في حين توزعت 3.6األقل ترددًا ،%

عزلة  16التالي:  على النحوبقية العزالت على األجناس الثالثة األخرى 
%) من 17.9عزالت ( 10، و.Fusarium spp%) تتبع للجنس 28.6(

الجنس %) من 7.14عزالت ( 4، و.Rhizoctonia sppالجنس 
Aspergillus spp. ) 3جدول(.  

كما تبايَن عدُد العزالت الفطرية بين نباتات األنواع التابعة لهذه 
 15عزلة، ُسجل أعالها  15و 5، حيث تراوح مابين الخمسة جناساأل

 Spiranthes autumnalis%) عند نباتات كل من 26.8عزلة (
المجموعة من محافظتي طرطوس وحلب،  Himantoglossum affineو

%) عند 8.9عزالت ( 5أدناها  على التوالي، في حين شوهد
أظهرت نتائج ). وقد 3جدول ( من محافظة حماه Neotineaالجنس

من جميع األنواع النباتية المدروسة  Fusariumالدراسة عزل الفطر 
أجناس مختلفة من الفصيلة السحلبية. بينما لم  ةوالتي تتبع لخمس

األولى تم ، العزلة Verticilliumُيالحظ سوى وجود عزلتين من الفطر 
. H. affineوالثانية ُعزلت من النوع  S. autumnalis من النوععزلها 

هذه األجناس ل Colletotrichumفي حين لم تشاهد أية عزلة من الفطر 
  .)3جدول (النباتية 

  

  المناقشة
  

 سطحياً  مطهرة من جذور وتنقيتهاور تم خالل هذه الدراسة عزل الفط
عدة أنواع وأجناس من الفصيلة السحلبية ل تتبعسليمة ظاهريًا  نباتاتل

عديد من المواقع في سورية، حيث تم الحصول على في المنتشرة بريًا 
يؤكد ارتباط السحلبيات مما  ،)3و 2 لو اجد(العزلة مختلفة  184

وهذا ما ذكرته العديد من ، اإلنبات والنمور تضمن لها و السورية مع فط
الدراسات السابقة التي أكدت ضرورة تعايش نباتات الفصيلة السحلبية 

ر جذرية ممكرزة تمدها بالمواد الغذائية الالزمة إلنبات البذور و مع فط
  ).32، 7( نمو في الطبيعةالو 

بلغ عدد األجناس الفطرية المعزولة في هذه الدراسة ستة أجناس 
 Penicillium spp. ،Fusarium spp.،Rhizoctoniaفطرية هي:

spp.، Aspergillus spp.، Colletotrichum spp. وVerticillium 

spp. ويتوافق ذلك مع الكثير من الدراسات السابقة التي أشارت إلى .
ر من جذور النباتات السحلبية، فقد تم خالل و عزل بعض أجناس الفط

 عدد من الفطور التابعة ألجناس مختلفة تايوان عزلدراسة ُأجريت في 
)Acremonium spp.، Cylindrocarpon spp.، Fusarium spp.، 

Alternaria spp.، Penicillium spp. ،Rhizoctonia spp. 
من جذور بعض السحلبيات المنتشرة في ) .Trichoderma sppو

 .Trichoderma sppو .Rhizoctonia spp ، وكان الفطرانالطبيعة
عزلة فطرية من  47دراسة أخرى تحديد ). كما تم في 9األكثر ترددًا (

جذور ودرنات أربعة أنواع من السحلبيات النامية طبيعيًا في تركيا، 
% للجنس 4و .Fusarium spp% منها تعود للجنس 94

Rhizoctonia spp. للجنس 2و %Papulaspora spp. )14 .( تبينو 
نوعًا من السحلبيات مع  43خالل بحث ُأجري في هنغاريا شمل من 

وحداتها الفطرية السائدة والمعزولة من جذورها، أن األجناس 
Fusarium spp.، Rhizoctonia spp. ،Aspergillus spp. 

