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 الملخص

 
جدد فميك نيةيفيدد  ييم ددلل  ددلا طدد  ط فطمةدد  مددا فطر  يددلن فطةل  دد   Alternaria solaniيعددف ر دد  

أخدد ن مددا ة ل ددلن فط مددل ك علددع عددفال عددل ن  أج يددنهدد ا فطف فودد  ي ،فخ الرددلن روددييطيجي   دديا فطعددل ن
حيد  ةميدن علدع  ي دلن  دةلعي  ي  يعيد  ي حدن اد ي  ح ف يد  مخ لرد   فألخض مة ق  فطج ل  رعفطم يض  

 .فطا ي  فط ي ي  فطمةلو   طةمي ي ج مك فطر   أهكي طك ط حفيف 
مدا  فطشد    فطشدملط  فطيف دع ردع فطودلحل فألخض عل ن ما مة ق  فطج ل  و عي ف  ك فطح يل علع 

ف  دفف  مدا ةهليد  ة دلن فط مدل ك علدع مد   مفطفطر د  م يو  ي ف وجل اهدي  ي ميل  مةلخ فط ح  فط يفط يطي يل 
ي ددف  دك  ع يد  فطعددل ن  طدك  ع دففل فطحدد ف ال يف  ردلط فط  ي د  فطةود ي  يح دع شدده  فيودم    أغود  شده  

ة دل    يأاهد ن ،فطر د  علدع فط جد مكطح   م  لية  لو خففك  ي لن مخ لر  يا ي    فطمخ لر   عف فرعهل طل ج مك
فط دد ل طحدد   أرضددلطلهدديف  فطجددي  مددا  ل  يقدد  نشدد  فطةمددي فطميودديلييمع ي جريدد  فط ي دد  ي ع ضدده أافط جد مك 

، يي د في  فألخد  مقل ةد   دلط  ل  أجدل  ي د  رل ديطيل طيمدل فط ةميد  علدع فطعل ن فطمخ لرد  علدع فط جد مك يليهدل 
 يا يودجل مدا خدالل هد ا ميند 2± 71 هلمين يا يع ضد 71± 761 يل فطج فميك فطم ح ل عليهل م يو  

فطعددل ن فطمخ لردد  طلمودد    أاممددل يدنددف  ،فط دد   فطمودد فل دديل فطف فودد  عددفك يجدديف فخ الرددلن معةييدد  رددع 
 رضدل فط ي دلن فط  يعيد  ممدل  إةهدليعةدف فخ  دل  فطعدل ن فطمخ لرد  طلر د  يجدف  A. solani هع طلر  فطم   

لف ند    يفن فطمملةيد  مقل ةد   لط ي دلن فط دةلعي ي ي   فطخضد أجل ي مل ك فنو  يل  أجل   ل   فنو  يل 
    دديا جليندديل فجددل ي Ritchard`s agar  ي شددل ف فجددل  ، Czapek`s Dox agar فيندد  فجددل  

Pepton Glucose Agar  فطمو عمل  فألخ  طل  غلن مقل ة   لط ي لن  يإة لجةمي  ف ل فألخي ال أع ني. 
 فطر د يك( علدع فطةمدي º 01ي  21، 21، 71، 71خ لرد   ا ما ة ل    أمي  ف جدلن فطحد ف ال فطمييي   

ك 21ºف جد   أاCzapek`s Dox agar أجدل يلف ند  فيند   أجدل   دل   فنود  يل   ي  د علع  فطةلم 
فةد     أيضدلك نمدل يجدف 71ºفط  غلن ينلا ف ل ةمي ط  عةف  يإة لجف ج  ح ف ال مال م  طةمي فطر    أرضلهع 

 يفطهدف  مدا هد ا فطف فود  هدي. فطودل ل يا  دياط ي ةرد  هدل يا ف عةف ةميهل علدع  يجف ر يل معةيي   يا فطعل ن
 .فطمخ لر  علع ةمي ي ج مك فطر  مع ر   أمي  ف جلن فطح ف ال يفط ي لن فطغ ف ي  

،  ي دددلن غ ف يددد ، ف جدددلن فطحددد ف ال،  جددد مك فطر ددد ، ف فودددلن  Alternaria solani الكلماااات المحتاحياااة 
   روييطيجي 

 

 المقدمة

 
مدا  يفط د   ع  د   فألخضد ،ردع مة قد  فطج دل ف مح يل فط مدل ك مدا محل ديل فطخضد  فط  يودي  يع

