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Pyrenochaeta lycopersiciممرضالوتآثرها مع
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الملخص
ر نبات البندورة/الطماطم المحمیة في و محیط جذالفلورا الفطریة السائدة في . 2015الرحیة، قصي، سمیر قدسیة، محمد أبو شعر ووطفة اإلبراهیم. 

.301-292): 3(33، مجلة وقایة النبات العربیة.Pyrenochaeta lycopersiciممرضالوتآثرها معالساحل السوري 
. نفذت في الساحل السوريالمحمیة/الطماطممن أهم األمراض التي تصیب البندورةPyrenochaeta lycopersiciالذي یسببه الفطرمرض تفلن الجذوردیع

تربة لفطور السائدة في عزل وتعریف ا، بهدف2008/2009و 2007/2008خالل الموسمین ، الزهیریات، محطة الصنوبر)،(رأس العینفي ثالثة مواقعالدراسة
247طور الكلیة، وتوزعت كثافة الفتباینأظهرت النتائج .مخبریاً الفطر الممرضقدرتها التضادیة إزاءوتقویم ة مجتمعاتهاوتقدیر كثاف/الطماطم، لبندورةلالمحیط الجذري

لمادة مع النسبة المئویة ل)r = 0.88(معنویاً كثافة الفطور المضادةت وارتبط.سیادةاألكثر PenicilliumوAspergillusفطرانوكان ال، اً جنس13إلىعزلة منها 
منها كفاءة عالیة في التثبیط. تفوقتعزلة139، وأظهرت %88.8و25.1بین مابنسب تراوحتو الفطر الممرض العضویة. اختلفت العزالت بقدرتها على تثبیط نم

بسرعة نموها على الفطر الممرض وسیطرت على المكان (منافسة على Aspergillusوبعض عزالت الجنس RhizopusوMucorوTrichodermaعزالت الفطور 
بإنتاج نمو الفطر الممرض عن بعد Penicilliumوبعض عزالت الفطر Aspergillusأغلب عزالت الفطر ثّبطت في حین الغذاء)، وغطت مستعمرته (تطفل فطري)، 

هذه كونمكن أن تمن الممن قدرتها على كبح المرض و تداادة في تربة جذور البندورة/الطماطم وز ع نمو الفطور المضیمكن للمادة العضویة تشجأمواد مضادة. وبذلك 
في اإلدارة المتكاملة للمرض. مهر مدو بتسهمالتربة مصدرًا لعزالت محلیة مضادة 

جذور، فلورا فطریة مضادة، مكافحة أحیائیة. ال، تفلن /طماطمبندورةكلمات مفتاحیة:

المقدمة

تفّلن بمرضالبندورة/الطماطم في الدفیئات البالستیكیة زراعةتتأثر
Pyrenochaeta lycopersiciالمتسبب عن الفطر الجذور Schneider

and Gerlach ،لى عوأخطرها وأكثرها انتشاراً األمراضأهم مالذي یعد ن
رو جذالممرض . یصیب )2، 1(في الساحل السوريالبندورة/الطماطم

عفناً للشعیرات وت،تقرحات بنیة على الجذور الكبیرة والصغیرةمحدثاً النبات
ي فالعناصر الغذائیة تعطل امتصاص الماء و مؤدیًا إلى )،33(الجذریة

ائر خسالمرض حدث وظهور أعراض العوز الغذائي. یالنباتات المصابة 
في %75، و)3في الساحل السوري (%60ما بینتتراوحفي اإلنتاج 

.)33ا (بعض البیوت المحمیة في أوروب
حدى إاستخدام كائنات حیة متخصصة بد المكافحة األحیائیةعتُ 

ثافة مجتمع لكبح كالوسائل الفضلى واألكثر أمانًا واألقل تلویثًا للبیئة،
. )12(أقل وفرة أو أقل ضرراً ه لیصبحالكائن الممرض أو التأثیر فی
مرض یة الضعیفة التي یتمیز بها الفطر المویمكن استغالل القدرة التنافس

) في كبح مرض تفلن الجذور بتشجیع نمو األحیاء الدقیقة الطبیعیة 34(
). تحتوي 45المفیدة في التربة عن طریق إضافة األسمدة العضویة إلیها (

تربة الجذور تنوعاً كبیراً وهاماً من المواد العضویة التي تشكل عامل جذب 
یاء الدقیقة، وخصوصًا الفطور التي یتراوح عددها في لعدد كبیر من األح

). یتأثر 40وحدة مولدة/غرام (610و410×5التربة السطحیة ما بین 
التنوع الحیوي لمجتمعات الفطور في التربة بمحتواها من المادة العضویة 

)، حیث یعد التسمید العضوي من الممارسات الزراعیة الهامة التي قد 5(
التنوع وتؤمن عملیة مكافحة حیویة فاعلة ومستدامة ألمراض تؤثر في هذا 

). ومن جهة أخرى تتأثر التربة بمفرزات 10النبات المنقولة بالتربة (
الجذور المكونة من تراكیز مرتفعة من السكریات واألحماض األمینیة 

، 14ومواد كربونیة أخرى تفتقر لها التربة البعیدة عن محیط الجذور (
)، 19تلك المفرزات في تركیبها وكمیتها تبعًا للنوع النباتي (). وتتباین18

، 16، 6وتؤثر في كثافة وتنوع الكائنات الدقیقة في تربة المحیط الجذري (
)، وتشكل مصدرًا هامًا للطاقة الضروریة لتطور 43، 35، 30، 29

)، من بینها الفطور الممرضة للنبات التي تتسبب بظهور 42مجتمعاتها (
.)43على العائل القابل لإلصابة (األمراض

Trichodermaتعد الفطور المضادة  spp.وGliocladium spp.