من بين األجناس الفطرية المعزولة من كانت  .Penicillium sppو
جناس األ هذهالذكر هنا أن  ويجدر ،)12األنواع السحلبية المدروسة (

 ،األكثر ترددًا في السحلبيات السورية المتناولة في هذه الدراسةهي 
 النباتاتُيعزى هذا التشابه في األجناس الفطرية المعزولة إلى تقارب و 

السحلبية المشمولة بالدراستين، فاألجناس السحلبية الستة السورية التي 
تمت دراستها جميعها منتشرة في هنغاريا واالختالف بين الدراستين كان 

  فقط على مستوى األنواع الممثلة لها.
 Fusariumلجنسين الوحظ خالل الدراسة وجود عزالت تتبع 

األجناس جميع و  Orchis عند جميع أنواع الجنس Penicilliumو
 Neotinea(باستثناء الجنس  الدرنية األخرى المشمولة في هذا البحث

من كون هذين  فبالرغم. )Penicilliumالجنس على الذي ال يحوي 
من فطور التربة والمعروفة على أنها عوامل ممرضة وليست  ينالجنس

حريض إال أنها قد تلعب دورًا ما في الت ،الجذرية الممكرزة من الفطور
عديد من أكدت . فقد )29، 17، 14( النباتية البذور على إنبات

المنفذة في بريطانيا وتركيا على دور الفطر  الدراسات السابقة
Fusarium  ،في تحفيز إنبات بذور النباتات التابعة للفصيلة السحلبية

 Rhizoctoniaالفطر رغم األهمية النسبية المنخفضة له مقارنة مع 
الممكرزة المتخصصة والمتعايشة ر الجذرية و الذي يعتبر من الفط

جنس  من أهميةوانطالقًا  ).29، 14طبيعيًا مع النباتات السحلبية (



 )2014( 1، عدد 32مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   40

 بعض ، فقد ركزتكمحفز على إنبات البذور Fusariumالفطر 
نقلها إلى األرض و الدراسات الحديثة على إنتاج الشتول ضمن الدفيئة 

البادرات ضمن خلطات زراعية معقمة مضافًا إليها  وتنميةالمكشوفة 
 Fusarium oxysporum عزلة غير ممرضة داخلية التغذية من الفطر

(NPF0) هذه البادرات قبل مهاجمتها من استعمار جذور تقوم ب، والتي
 Fusariumوجود الفطر ل). 13(لحقل اقبل الكائنات الممرضة في 

مرافقًا للنباتات السحلبية في الطبيعة إضافة إلى دوره الممكن في تحفيز 
استخدام تطلب دراسة مفصلة إلمكانية إنبات البذور، أهمية تطبيقية ت

هذه النباتات بذور ة إنبات من هذه النباتات في عمليعزالته المعزولة 
  طة البذور.امخبريًا بوس هاوٕاكثار 

الحصول على عدة عزالت تتبع  مننتائج هذه الدراسة مكنت 
ألجناس فطرية مختلفة من نوع نباتي واحد من أنواع السحلب 
المدروسة. وقد تباينت هذا األنواع في عدد العزالت الفطرية المعزولة 

 عند عزلة) 23الفطرية (من العزالت حيث لوحظ وجود أكبر عدد  منها،
تاله  المجموع من موقع ضهرة العزر في صلنفة، O. romana النوع
من منطقة القدموس، ه جمعتم عزلة) الذي  O. tridentate )17 النوع

المجموعة من منطقة  Spiranthesتاله وبفارق بسيط نباتات الجنس 
الثالثة األجناس القدموس أيضًا. إن ارتفاع عدد العزالت عند نباتات 

ظروفًا  تؤمن التيالموقعين نفًا، يمكن أن يعزى إلى طبيعة آالمذكورة 
من  ،ر الجذرية الممكرزةو بيئية مثلى لنمو العديد من فطور التربة والفط

أعلى نسبة هطل في لت سجالنسبية واألرضية ( تينالرطوبارتفاع حيث 
درجات اعتدال سورية في صلنفة، وتربة موقع القدموس مارنية) و 