ردع  ،فطشد ل  أيوديف  ردع فط دي   فط مدل ك م  فطاد ي  فطجييد  طةمديي طك طمال  ،فطمةل ق فطل فعي   لي يل أجيف
ر  يد  مةهددل مدد   فط فإلمدد ف   عدد   طعفيدف مددا  هد ا فطة ل ددلني محميدد ففخدل فط يددين فط أيفطحقديل فطمنشددير  

 . A. solaniي و   عا ر    يفط يفطلرح  فطم ن ال 
 دف  خ لد  ردع شدنل  حيد   A. solaniروييطيجي  طر    وال نعفيفال  يضح يجيف  أ حل  يجف 

 ج ممهدددل ردددع فطمل عددد  فطةقيددد   ،(Bonde 1929فطمل عددد ، نملرددد  فطجددد فميك يمعدددفل فطةمدددي علدددع فط ي دددلن  
 Walker 1952)، غلن علع فط ي لن فطغ ف ي طل  يإة لجهل   Koul and Saksena 1989).   
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 يفطمل عيدد  فطمي ريطيجيدد روددييطيجي  فخ الرددلن رددع ش فودد  فطعددل ن ي عدد  فطخ ددل   فطخ الرددلن ف  ي  ددعي
علدع ملحديا علدع ةمدي فطر د  ي ف  د    دأمي طلح ف ال  أا (،7897 فنويا فن فط حمل فطيفوع طلا ي  فطجيي  

مملدع فطف جد  فط هد ك  º 29    ف جد  حد ف ال رع فطحقدل حيد   عدف    ي  فطم    طك  عال  فط  غلن ي إة لج
هدع فطف جد  ك  º 29 –       22 يأا ف جد   A. solani (Choulwar and Data 1991)طةمدي ر د  

طلةمدي  فألممدلك هدع   º 01 ف جد  يفا (Pound 1951) أجدل علدع  ي د  لف ند  فيند  طةمدي فطر د   فطمملدع
علددع    ددل   فنودد  يل فجددل   هددع فطمملددع طلةمددي ك º 01 – 21 يأا ف جدد شددل ف يلددع  ي دد    عفطميوددلييمع 

 Assal 1967)21 ف ج  اأي º71فط  غلن فط ع  م   عةف ف ج  ف ل مدا  إلة لجفممل  ك º  ك Koul and 
Saksena 1989). 

لرن فط قةيدلن فط دع فخ ط ف فطر   ةلف ف مل  ة   ج فميك  حن فطا ي  فطمعملي   عل ن أاما فطمع ي  
يفطعلطدد  يف جدد  فطحدد ف ال  فطضددي  يفط جدد مك  ددلخ ال  فط ي دد ، معددفل حيدد  يخ لدد   ، حدد  فطر دد  علددع فط جدد مك

 ،فطجد فميك إلة دلجفطر د   عطدفر  عيةديط فألشد فطعةل   فطمغ ي  يف جد  فطحميضد مةهل فط ع  فألخ  يفطمو حملن 
رديل  فألشع  أي( Lukens 1965 حن فطحم ف    شع فألفطشم  ي  عهل  ألشع ميويلييك فطر    ع   ن كي ط

 أي يفأليليافطهيدف يجيا  أنوديف ع  فطنيملييلن فطمدنوفال ممدل رديل  أي  (McMcallen 1944فط ةروجي   
ردديل طألشددع  ع ضددن  فط دد لطمعلملدد   طلجدد فميك مقل ةدد   إة ددلجهدد ا فطمعددلمالن ف ددل  نلةددنفطضددي  فطرلي وددة ع ي

فطج فميك فطنيةيفي  حي    عل  همدل ي دل  إة لجييلع  فطاالك يفطضي  في  رع ( Charlton 1953   فط ةروجي
خل د  ( Lukens 1965ةد    يج فميك  يةمدل فطضدي  فطمود م  طدك  فطنيةيفي  أة جنما فطحيفمل  %11أا فطع 

 ي دلن مل عيد  مخ لرد  ممدل   لو خففكفطج فميك  أة جن، نمل (Aragaki 1961 فطح ف ال طمةخرض   عةف ف ج  
 أجددل ي د  رل ديطيل طيمدل ي  ،(Christ 1991ي Miller 1955  %21 ي د  ع دي  ممدلا خضد يفن    نيدل 

(Barksdale  1969)  ي ال  دفطم أجدل  خفك  ي د    دل   وديند طك عةدف ف(Douglas and Pavek 
 S-medium (Shahin and Shapard ي د   إطدعمو خل  فطشدعي  مدك ةقلهدل  أجل  ي   علع  أي (1971
 Coquoze etal) أجدل  ي     دل   جدل  ين طك   (Zhu et al 1985)ف يق فط  ال  أجل  ي   ي  (1979
1995) . 