من أهم تلك الكائنات التي تستوطن المحیط الجذري للعدید من النباتات 
). وقد درست آلیات تآثرها في التربة وخصوصًا التضاد الحیوي 25(
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واعتبرت كفاءة هذه الكائنات ). 43والمنافسة والتطفل وٕاحداث المقاومة (
على التكیف واالستیطان في المحیط الجذري بوجود المیكروفلورا الطبیعیة 
المنافسة هي العامل المحدد لنجاحها في مكافحة الممرضات، وال یمكن 

أن ینافس على المكان والغذاء ما لم یكن قادرًا لعامل المكافحة األحیائي
Trichoderma). وتتمیز أنواع 25على النمو في المحیط الجذري ( spp.

بسرعة نموها ومرافقتها لجذور النباتات المعاملة أثناء نموها سواء أضیفت 
).46، 24، 20إلى التربة بشكل مباشر أو طبقت كمعامالت بذور (

تثبیطاً قویاً لنمو Trichodermaأظهرت بعض العزالت من الفطر 
وتباینت ،)44، 39، 32تحت ظروف المختبر (P. lycopersiciالفطر 

، وكان %100و20كثیراً في تثبیط نمو هذا الفطر بنسب تراوحت ما بین 
، الذي تمیز بقدرة جیدة على T. hamatumمن بینها عزالت من النوع 

).39االنتشار في التربة والحفاظ على كثافة عالیة خالل فترة االختبار (
ة عزل وتعریف فطور التربة السائدة في تربهدفت هذه الدراسة إلى 

جذور البندورة/الطماطم المزروعة تحت ظروف الدفیئات البالستیكیة غیر 
المدفأة في الساحل السوري وتقویم كفاءتها التضادیة إزاء الفطر

P. lycopersici.مخبریًا

مواد البحث وطرائقه

الكائن الممرض
.Pمن الفطر 1استخدمت العزلة رقم  lycopercisi المعزولة من جذور

تحمل أعراضاً نموذجیة لمرض تفلن الجذور، والتي تمیزت /طماطمبندورة
). 3الفتیة (/الطماطمبقدرة إمراضیة عالیة لبادرات البندورة

العینات الترابیة
جمعت كمیات كافیة من ترب المحیط الجذري لنباتات البندورة/الطماطم 

ات البالستیكیة من ثالثة مواقع (رأس العین والزهیریالمزروعة في الدفیئات 
ومحطة الصنوبر) في محافظة الالذقیة، سوریة، مصابة طبیعیًا بمرض 

/09و2007/08تفلن الجذور، وذلك في نهایة الموسمین الزراعیین
مم)، 1. جففت العینات الترابیة هوائیًا ونخلت باستخدام منخل (2008

س لحین °4حرارةة مستقلة ومعزولة عندوحفظت في عبوات بالستیكی
نفذت الدراسة في مختبرات الهیئة العامة للبحوث العلمیة االستخدام.

الزراعیة، مركز بحوث الالذقیة.

عزل الفلورا الفطریة السائدة في تربة المحیط الجذري لنباتات 
/الطماطمالبندورة

غذائیة مستنبتاتاتبعت تقنیة زراعة التخفیف في أطباق بتري على 
). إذ ُحضرت سلسلة 38مناسبة لتقدیر العدد الكلي المستزرع من الفطور (

) لكل معاملة انطالقًا من المعلق األساس 6-10–1-10التخفیفات (

دورة/د). حضر المعلق 180دقیقة على هزاز كهربائي (30ووضعه لمدة 
جاجة غ من العینة المختبرة (تربة الجذور) في ز 10األساس بوضع 

مل وٕاضافة الماء المقطر والمعقم لیصل حجم المعلق 250معیاریة سعة 
Malt extractمل. استخدم مستنبت مستخلص المالت آغار100إلى 

agar)MEA مغ/ل من المضاد 100) لعزل الفطور الكلیة بعد إضافة
بعد التعقیم. كما استخدم المستنبت الغذائي Rifampicinالحیوي

Trichodermaالمخصص لعزل فطور الترایكودیرما  Selective

Medium)TSM( لتقدیر العدد الكلي المستزرع من فطور
Trichoderma spp.)4زرعت في كل مرة من كل تخفیف كمیة .(

لى سطح )، ونشرها طولیاً ع22میكرولیتر باتباع طریقة زراعة النقط (10
المستنبت الغذائي، وكررت الزراعة ثالث مرات في كل طبق، وخصص 
لكل تخفیف ثالثة أطباق. ُحضنت األطباق الملقحة في الظالم عند 

المشكلة للمستعمرة اتالوحدأیام، وأحصي عدد 7س لمدة 25°
)Cfuوتم التعبیر عنه بالوحدة (وزن جاف) من الوسط المدروسرام)/غ ،

اللوغاریتمیة.
مت تنقیة الفطور خالل فترة التحضین بأخذ خزعة من كل ت

للحصول على عزالت PDAمستعمرة وزرعها على المستنبت الغذائي 
نقیة. عرفت الفطور عند مستوى الجنس باستخدام المفاتیح التصنیفیة 