حرارة. من جهة أخرى نستطيع تفسير هذا االرتفاع في عدد العزالت ال
بغزارة األمطار في هذين الموقعين والتي ينتج عنه في أغلب األحيان 

اعتبار  ىعلالعناصر الغذائية من الطبقة السطحية من التربة.  غسيل
فقر الطبقات السطحية للتربة يزيد من حاجة النباتات السحلبية في أن 

ر و ر التربة والفطو مراحل نموها األولية إلى إنشاء عالقة تعايش مع فط
غزل من خالل تفرعات الجذرية الممكرزة لزيادة سطوح االمتصاص 

الفطور وتغلغلها بين حبيبات التربة لتأمين امتصاص هذه العناصر، 
 أن السيما )24، 23هذا ما أشارت إليه بعض الدراسات السابقة (و 

  . بتفرعاته وبســـيط سطحي الدرنية للسحلبيات الجذري المجموع
دون  O. romana لقد لوحظ بنتيجة هذه الدراسة امتالك النوع

المعرفة  ةسواه من األنواع المدروسة لعزالت فطرية تتبع لألجناس الست
الذي لم  .Colletotrichum sppخالل الدراسة وبشكل خاص الجنس 

ا النوع. إن اختالف خصائص التربة الموجودة ذتتم مشاهدته إال عند ه
سيليسية تمتاز بكونها  يالمواقع والتفي هذا الموقع عن الترب في بقية 

هذا التنوع الكبير في ، قد يفسر )pH = 4-5( )8(كاؤلينيتية وحامضية 

ط الحامضية عمومًا ااألوسخاصة أن بالعزالت الناتجة عن هذا النوع و 
  مناسبة لنمو الفطور. 

  ،O. morioلت بعض األنواع السحلبية مثل األنواع جَّ سَ 
O. papilionacea وO. laxiflora  عددًا منخفضًا من العزالت

 موقع واحد من والثاني . إن اقتصار جمع عينات النوعين األولالفطرية
وٕايكي دام، على التوالي) بالرغم (حج حسنلي  فقط من محافظة حلب
يكون ، قد )2في مناطق عديدة في سورية (من تسجيل انتشارهما 

في حين أن انخفاض  .منهما الناتجةالسبب وراء انخفاض عدد العزالت 
قد يعود إلى  ،O. laxiflora عدد العزالت الفطرية الناتجة عن النوع

االنتشار في  قليلةاحتياجه إلى بيئة مستنقعية خاصة ومحددة لنموه 
)، أو إلى غنى تربة المستنقعات بالمادة 22، 19، 18، 11( سورية

الغذائية وعدم حاجة هذه النباتات بشكل كبير لهذه العضوية والعناصر 
  .ورالفط

ن الجنس مالفطرية  العزالت الدراسة انخفاض عدد نتائجبينت 
Neotinea ،جنسين فقط من األجناس الفطرية  على واقتصارها
خالل الدراسة. ُيعتبر هذا الجنس من األجناس النادرة أو المشخصة 

 2012 عامالوافدة حديثًا إلى القطر، حيث سجل ألول مرة في سورية 
أفراد منه في منطقة الزينة بحماة وعدد أقل في من خالل مشاهدة عدة 

)، ولم ُيذكر سابقًا في جميع المراجع التي 2حسنلي بحلب (منطقة حج 
تناولت النبت الطبيعي في سورية، بينما سجل في دول الجوار كلبنان 

االنخفاض الملحوظ في عدد مما ُيفسر  )19، 11( وتركيا منذ عقود
  .الحالية نه خالل الدراسةمالعزالت الفطرية المعزولة 

وترددها  ورالكبير في أنواع الفط التباينُ  فسرُ قد يُ  ،وبشكل عام
رافية غالمختلفة المجموعة من مناطق ج السحلبياتعند أنواع وأجناس 

أنواع ما أشار إليه العديد من الباحثين بأن بمن سورية،  تعددةم
تلك التي تنتشر بشكل كبير في نماذج بيئية  هيالناجحة  السحلبيات