 

 مواد وطرق البحث
 

 Alternaria solani جمع العينات وعزل فطر
 يفط د طة ل دلن فط مدل ك ن يد ال فطودا  فألي فليخل    فطم ل  فطة ل ي   فألةوج طقف  ك جمع فطعيةلن ما 

 در ف  ة يجد    هلطد   غي  مة امد  م حدفال فطم ندل يحلقيد  فطشدنل ي نديا هد ا فط قدع محل د   اه  عليهل  قع  ةي
 أمندا يأيضدل، فإلعد ف يلعد  في  ردع   دي   يفطد ي حم  ف ط  ةل يدك( فطمرد ل  يفود   فطر د   طل ي نويا

مددا  ن ددل  ح يف هددل علددع ففنةدد ي ددفي عليهددل  قددع  ةيدد   فط دد  لطممددل  ن ددي  فط فط  ددلل مة قدد   عددلل فطر دد  مددا
 .فألخض ميف ع مخ لر   مة ق  فطج ل  و عما  ، ي ك جمع فطعيةلنفطج فميك

فطة ل يد  فطم دل    فألجدلف غودلن حيد  فطعلل طلح يل علع فطمو   فطم ضع  حلط   فطةقيد   إج ف  ك  
 فألجددلف مددك   عددن  لددك فطم ددل  علددع ودد ح فطةوددي  فطميجدديف يفطغ ددل   فأل   دد طلدد خل  مددا  فطجددل ي لطمددل  

مك غولن  لطمدل  فطمعقدك  فطو ح طل عقيك طمفال ف يق يا  % 1,2   طمش   ييضعن رع هي ينلي ين فط يفييك  ل
يحضدةن علدع  فطمدل    د   م د ي   هدل  ي د  ف جدل   أ  دلل إطدعمال  م فن يجرردن  دي ل فط  شديح يةقلدن 

 ي دد   إطددع عددفهل ةقلددن  ،(hyphal tip) ددك  ةقي هددل    يقدد  فطقمدد  فطهيريدد   . أيددلك 2ك طمددفال  º 21ف جدد  حدد ف ال 
 حود فط جد مك  فخ  ل فن إج ف ي عف فطح يل علع فطعل ن  حلط  ةقي   ك  ع يرهل  عف  أجل   ل   فنو  يل 

 Barnett and Hunter 1998 ي (Ellis and Gibson 1975   . 
 تاثير البيئات المختلحة على نمو الحطر

 قياس النمو الطولى للحطر
  دل   فنود  يل   فطم ح ل عليهل علع  ي لن غ ف ي   ل     يعي  يهع  ي   ةمين فطعل ن فطمخ لر

فط ي دلن  أمدل،  V.8 juici agarممدلا خضد يفني  ي د  (TDA) أجدل ،  ي د   مدل ك فنود  يل (PDA)أجدل 
 أجدددل  ي ددد   ي شدددل ف ، Czapek`s Dox agar أجدددل  ي ددد  لف نددد  فينددد   رهددد فطموددد خفم   فط  ني يددد 

Ritchard`s agar ديا جلينديل أجدل   ي  Pepton Glucose agar   حيد  عقمدن جميدع فط ي دلن ردع
 ف يقدد  ييلعددن71  ددل ب  ي دد  طمددفال  71 حددن ضددغ  جددي  ك  727ºجهددلل ف  ينليدد  علددع ف جدد  حدد ف ال 

 فأل  دللفط ي   رع  ن  ل  أامن  فن ب معلمل  ي عف  1مل طنل   ق      معقك ما نل  ي    معفل  21  معفل
ردع م ندل فط  دق مدك  أيدلك 1مدك مدا مود عم ال حفيمد  عم هدل 6  د ا فطد ي  دلطر    طقحدن ي حن ا ي  معقم 
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 شدعلع فط لطنلمدل ي دك  يدل  فطةمدي  فأل  دللفط ج    عةفمل غ ع فطر د  فحدف  يأي رنك  21ºحضةن علع ف ج 
  ملك(.  لطملليم   فط يط طلر   ي طك  قيل  فطق  يا فطم علمفيا يفخ  فطم يو  