)، وحسبت نسبة تردد الفطور (%) في العینات 41المعدة لهذا الغرض (
):31التالیة (المختلفة باستخدام العالقة

تردد عزالت 
=%Aالجنس 

في Aعدد مستعمرات الجنس الفطري 
100× العینة المدروسة العدد الكلي للمستعمرات الفطریة 

المعزولة من العینة المدروسة

اختبار كفاءة التضاد لعزالت الفطور الطبیعیة إزاء الفطر
P. lycopersici

اختبرت كفاءة التضاد لعزالت الفلورا الفطریة المعزولة من تربة المحیط 
الجذري لنباتات البندورة/الطماطم المزروعة تحت ظروف الدفیئة 

بشكل فردي وباستخدام تقنیة P. lycopersiciالبالستیكیة، إزاء الفطر 
مم) یحمل نموات 3جار بقطر (آتم وضع قرص الزراعة المزدوجة.

خر من الفطور المختبرة یقابله في أطباق آالفطر الممرض و حدیثة من 
سم فاصلة بینهما، ثم 2.5بمسافة PDAبتري على المستنبت الغذائي 

حضنت األطباق عند حرارة المختبر. خصص ثالثة أطباق لكل عزلة 
فقط. وعند وصول P. lycopersiciواحتوت أطباق الشاهد على الفطر 

ض إلى موقع زراعة الفطر المختبر في أطباق النمو الشعاعي للفطر الممر 
الشاهد، قیست منطقة التثبیط الخالیة من النمو بین حواف مستعمرة الفطر 
الممرض وعزلة الفطر المختبر، ونصف قطر النمو الشعاعي لمستعمرة 
الفطر الممرض باتجاه عزلة الفطر المختبر. حسبت النسبة المئویة لتثبیط 

):13) باستخدام العالقة التالیة (%Iرض (الممنمو مستعمرة الفطر 
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I% = R1-R2/R1 X 100

؛النسبة المئویة لتثبیط نمو مستعمرة الفطر الممرض=%Iأن:حیث
R1 نصف قطر النمو لمستعمرة الفطر الممرض =P. lycopersici (مم)

= نصف قطر النمو لمستعمرة الفطر الممرض R2في معاملة  الشاهد؛ 
P. lycopersiciاختبار الكائن المضاد.(مم) في معاملة

یم الوصفي للكفاءة التضادیة باستخدام سلم و واتبع التق
؛ )I% :≤75(نشاط تضادي عالي جداً ): ++++= 37التقییس التالي (

نشاط تضادي ؛ ++= )I%:61–75(نشاط تضادي عالــــــي+++= 
؛ )I%:≥50(نشاط تضادي منخفـض؛ + =)I%:51–60(متوســـط

.ال یوجد نشاط تضــادي= -
%60متهاً قیتضادیاً واعتبر في هذه الدراسة كل كائن یحقق نشاط

).31أو أكثر، من الكائنات المضادة الواعدة في المكافحة األحیائیة (

تحلیل البیانات 
اتبعت العشوائیة الكاملة في تصمیم التجارب وحللت النتائج إحصائیًا 

لجمیع العناصر المدروسة ANOVAباستخدام طریقة تحلیل التباین 
وقورنت الفروقات بین المتوسطات باستخدام اختبار أقل فرق معنوي 

(LSD) ودرس اإلرتباط بین محتوى التربة من %5عند مستوى احتمال ،
العضویة كنسبة مئویة في المواقع المختلفة والعدد الكلي للفطور المادة 

.وعدد الفطور المضادة الواعدة المعزولة من تربة الجذور

النتائج والمناقشة

الخصائص الكیمیائیة للتربة
تشابهت درجة حموضة ترب الدفیئات في مواقع الدراسة (حامضیة مائلة 

محتواها من العناصر الغذائیة فيللقلویة)، غیر أنها ظهرت متباینة
) وفي نسبة المادة العضویة. وجاءت نسبة المادة العضویة NPKالرئیسة (

مقارنة مع موقعي )%9.31في موقع محطة الصنوبر النسبة األعلى (
، على التوالي (جدول %2.00و3.33رأس العین والزهیریات والتي كانت 

1.(

المحیط الجذري لنباتات الفلورا الفطریة المعزولة من تربة 
البندورة/الطماطم

دد عأظهرت النتائج تباینًا معنویًا بین ترب مواقع الدراسة وذلك من حیث
الفطور الكلیة. وتفوق موقع محطة الصنوبر معنویًا إذ بلغ عدد 

وحدة لوغاریتمیة/غ تربة جافة مقارنة 5.76المستعمرات الفطریة المعزولة 
ریتمیة/غ تربة جافة لكل من موقعي وحدة لوغا5.07و5.58مع 

ورأس العین، على التوالي. كما تفوق موقع محطة الصنوبر الزهیریات
وحدة لوغاریتمیة/غ تربة 4.99معنویًا بعدد فطور التضاد الحیوي إذ بلغ 

وحدة لوغاریتمیة/غ تربة جافة لكل من 4.70و4.75جافة مقارنة مع 
على التوالي. وكانت مستویات،لعینالموقعین األخرین، الزهیریات ورأس ا

Trichodermaفطور spp. منخفضة جدًا وغیر معنویة في ترب محطة
وحدة لوغاریتمیة/غ تربة جافة)، على 1.69و1.73الصنوبر والزهیریات (