وهي عالية  ،ع الفطريةوتتعايش مع واحد أو أكثر من األنوا ،مختلفة
التحمل بشكل تراكمي لمجال واسع من المتغيرات البيئية الخاصة 

 السحلبياتكدرجات الحرارة والجفاف وغيرها. بالمقابل تعتبر أنواع 
المحدود في مواطن بيئية  االنتشاراألنواع ذات  بأنها تلكالحساسة 

األنواع  فقط مع واحد أو عدد قليل من امحددة، حيث تشكل الميكوريز 
 الفطرية التي تعتمد على متطلبات محدودة للنمو وذات انتشار محدود

)7 ،20 ،32(.  
والمحافظة وجودها الطبيعي في مكان  الصونتتطلب عملية 

المحلية المهددة باالنقراض فهمًا عميقًا للتفاعل  السحلبياتعلى أنواع 
ر الميكوريزا المتعايشة معه، حيث و وفط النبات السحلبيالمعقد مابين ا

وتكاثره ضمن مواطنه  السحلبتتطلب عملية نمو واستمرار حياة بادرات 
ر و فطبينه وبين األصلية الطبيعية عملية تعايش تكافلية ناجحة 
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أو من التربة  هر المعزولة من جذور و الفطالميكوريزا داخلية التغذية، أو 
  ).28، 26(المحيطة بهذه الجذور 

أنه من الضروري التحري عن التنوع الوراثي من دراستنا نستنتج 
ر الميكوريزا داخلية التغذية المتعايشة تكافليًا مع أنواع و انتشار فطو 

ومتابعة البحث المنتشرة طبيعيًا في جميع المحافظات السورية،  السحلب
عادة إلناجحة  طرائق وآلياتوٕاجراء الدراسات من أجل التوصل إلى 

، والستخدام في مواقع طبيعية مختلفة ياتالسحلببادرات  زراعةو إدخال 
محاصيل الزراعية ذات األهمية ر في مكرزة بعض الو هذه الفط

من أجل تحسين تغذية النباتات وزيادة مقاومتها لإلصابة  اإلستراتيجية
بالممرضات المختلفة من خالل ما بات يعرف بتحريض المقاومة 

  وريزا.كير المو المستحثة بواسطة فط

 

Abstract 
Kamari, Y., M. Kardosh, A.R. Kalhout and M. Khatib. 2014. Primary survey of orchid mycorrhizal fungi prevalent in 
some Syrian provinces. Arab Journal of Plant Protection, 32(1): 35-42. 

Orchid Mycorrhiza are very important for seed germination and protection of host plants from pathogen infections. The objective of 
this study is to investigate prevalence and distribution of symbiotic mycorrhizal fungi in roots of wild tuber orchid plants in some Syrian 
provinces. The study was carried out on 45 plants of Orchidacae, representing ten species of Orchis, two species from Ophrys and one 
species from each of Spiranthes, Neotinea, Anacamptis and Himantoglossum genera. Samples were collected from 11 sites in the provinces 
of Aleppo, Idlib, Hama, Lattakia and Tartous, during the flowering stage in 2011. Root samples were surface disinfected and inoculated on 
potato dextrose agar medium (PDA). Colony morphological characterizations and microscopic dimensions of these isolates were determined, 
then classified to genus level. Results showed that 128 single-spore fungal isolates were isolated from ten species of Orchis; these isolates 
were classified into five genera: Penicillium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Aspergillus spp. and Colletotrichum spp.. The most 
prevalent belonged to Penicillium spp. while the least prevalent belonged to Colletotrichum spp. Results also indicated that 56 isolates were 
isolated from the other five genera of orchids; they were classified into five fungal genera: Penicillium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., 
Aspergillus spp. and Verticillium spp.; the most prevalent belonged to Penicillium spp. while the least prevalent belonged to Verticillium spp. 
Keywords: Orchidacae, Orchis, Mycorrhizal fungi, Symbiosis. 
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