 طرالوزن الجاف للح
  دل   فنود  يل   ي د    يعيد  فطول ل يا يهمل  فط ي  يامك ما نل علط  علع 6       ا  يضعك  

 PDB)   لف ن  فين    ني ي  ي ي Czapek`s Dox   مدل  ي د  ردع في ل  11فطمعقمد  يفطميلعد   معدفل
 21 من  فن طنل علط   حن اد ي  فط عقديك يحضدةن علدع ف جد  حد ف ال 2مل يطعفف  711وع    مخ ي  

º شحن  لو خففك ي ل فط  شيح طلح يل علع فطةمي فطميودلييمع يفيا فطديلا فط دللج مدك ، مك  أيلك 71ك طمفال 
  لطج فك. ولع  يوجلن   ف ال فطيلا فطجل  22طمفال ك º 11يضعن رع فطر ا علع ف ج  ح ف ال 

 تاثير الحرارة المختلحة على نمو الحطر 
لف ند  فيند  ي ي د   PDA   دل   فنود  يل فجدل  همل  ي د  ل  لا ي  ي  لا  و خففكإ  ك فإلخ  ل  

 أ  دلل ي د  ردع فطحد ف ال علدع ةمدي فطر د  حيد  يلعدن ندل   دأمي طمع رد     Czapek`s Dox agarفجدل  
مددك مددا  6 ددلطعل ن فطمخ لردد  طلر دد  فطمخ  دد   قدد     دد ا  طقحددنمددل طنددل   ددق ي 21  دد   معقمدد   معددفل 

رددع حضددلةلن م رلي دد   فإل  ددللعددن لمندد  فن طنددل معلملدد  يي 1عددفل فطمودد عم ال فطحفيمدد  رددع م نددل فط  ددق  م
ي ردددن أ لطنلمدددل  فأل  دددللغ دددع فطةمدددي فطر ددد   فحدددف  أا عدددف ، يك º 01ي  21، 21، 71، 71فطحددد ف ال يهدددع 

 . لطملليم    ق  يا م علمفيا يفخ  م يو  فط يل شعلع فطفط ج    ي ي  فطةمي 
 انتاج جراثيم الحطر

 Demiric 1997 يح ف ال م  لية  طح  فطر د  علدع فط جد مك  إضل المخ لر  يا ي   طقف فو عملن عفال  ي لن
 : لطمعلمالن ف  ي مك  ك معلمل هل  PDAةمع فطميويلييك علع  ي     لإلضلر  ط طك ،(

معقمدد   إ دد ال يفودد    أيددلك 71عم هددل عليهددل مودد عم ال  فطةددلم فط ي دد   مليددق مةهددل   ميكانيكيااةعمليااات 
  أي ودلع  22 حدن مدل  جدل   طمدفال  هل يضدعفطةمي فطميولييمع مك  نش   يفو    يأيضلك، º 26عةف  هل جريري

 . (Luddwig 1962  ي جري  فط ي   هل نش 
يعلددع  ، (Bonde 1929  يدديك طضددي  فطشددم  72  عدد ي  ميوددلييك عمدد ا ددك  مختلحااة إلشااعاتالتعااري  

 طضدي  رلي ودة ع أي( McMcallen 1944  رديل فط ةرودجي  ألشدع ط   فطةمدي فطميودلييمع ع  أخ   أ  لل
 . (Leben 1954) ييك  14طميولييك عم ا

 (Aragaki 1961  كº 79يضع فطميولييك رع حضلا  حي  درجات الحرارة المنخحضة 
 (Leach 1967 ك21ºعةف  االكولع   9ضي  ب ولع  76 حن  فأل  للحضةن   تعاقب الضوء والظالم

رل ديطيل طيمدل ي (V.8 juice agar  Christ 1991 أجدل خضد يفن مةهل  ي   ع دي  فطممدلا  بيئات مختلحة
 ي د   ي (Douglas and Pavek 1971)  دل   فنود  يل فطمحدي ال  ، (Barksdale 1969 أجدل 
 أجدل  ي د    S-medium (Shahin and Shapard 1979) ي د   إطدعمود خل  فطشدعي  مدك ةقلهدل  أجدل 

   .(Coquoze etal 1995) أجل    ي     ل   جل  (Zhu etal 1985)ف يق فط  ال 
   

 النتائج

 
فطلرحد  فطم ند ال  أعد ف اهد ن عليهدل  فط د طل مدل ك ما فطعيةدلن فطة ل يد   A. solani ك علل فطر   