). ومن 1التوالي، ولم یسجل ظهورها في موقع رأس العین (جدول 
مواقع یة بین ترب الالمحتمل أن یؤثر هذا التباین في الخصائص الحیو 

بقدرة تلك الترب على كبح المرض. وبدراسة عالقة االرتباط تبین وجود 
ارتباط معنوي قوي بین نسبة المادة العضویة (%) وعدد فطور التضاد 

)، وعالقة ارتباط متوسطة مع العدد الكلي للفطور r=0.88الحیوي (
)r=0.56وضعیفًا مع عدد فطور ،(Trichoderma sp.)r=0.36 .(

ویشیر هذا االرتباط إلى الدور اإلیجابي للمادة العضویة في تعزیز تطور 
مجتمعات الفطور المضادة في التربة، وبالتالي زیادة كفاءة التربة في كبح 
المرض، إذ أدت إضافة األسمدة العضویة إلى التربة إلى زیادة التنوع 

). 5بح األمراض (الحیوي للكائنات الحیة الدقیقة ومعدل نشاطها في ك
إلى وجود عوامل أخرى یمكن أن تؤثر في أعداد كما أشارت النتائج

التباین في الخصائص الكیمیائیة. وقد یكون الفطور المدروسة، السیما
لممارسات الزراعة المكثفة للمحصول الواحد، المتبعة في الدفیئات 

المكافحة، و سلوب الكیمیائي في كل من التسمیدالبالستیكیة، واعتماد األ
Trichodermaدورًا كبیرًا في هذا التباین وانخفاض توافر فطور spp.

فیها. وأدى كل ذلك إلى تغیر مستوى كبح المرض إذ كان مرض تفلن 
الجذور أقل شدة في أنظمة الزراعة العضویة مقارنة بممارسات الزراعة 

).45التقلیدیة للبندورة/الطماطم (

طریة في تربة المحیط الجذري لنباتات تردد أجناس الفلورا الف
البندورة/الطماطم

مستعمرة من الفطور 247من خالل عملیات العزل تم الحصول على 
السائدة في ترب المحیط الجذري لنباتات البندورة في مواقع الدراسة الثالثة 

جنسًا فطریًا، إثنان منها 13). وأظهرت النتائج تردد ظهور 2(جدول 
MucorوRhizopus ینتمیان لطائفة الفطور الزیجیةZygomycetes.

،Alternaria ،Aspergillus ،Botrytisأجناس: 10كما ظهرت 
Cladosporium ،Colletotrichum ،Fusarium ،Gliocladium،

Penicillium ،PhomaوTrichodermaالناقصة من الفطور
Deuteromycetes، وجنس واحدPythium من الفطور البیضیة

Oomycetes واحتل الصدارة الجنسان ).3(جدولPenicillium

إذ استحوذا على التردد األعظمي في عملیات العزل من Aspergillusو
عزلة، على التوالي. وجاء 73و95جمیع الترب، فبلغ عددها الكلي 

عزلة، على 15وCladosporium)35وTrichodermaبعدهما فطور 
).3لي)، أما الفطور األخرى فكانت أقل ترددًا (جدول التوا
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الخصائص الحیویة والكیمیائیة لتربة المحیط الجذري لنباتات البندورة/الطماطم في مواقع الدراسة المختلفة.. 1جدول 
Table 1. Biological and chemical characteristics of tomato rhizosphere at different locations studied.

Locationالموقع

القیمة اللوغاریتمیة لعدد الوحدات المشكلة 
للمستعمرات /غ تربة (وزن جاف)

Log (cfu/g soil)

جةرد
الحموض

)pHة (

المادة 
العضویة

Organic
matter
(%)

آزوت
N

(%)

فوسفور
P

(%)
بوتاس

K(%)

فطور 
كلیة

Total
fungi

تضاد فطور 
حیوي

Antagonis
tic fungi

ترایكودیرما
Trichoderma

sp.
Ras Alaen5.07 c4.70 b0.00 b7.883.330.00470.00860.0365رأس العین
Al-Zheryat5.58 b4.75 b1.69 a7.552.000.00250.00310.0535الزھیریات

Snaober station5.76 a4.99 a1.73 a7.769.310.00400.01970.0690محطة الصنوبر
LSD at 5%0.030.110.10)%5(أفل فرق معنوي

.%5الیوجد بینھا اختالفات معنویة عند مستوى احتمال ھنفسفي العامودالقیم المتبوعة بأحرف متشابھة
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05.

إلى اختالف ترب المواقع المدروسة بنسب عزل 3یشیر جدول 
األكثر ترددًا في تربة Aspergillusحیث كان الفطر األجناس الفطریة
في ترب Penicillium، بینما سادت فطور )%52.6(محطة الصنوبر 

، وسجل )على التوالي،%48.7و53.9(موقعي الزهیریات ورأس العین 
في تربة محطة الصنوبر فقط بنسبة تردد Trichodermaظهور فطور 

في ترب Trichodermaفطوروجود. وعند تقصي )%2.60(منخفضة 
Trichodermaالمواقع المدروسة باستخدام الوسط اإلنتخابي لفطور 

)TSM نتائج تردد هذه الفطور في موقعین فقطال) في العزل، أظهرت،
0.0130(منخفضة جدًا ةبنسب،الزهیریات ومحطة الصنوبر

في موقع رأس العین غیر أنها لم تظهر على التوالي)، ،%0.0092و
).3(جدول 

الفطرإزاءكفاءة التضاد لعزالت الفلورا الفطریة المعزولة
P. lycopersici مخبریًا

الفطور المعزولة من تربة المحیط الجذري تباینت
للبندورة/الطماطم في المواقع الثالثة في قدرتها على تثبیط النمو 

مستنبتمخبریًا على P. lycopersiciالشعاعي للفطر الممرض 
PDA،88.8و25.1بین ماالتثبیطةحیث تراوحت نسب%.