 رددلا (  7نمددل هددي م دديا  شددنل  علددع فطممددل   أمددل ، مملددن رددع  قددع علددع فألي فل محل دد   هلطدد   ددر ف  يفط دد 
ف  لل فطمم ال  لطة لن علع شنل  قع   ةي  ففنة  مل ل  طلوديفف ة يجد   يضي  عةف مة ق  نلةن  اه    فألع ف 

ف ةد  همدل  مة قد   مدي عيا ردعمدا  فطم ل  فطة ل ي   فألجلف  جمعن يفجف فطةمي فطميولييمع يج فميك فطر   ي ف 
ل ددلن فطيوددي   ، مودد  ، فطغ يقدد  ي فطحةيدد  يرددع حدديا جل ددن ة  ميف ددع رددع فط يضددل  هددك يأ  ددعفطر ددل ح يفطف يوددي  

شدنل فطم ديا  لط فألخضد خ ي د  فطج دل فطمف يو  يما خالل  فألع ف  مل ك م ل   ما فطعييلي   حمل ةر  
يف جلن فطح ف ال يفط  ي   طلمة ق  خالل ر د ال فطجمدع يي ضدح فةخردل  ف جدلن   ك  حفيف ميف ع فطف فو ( أ7 

  ك طنل علط   عدف فا  دك  أع ع ف ي فيوم  رع شه   %92 إطع  ل  حي   فطح ف ال يف  رلط فط  ي   فطةو ي 
فطم دديا فطمودد فل  فط ييددل   رهددلفط  ددةي  يهددع مميددلال   أوددل نلةددن  يفط دد  ع يرهددل  ةددل  علددع شددنل فطجدد فميك 

  ج(7 لطشنل  
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مختلحاااة بالمنطقاااة الاالعااارا  الظااااىرة علاااى االجااازاء النباتياااة المجموعاااة مااان مواقاااع الدراساااة ( 1الشاااكل  
 Alternaria solaniالحطر  المتسببة عن

اىم المواقع التى جمعت منها العينات فاى الدراساة الموضاحة علاى خريطاة الجبال االخضار وجادول  -أ
 يبين اىم الدرجات الحرارية والرطوبة النسبية خالل فترة جمع العينات

 A. solaniحطر النبات الطماطم المتسببة عن  عرا  مر  اللححة المبكرة علىأ -ب
 ذات المنقار الطويل A. solaniجراثيم فطر  -ج    

 

 تأثير البيئات المختلحة على نمو الحطر 
 قياس النمو الطولى للحطر

ي دي  ردع فطادالك  كº 21غ ف يد   دل   مخ لرد  عةدف ف جد  حد ف ال  أيول ةمين عل ن فطر   علع 
( 7   جددفيل لط  يةدد  فطة دل   م حيدد . يفخد  فطم يودد  أيددلك 1طلميودلييك رددع ف جددلهيا م علمدفيا  عددف  فط دديط فطةمدي 

=  LSD %1 طةمدي فطر د  مدا فط ي دلن فط دةلعي  عةدف  أرضدلفط ي لن فط  يعي   أا إطعيشي  فط حليل ف ح ل ع 
ندلا م يود  فطةمدي حيد  فط ي دلن جميعدل طةمدي فطر د   أرضدل PDA أجل   ل   فنو  يل  ي ع     ي   .0306
 ي   ممدلا  أملمك  62,08حي  أع ن   TDA أجل  مل ك فنو  يل يليهل  مك75,96 طميويلييك فطر   فط يط 

 Czapek`s أجدل لف ن  فين   فط ةلعي فط ي لن  أع نحيا  ر مك  19,18رنلةن V.8 juiceخض يفن
Dox agar  ، أجدل  ي د   ي شددل ف Ritchard`s agar  أجدل    ديا جليندديل ي Pepton Glucose 

agar   فط يفط ع مك عل 01,08ي  21,72، 10  يل    ام يو  ةمي ميويلييمع   
 

نامياة علاى بيئاات   A. solaniلسابعة عازالت مان فطار  (باالملليتير  الحطار يباين طاول النماو   (1دول  جا
 م فى الظالم.52ºالبتريه عند درجة  األطباقمختلحة فى 