لممرضلتثبیط نسبة واعتبرت عزالت الفطور التي تحقق 
عزالت مضادة واعدة لالستخدام في المكافحة هي ، %60یتجاوز

مدروسة أنها 247عزلة من بین 139برهنتوبذلك.األحیائیة
.مثبطة لهذا الممرض
لفطور المعزولة من تربة لكفاءة التضاد 4یظهر جدول

سةالمدرو المحیط الجذري لنباتات البندورة/الطماطم في المواقع 
كفاءتها لتبعاً توزعت الفطور و . P. lycopersiciالممرض اءإز 

السبع امیعمجموعة إحصائیة، وتمیزت المج25التضادیة إلى 

3و2، 1امیعالمجوكانت،األولى بنشاط تضادي عالي جداً 

ت،عزال5و3، 10حیث ثبطت األكثر تثبیطًا للفطر الممرض 
من الجنسومن تلك الفطور الواعدة عزالت.على التوالي

Trichodermaبلغت نسبة تثبیطها للنمو الشعاعي للفطر إذ
تلتها و .على التوالي،%85.07و85.87و88.80الممرض 
7وRhizopusعزالت من الجنس 4تضمنت التي 4المجموعة 

ثبطت نمو الفطر الممرض بنسبة Mucorعزالت من الجنس 
التي 5على التوالي، ثم المجموعة %81.33و81.50بلغت 

ثبطت الفطر الممرض Trichodermaعزلة من 17تضمنت 
فتضمنتا عزالت مختلفة 7و6أما المجموعتین .%80.97بنسبة 

تباینتAspergillusعلى التوالي) من الجنس ،عزلة11و4(
على ،%77.22و78.35بلغت إذ بنسب تثبیطها للفطر الممرض 

التوالي.
15و9،10،11،12،13،14، 8أما المجموعات التالیة 

10و9، 8امیعفتمیزت بنشاط تضادي عالي، حیث تضمنت المج

عزلة على التوالي) من الجنس 1و7، 31(منهاعزالت مختلفةو 
Aspergillusنسب تثبیطها للفطر التي أظهرت تباینًا في

.على التوالي،%69.61و71.45، 72.52بلغت التي الممرض 
عزالت من فطور الجنس 9التي تضمنت 11تلتها المجموعة و 

Penicillium 64.48ثبطت نمو الفطر الممرض بنسبة التي% ،
ثبطت و Aspergillusعزالت من 4التي تضمنت 12والمجموعة 

15و14، 13امیعالمجأما.%63.83نمو الفطر الممرض بنسبة 

على التوالي) من فطور ،21و7، 5(التي تضمنت عزالت مختلفة
Penicillium،62.87ثبطت نمو الفطر الممرض بنسب بلغت ف ،

على التوالي.،%60.54و62.52
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أجناس الفلورا الفطریة وعددھا المعزولة من تربة المحیط . 2جدول 
الجذري لنباتات البندورة/الطماطم المزروعة في الدفیئات البالستیكیة في 

الصنوبر).مواقع الدراسة (رأس العین، الزھیریات، محطة 
Table 2. Genera and number of fungal isolates from tomato
rhizosphere samples collected from greenhouses at the
locations studied (Ras Alain, Zheiriat and Sanawber Station).

الصف
ClassجناساألGenera

عدد العزالت
Number of

isolates
Mucor7الفطور الزیجیة 

Rhizopus4
Alternaria3الفطور الناقصة 

Aspergillus73
Botrytis2
Cladosporium15
Colletotrichum3
Fusarium5
Gliocladium3
Penicillium95
Phoma1
Trichoderma53

Pythium1الفطور البیضیة 
247المجموع الكلي

بنشاط تضادي 20و16،17،18،19امیعتمیزت المجو 
عزالت من الجنس ثالث 16تضمنت المجموعة إذمتوسط،

Gliocladium ، 59.09ثبطت نمو الفطر الممرض بنسبة%.
، كلهاعلى التوالي،عزلة1و2و6و2امیع المجبقیتتضمنتو 

ةثبطت نمو الفطر الممرض بنسبالتي Aspergillusمن فطر 
على التوالي.،%51.27و54.40و55.83و57.52

فتمیزت بنشاط 25و21،22،23،24امیعأما المج
الفطر الممرض، حیث تضمنت المجموعة إزاءتضادي منخفض

،Penicilliumعزلة من 29وAspergillusمنعزلة واحدة 21
على ،%48.81و48.93ةثبطت نمو الفطر الممرض بنسبالتي

، Penicilliumمن فطر ةعزل22تضمنت المجموعة و .التوالي
24و23المجموعتان ضمت، و %48.20ثبطت الممرض بنسبة 

ةثبطت نمو الممرض بنسبAspergillusعزالت مختلفة من فطر 
25وكانت المجموعة األخیرة .على التوالي،%39.63و40.37

Cladosporiumعزلة من فطر 15، وضمت فاعلیةاألقلهي 

.%25.10الممرض بنسبةثبطتالتي 
ى الخمسة األولامیعاألنشطة التضادیة لفطور المجتفوقت

تمیزت بمعدل نموها إذة، دروسالمامیعالمجةمعنویًا على بقی
تنبتلمسالسریع وهذا مكنها من السیطرة على مصادر الغذاء في ا

تكلالفطر الممرض علیها، كما نمت نموالغذائي ومنافسة 
الفطور فوق مستعمرة الكائن الممرض وغطتها بالكامل.