 البيئات
 العزالت

 المتوسط
Iso 1 Iso 2 Iso 3 Iso 4 Iso 5 Iso 6 Iso 7 

 PDA 99311 90321 1131 69311 66311 19311 11311 75.964  ل   فنو  يل فجل 

 TDA 11311 61311 11311 21311 62311 11311 69311 62.393  مل ك فنو  يل فجل 

 V.8 juici agar 21311 11311 60311 60321 17321 12311 19311 58.786 ع ي  مملا خض يفن فجل 

 Czapek`s Dox agar 22311 60311 29311 20311 19321 10311 19311 53.000 لف ن  فين  فجل 

 Ritchard`s agar 28311 10311 07321 27311 26311 11311 60311 45.143  ي شل ف فجل 

 Pepton Glucose    ديا جليندديل فجددل 
agar 

07311 07321 71 06321 21311 21311 22321 
35.393 

  60.71 65.08 54.88 50.21 44.04 59.42 51.46 المتوسط

 ددل   أا ف ددل ةمددي ميوددلييمع طلر دد  نددلا علددع  ي دد     دديا جليندديل أجددل ، ي خ لدد  يي  دديا مددا فطة
مدك  65.08 م يود   6فطعل ن ريمل  يةهل رع معفل فطةمي فط ديط  علدع فط ي دلن، يفا أعالهدل ةمديف  ندلا طلعلطد  

 غلن مددك ي شددي  فطة ددل   أيضددل إطددع أا عددل ن فطر دد   خ لدد  رددع إة لجهددل طل دد22312 م يودد   0يف لهددل علطدد  
( ي ددف أةدد   طر دد   دد غ   ددر ف  ففنةدد  يةمددي ميوددلييمع 2 ددلخ ال  فط ي ددلن فطمودد خفم  نمددل هددي م دديا  شددنل  

 يةمل نلةن فط  غ     قلطي  مل ل  طالحم ف  علع فط ي  يا فط  يعي يا ف خ ييا ردع  PDA ملفي ففنا علع  ي   
لف ند  فيند  أجدل   يةمدل علدع  ي د   ي شدل ف  حيا نلةن فط  غ   فن طيا فحمد   دل ك مل دل طلوديفف علدع  ي د  

 أ
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أجل   نلةن  فن   غ  حم ف  ففنة  يةمي ميولييمع ف ي  رع حيا علع  ي      يا جلينديل فجدل  ندلا فطةمدي 
 فطميولييمع ف ي  يمة   ط  غ   ر ف .

 

 
 وإنتاجهاا م فى الظالم52ºعند  A. solani يبين تاثير البيئة على نمو عدة عزالت مختلحة لحطر  (5شكل   

 للصبغات
 

 النمو الحطرىوزن البيئات السائلة على  تأثير
( عددفك يجديف رد يل معةييدد   ديا فطعدل ن فطمخ لرد   لطةودد   طلديلا فطجدل  علددع  0  شدنلي  ديا مدا 

فطعدل ن يلا ف دل  Iso 1فا فطعلطد   أيضدلييالحدا   ،لف ند  فيند فطةمي فطول ل    دل   فنود  يل ي   ي   
 أعلدع يةمل  .فط يفط ج فك علع  1307ي  1,02لف ن  فين  حي  نلة ل   ل   فنو  يل ي   ي   جل  علع 

نمدل  يجدف رد يل معةييد   ديا فط ي  ديا  لطةود    ،علدع فط ديفطع (جد فك 1,67ي  Iso 7   1307يلا نلا فطعلط  
ف لهمدل  Iso 0ي Iso 2 يةمدل نلةدن فطعدلط يا   ةمدي علدع فط ي  ديا أعلدع Iso 7علطد   نطليلا فط للج رقدف ودجل

 .يلةل
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زابكااس و  بطاااطس دكسااتروزالااوزن الطااازج والااوزن الجاااف لعاازالت الحطاار النااامى علااى بيئااة   ( 3الشااكل  

 فى الظالم مº 52السائلة عنددوكس 
LSD    1عةف مو ي% 

 البيئات xالعزالت  البيئات العزالت 
 7391 1300 7302 فطيلا فط للج

 1302 1321 13721 لا فطجل فطي
 

 تأثير درجات الحرارة على النمو الحطرى 
فةدد  هةلطددك ردد يل معةييدد  علطيدد   دديا فطددف جلن فطح ف يدد   (2فطميضددح   جددفيل   ي ضددح مددا فطة ددل  

علدع  ي د  لف ند  فيند    1630، ي  PDAمك علع  ي     84.0ك 21ºةمي ميولييمع عةف  أعلعفطمخ   ال يفا 
، ي  PDAمدك علدع  ي د   131 معدفل ك º 71فطف ج  فطمملدع طلةمدي فطر د    يةمدل ف دل ةمدي عةدفط ف  عف هع فجل  

 Iso 1فنمد  فطعدل ن ةمديف يفود عهل مقل ةد   علطد   Iso 5ي عدف فطعلطد  مك علع  ي   لف ند  فيند   فجدل  6
فطغ ف يد  حيد  نلةدن  نمل ي  يا ما فطة ل   فيضل فا هةلطك رد يل معةييد   ديا فط ي دلن.ف ل فطعل ن ةميفهع فط ع 

فطةمددي  (2  يييضددح فطشددنل فرضددل طةمددي فطعددل ن مددا فط ي دد  فط ددةلعي  رددع  ةميدد  فطعددل ن   ددل   فنودد  يل 
فطمخ لرد  نمدل ييضدح فطشدنل  ردلين  فطر    طلعدل ن فطمخ لرد  علدع فط ي دلن ي ردلين ردع فطلديا  ديا فطمعدلمالن

 .يفففطمل ل طلو فألحم  إطعفطرل ح  فأل ر فط  غلن مل  يا 
 

 معملية.الظروف ال تحت  A. solaniتاثير درجات الحرارة على النمو الميسليومى لحطر   (5جدول  
الدرجات 

ºك 
 النمو الحطرى بالملميتر على البيئات المختبرة

 متوسط بيئة زابكس دوكس اجار متوسط بطاطس دكستروز اجار

7 2 0 2 1 6 1  7 2 0 2 1 6 1  

71 131 7230 7230 7731 7031 7730 7231 12.1 631 1931 1939 1631 7131 939 7031 8.9 

71 0831 2139 2730 2230 2839 0230 2931 42.6 2131 2730 2239 0039 1039 2939 2131 35.9 

21 6030 9730 1139 1131 9131 6131 1131 69.6 0131 6131 1630 6730 6131 1639 1231 56.7 

21 2039 9039 1131 1031 9231 9730 1939 74.2 0131 1131 6131 6130 1630 6131 1630 62.1 

01 1631 2631 0631 2231 1231 6730 6131 45.0 631 2831 0131 2230 1231 2231 1239 38.7 

 2131 44.5 39.8 51.0 42.6 46.6 39.4 19.5 7.84 52.7 49.2 56.2 49.7 47.1 54.2 31.9 م يو 
  P<0.05معنوية اقل عند مستوى   LSDمصادر االختالف 

  .383العزالت مع درجات الحرارة مع البيئات =        58.2درجات الحرارة =            18.4البيئات =        3813العزالت = 
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النامياة علاى بيئاة طبيعياة بطااطس  A. solaniيباين تااثير درجاات الحارارة المختلحاة علاى فطار   (7شاكل  

   Czapex agarوبيئة تركبية  PDAدكستروز اجار 
 

 تأثير الطرق المختلحة على تجرثم الحطر
 فإلشدعلن، مينلةينيد    د ل إطدعط جد مك يفط دع يمندا  قوديمهل   فلدعفط د ل فطمخ لرد   دأمي  ( 0ييضح فطجفيل  

  يقد  نشد   لهلأرضدندلا ي .جميدع فطعدل ن علدع فط جد مك طح  ،أخ ي مخ لر مغ ي  االك ي ي لن فطضي  يفطي
 ي دد   أمددلك º 26 مليددق فطةمددي فطميوددلييمع ي جريدد  فط ي دد  عةددف   يقدد  فطةمددي فطميوددلييمع ي جريدد  فط ي دد  يليهددل

هةلطددك  دد ل فرعددن  عدد  فطعددل ن علددع  أا ددفرع فطعددل ن طل جدد مك  نميدد  ف ددل، يي ضددح رإةهددل رل دديطيل طيمددل 
 72طمدفال    دل   فنود  يل فجدل يك فطر   علع  ي   يمةهل  ةمي  ميولي فألخ فط ج مك فيا فط أمي  علع فط ع  

 ودلع  22 فطجدل يولع  طضي  فطشم ،   يق  نش  فطميولييك ييضدع   حدن فطمدل   29طمفال ييك مك  ع يضهل 
 حددن  كº 20علددع  ي دد  فطممددلا خضدد يفن  ف جدد  حدد ف ال  فطةددلم  عل دد  فطضددي  يفطاددالك علددع فطميوددلييك  مددع