تردد أجناس الفطور المعزولة من ترب المحیط الجذري . 3جدول 
ظروف الدفیئات البالستیكیة في تحتللبندورة/الطماطم المزروعة 

(رأس العین، الزھیریات، محطة الصنوبر). دروسةالمواقع الثالث الم
Tabel 3. The fungal genera frequency isolated from the
rhizosphere of tomato grown under protected conditions at
the three locations studied (Ras Alain, Zheiriat and Sanawber
Station).

Generaاألجناس

التردد%
Frequency%

(MEA)*

التردد%
Frequency%

(TSM)*
Ras Alainرأس العین

Penicillium48.7-
Aspergillus30.8-
Cladosporium10.3-
Mucor6.0-
Colletotrichum2.6-
Botrytis1.7-
Trichoderma-0.0000

Zheiriatالزھیریات
Penicillium53.9-
Aspergillus18.0-
Fusarium12.8-
Cladosporium7.7-
Alternaria7.7-
Trichoderma-0.0130

Sanawber Stationمحطة الصنوبر
Aspergillus52.6-
Penicillium29.8-
Rhizopus7.0-
Gliocladium5.3-
Pythium1.8-
Phoma1.8
Trichoderma1.80.0092

*MEA: Malt Extract Agar. TSM: Trichoderma Selective Medium

بإنتاج Aspergillusتمیزت أغلب فطور الجنس و 
مضادات حیویة تمثلت بمنع نمو الفطر الممرض وتشكیل منطقة 

میعاتثبیط خالیة من النموات الفطریة، ماعدا عزالت بعض المج
أكبر منطقة 12، حیث حققت المجموعة )24و7،19،20،23(

وحققت مناطق 9و6، 10امیعمم تلتها المج5.74تثبیط بلغت 
كما أحدثت.على التوالي،مم2.17و4.00،3.40تثبیط بلغت 
على ،مم1.93و2.00مناطق تثبیط بلغت 17و8المجموعتان 

. )مم1.37(أقل منطقة تثبیط 21حققت المجموعة و التوالي، 
حیث فاعلیةقل األهيPenicilliumوكانت فطور الجنس 
فقط مضادات حیویة ثبطت الفطر 21أنتجت عزالت المجموعة 

مم.1.93الممرض تمثلت بمناطق تثبیط بلغت 
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.P. lycopersiciالفطر إزاءعزالت الفطور المضادة الواعدة وكفاءتھا التضادیة.4جدول 
Table 4. Promising antagonistic fungal isolates and its inhibitory activity against P. lycopersici.

Generaاألجناس
عدد العزالت

Number of isolates

تثبیط النمو الشعاعي (%)
Inhibition of radial

growth (%)

منطقة منع النمو (مم)
Clear zone of inhibition

(mm)

التضادكفاءة 
Antagonistic

activity
Trichoderma1088.80 a0.00 g++++
Trichoderma385.87 b0.00 g++++
Trichoderma585.07 c0.00 g++++
Rhizopus481.50 d0.00 g++++
Mucor781.33 d0.00 g++++
Trichoderma1780.97 e0.00 g++++
Aspergillus478.35 f3.40 c++++
Aspergillus1177.22 g0.00 g++++
Aspergillus3172.52 h2.00 e+++
Aspergillus771.45 i2.17 d+++
Aspergillus169.61 j4.00 b+++
Penicilium964.48 k0.00 g+++
Aspergillus463.82 l5.74 a+++
Penicillium562.87 m0.00 g+++
Penicillium762.52 n0.00 g+++
Penicillium2160.54 o0.00 g+++
Gliocladium359.09 p0.00 g++
Aspergillus257.52 q1.93 e++
Aspergillus655.83 r1.33 f++
Aspergillus254.40 s0.00 g++
Aspergillus151.27 t0.00 g++
Aspergillus148.93 u1.37 f+
Penicillium2948.81 u1.93 e+
Penicillium2448.20 v0.00 g+
Aspergillus240.37 w0.00 g+
Aspergillus139.63 x0.00 g+
Cladosporium1525.10 y0.00 g+
P. lycopersici-00.00 z0.00 g-
LSD at 5%00.330.09

)، ++ = نشاط تضادي متوســـط I% :61–75ي (نشاط تضادي عال)، +++ = I% ≤ :75نشاط تضادي عالي جداً (كفاءة التضاد: ++++ = 
)I% :51–60) نشاط تضادي منخفـض = + ،(I% ≥ :50 ،(- ادي.نشاط تض= ال یوجد

Antagonistic efficiency: ++++=very high (over 75%), +++=high (61-75%), ++=medium (51-60%), += low (less than 50%), - = no antagonistic
effect.

P. lycopersiciالفطر إزاءعلیة عند الفطور المضادة الیات الفآ

یمكن أن تحدث تفاعالت التضاد بین الفطور إما بالتماس 
باشرًا معد، حیث یتطلب األول تماسًا فیزیائیًا المباشر أو عن بُ 

للكائنین، في حین یتطلب األخیر إنتاج مضادات حیویة أو 
أنزیمات حالة في وسط النمو من قبل أحد الفطور محدثة تأثیرات 

. ومن المحتمل أن تكون قدرة )37(خرسلبیة في نمو الفطر اآل
Trichoderma،Mucor،Rhizopusعزالت الفطور 

یات الفاعلیة لتلكلآإحدى هيعلى النمو السریعAspergillusو
حیث ، P. lycopersiciالكائنات في تثبیط نمو الفطر الممرض 

تمیزت هذه الكائنات بمعدالت نمو سریعة جدًا تفوقت كثیرًا على 
وغطى معظمها بنموه مستعمرة الكائن .معدل نمو الكائن الممرض

من التفاعل. ونتیجة لتفاعلها قد یكون اً یوم14الممرض بعد 

الفطر الممرض بفعل المنافسة على المواد الغذائیة تثبیط نمو 
وعند فحص میسیلیوم الكائن ). 15(فرة في وسط النمواالمتو 

ومقارنته مع نمو المجهرالممرض في منطقة التماس باستخدام 
الشاهد لوحظت نموات شاذة للمیسیلیوم في منطقة التفاعل

حالل في ن(التفاف المیسیلیوم وقصره وزیادة تفرعاته وتقطع وا
للوسط في منطقة تصبغ أسود داكنظهركما .بعض أجزائه)

انتشار میسیلیوم الفطر الممرض الخاضعة لتأثیر بعض عزالت 
)، والتضاد الحیوي 27عد التطفل الفطري (یُ والفطور المضادة. 

لیات المحتملة في المكافحة األحیائیة، حیث ) من اآل15(
أظهرت دراسات سابقة باستخدام المجهر اإللكتروني التفاف 

Trichoderma،Gliocladiumمیسیلیوم كل من الفطور 

Phytophthoraحول میسیلیوم الفطر الممرضMucorو
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capsiciطة ا، تبعه الحقًا اختراق لهیفا الكائن الممرض بوس
).Haustoria)31أعضاء اإللتصاق واالمتصاص 

للخصائص التضادیة عند الفطروفي دراسة أخرى
T. harzianum ،إلتفاف لهیفاته وغزوها لهیفات العدید لوحظ

طورالفإزاءجد لبعض عزالته قدرة تضادیة وُ كمامن الفطور، 
Candida albicans،R. solani،Armillaria mellea

عملیة التطفل بالتفاف . ووضحت )Lentinus edodes)11و
.Tهیفا الفطر  harzianumحول هیفا الفطر الممرض

R. solani) 9وتشویهها وظهور قطع متحللة وأخرى متضخمة .(
نتج الكائن المضاد أنزیمات حالة تقوم بتحطیم الجدر الخلویة یُ 

). 8لهیفا الكائن الممرض وتتسبب الحقًا في انحالل خالیاه (
ریة طوكثیرًا ما ورد في المراجع أن تحلل الهیفا أو األبواغ الف

إزاءیمثل إحدى ألیات التضاد المستخدمة من قبل الفطور 
الترب عالیة المحتوى فيخاصةبالتربة و من قاطناتممرضات 

مجموعة معقدة Trichodermaمن المادة العضویة. تنتج فطور 
دور بمتسهمن األنزیمات الحالة كالكیتیناز والغلوكوناز التي قد 

ومن جهة أخرى تعد المركبات ). 21في فاعلیة التطفل الفطري (
2-phenyl-ethanolوtyrosol6و-n-pentyl-α -pyrone

من المركبات المضادة للفطور المنتجة من قبلsorbicillinو
T. harzianumوT. longibrachiatum)37 .( وأظهرت هذه

نقاط عند P. lycoperciciتوقف نمو هیفا الفطر الدراسة 
من و .Aspergillusالتماس مع هیفا عزالت من فطور الجنس 

أنتجت بعض المواد قد هذه العزالت المتوقع أن تكون 
(كالمضادات الحیویة) التي ثبطت نمو الكائن الممرض، تمثلت 
بظهور منطقة خالیة من النمو بین الكائنین وظهور نموات شاذة 

نته دیاد ثخاالتفاف المیسیلیوم واز في هیفا الكائن الممرض (
أظهرت وقد ).وتضخم بعض الخالیا وانحالل بعضها اآلخر

في إنتاج مواد استقالبیة Aspergillusالدراسات دور فطور الجنس 
aflavininesواألفالفینینات nominineعدیدة مضادة للفطور كالنومینین 

)، وكان aspernomine)17واألسبیرنومین paspalinineوالباسبالینین 
الفطر إزاءنشاطًا مضادًا Aspergillus erythrocephalusللفطر 

Pythium irregular)11 كما أنتج الفطر .(Mucor racemosus

مادة ذات فاعلیة مضادة للعدید من األنواع البكتیریة، ووجد للرشاحة 
Penicilliumالمزرعیة للفطر  cenescns تأثیرًا مثبطًا ألنواع بكتیریة

للعدید كائنًا مضاداً P. janthinellumوفطریة مختلفة، واعتبر الفطر 
، R. solaniمن األنواع البكتیریة وبعض الفطور

GaeumannomycesوPythium ultimum)11.(

تعد المكافحة األحیائیة للمرض باستخدام فطور 
Trichoderma عملیة طویلة األمد، ورغم ذلك یلقى استخدام

Trichodermaفطور التضاد الحیوي وخصوصًا فطور الجنس 

، ویعتبر مكونًا طبیعیًا للفلورا الفطریة في التربة ذات  صدًى بیئیًا
تمیزت عزالت فطورو ). 7المحتوى العالي من المادة العضویة (

Trichoderma نمرضاتممإزاءبتأثیر مثبط واضح ومستقر
Mucorالتربة مقارنة مع عزالت الفطورقاطنات sp.،

Penicillium spp.وFusarium equiseti)26(.غیر أنها
ا ماختلفت كثیرًا فیما بینها في تثبیط نمو الفطر الممرض بنسب تراوحت 

، الذي T. hamatum، وكان من بینها عزالت من النوع%100-20بین 
یدة لعضویة، وتمیز بقدرة جالتي تستوطن األسمدة ااعتبر أحد أهم األنواع 

تنتج العزالت المضادة من الجنس و ). 39نتشار في التربة (على اإل
Trichoderma نواتج استقالبیة غیر طیارة وأنزیمات خارجیة محللة

P. lycopersiciیمكنها أن تثبط بقوة نمو الفطر ،للجدر الخلویة الفطریة

ممرض الكائنالأن تؤثر بشكل مختلف في كن )، والتي یم44، 39، 32(
.)32(أثناء نشاطها في المكافحة األحیائیةذاته

التي أظهرت أهمیة الفطور هذه الدراسةوبناًء على نتائج
المضادة المتواجدة طبیعیًا في ترب المحیط الجذري 

نصح فإنه یُ Trichodermaالجنس السیما،للبندورة/الطماطم
عادة توطینباستغالل هذه  في تربهاالمصادر الطبیعیة وٕا

الدفیئات البالستیكیة المستخدمة في إنتاج البندورة/الطماطم عن 
طریق إدخالها إلى أوساط زراعة البذور بتراكیز مناسبة من 

في T. harzianumوقد أمكن إنتاج الفطر .وحدات تكاثرها
افحة كأوساط وكبسوالت عالیة التبوغ الستخدامها في برامج الم

وطرحت في األسواق )،28األحیائیة للممرضات المنقولة بالتربة (
®Binab TF WPالعالمیة كمبیدات أحیائیة منها المبید الفطري الحیوي 

Trichoderma polysporum Bissetالذي یتكون من النوعین

الذي استخدم على نطاق تجاري في البیوت T. harzianum Bissetو
رة التربة التي تصیب البندو قاطناتالمحمیة لمكافحة األمراض الفطریة 

نصح بإضافة الكومبوست إلى التربة یُ كما والخیار واألزهار.
كمصدر للمادة العضویة لتشجیع نمو الفطور المضادة التي 

دور مهم في المكافحة األحیائیة وتخفیض مجتمعات بتسهم
، عبر أربع آلیات رئیسة P. lycopersiciالفطر الممرض 

نتاج المضادات  متكاملة، المنافسة على المكان والغذاء، وٕا
الحیویة، والتطفل على الكائنات الممرضة، وتنشیط مورثات 
مقاومة األمراض عند النبات (المقاومة الجهازیة المستحثة)

)23 .(
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Abstract
El-Rahyeh, K., S. Kodsiyeh, M. Abou Shaar and W. El-Ibrahim. 2015. Prevalent soil mycoflora at protected tomato
rhizosphere and their in vitro antagonism against Pyrenochaeta lycopersici along the Syrian coast. Arab Journal of Plant
Protection, 33(3): 292-301.

Corky root caused by Pyrenochaeta lycopersici is one of the most important diseases of tomatoes in greenhouses along the Syrian cost.
The study was carried out in three locations (Ras Alain, Zheiriat and Sanawber Station) during 2007/08 and 2008/09, to isolate and identify
the prevalent fungi from the tomato rhizosphere, estimate their abundance, and evaluate the in vitro antagonism against the pathogen. Results
showed differences in the total abundance of fungi in these locations, with 247 dominant isolates belonging to 13 fungal genera; among which
Aspergillus and Penicillium were the most dominant. Soil organic matter content significantly correlated with the abundance of antagonistic
fungi (r = 0.88). Fungal isolates differed in their ability to inhibit the pathogen growth by 25.1- 88.8%. A total of 139 isolates showed high
antagonistic potential (≥ 60% inhibition). Trichoderma, Mucor, Rhizopus and some of Aspergillus isolates overgrew the pathogen and
dominated the space (competition for nutrient), and covered the pathogen colony (mycoparasitism). Most of Aspergillus isolates and some
Penicillium isolates inhibited the pathogen growth by producing antifungal metabolites. Thus, soil organic matter can contribute to developing
antagonistic mycoflora in the soil, increasing its ability to suppress the disease, and the tomato rhizosphere can be a source of native fungal
antagonists, which can play a vital role in biocontrol of corky root.
Keywords: tomato, corky root, antagonistic mycoflora, biological control.
Corresponding author: M. Abou Shaar, Faculty of Agriculture, Aleppo University, Syria, email: draboushaar@hotmail.com
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