ودلع  72ودلعلن ضدي  ي2فطعل ن  عمد  يديميا  إطيهلفطمةقيل  أجل ق فط  ال فطضي  فطرلي وة ع، ن طك  ي   ف ي
ردع فطادالك  يةمدل فط د ل  %711ي  ي د   كº 22ك ي  ةمي هل علع  ي     ل   جل  فجل  عةدف 79ºاالك عةف 
    ح  فطعل ن فطمخ لر  علع فط ج مك. فألخ  

 
 ث الحطر على التجرثمفى المعمل لح أجريت التيتأثير الطرق المختلحة   (3جدول  

 خطوات العمل* المعامالت البيئة
 العزالت

1 5 3 7 2 . 4 

  ددل   فنودد  يل 
 PDAفجل 

 + + + ± + - ± ºك26 مليق فط ي   ي جري  عةف  فطمينلةيني 

 - - + ± - ± ± ولع  22ينش  يييضع  حن فطمل  فطجل    

 + + + + + ± ± ينش  ي جر  فط ي   

 ± ± - ± - ± ± ولع  طضي  فطشم  29ييك  ع    72  عم  ف شعلن

 - - - - - - -  ع    شع  ريل فط ةرويجي  

 - - - - - - -  ع   طلضي  فطرلي وة ع 

 - - - - - - - ولعلن االك 9ولع  ضي  مو م  76 االك-ضي  

 - - - - - - - نلي يف فط يفييك % 1,2+  فضلر  فمال   

v.8 juice agar  ك20عةف  االك- ضيº  ولع  22مك  طلضي  فطرلي وة ع ± - ± ± - - - 

يضي  يديمع عدلف ( ينشد  فطميوديلييك  ºك22فيلك  6 عف  فطمينلةيني  رل يطيل طيمل فجل 
 ولع  22ييقل   فيا غ ل  

± ± ± + ± ± ± 

 ي دددددددد  مودددددددد خل  
 فطشعي 

  S- mediumياددالك مددك يةقددل فطددع  ي دد   ºك21عةددف  
 ºك79ي يضع رع فطاالك عةف مل 2طيضل  فطيهل 

- - - - - - - 

 + ± - ± - - ± ºك79ولع  عةف  72-2 االك-ضي    ي   ف يق فط  ال فجل 

 - ± - - - ± ±  ني   رع فطاالك %711ي ºك22   ي     ل   جل  فجل 
  جراثيم ال تنتج ال -     جراثيم بكمية اقل±+ انتاج الجراثيم              اطباق لكل معاملة 7بمعدل 
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 المناقشة
 

فيضحن ة ل   علل فطر   ما فطعيةدلن فطم دل   فط دع  دك جمعهدل مدا ميف دع م عدففال مدا مة قد  فطج دل 
ف خضد  يفط دع  مملدن ردع في فل يممدل  مدا ة ل دلن فط مدل ك فط دع  اهد  عليهدل فعد ف  فطلرحد  فطم ند ال  يةددن 

لهيف  فطجي  ي  ن   دفيا غ دل  ردع فطضدي  فطة ل   فطم ح ل عليهل فا نش  ميولييك فطةمي فطر    ي ع ض  ط
فطييمع فطعلف  علع ف ج  حد ف ال فطغ رد  يددف  فطدع  جد مك فطعدل ن فطمخ لرد   دف جلن م رلي د  يهد ف ي ردق مدع 

نمدل ح دل علدع  جد مك طلعدل ن فطمخ لرد  يطندا  نميد   Barksdale 1969 ي   Luddwing 1962ة ل   
 هددل ي يفجددف حدد  فطر دد  علددع فط جدد مك  يضددعهل رددع ادد ي  هيف يدد  ف ددل  عددف عمليدد   مليددق فطةمددي فطميوددلييمع ي

،  Rands 1917ييقددل ملةددع فنودديف فطن  دديا ممددل  ددفرع فطر دد  فطددع فط جدد مك يهدد ف مددل  ي ددل فطيدد    فنوددجيا
Lukens 1965 ، McMcallen 1944  ،Charlton 1953 Luddwing 1962   يBarksdale 

1969) 
يا فطعل ن رع فط رلن فطروييطيجي  ما حي  معدفل ةميهدل علدع ي شي  فطة ل   فطع يجيف فخ الرلن   

فط ي لن فط  يعي  يفط ةلعي  يفة لجهل طل  غلن  فن فطليا مل  ديا ف  در  يف حمد  ي طدك  دلا فط ي دلن فط  يعيد  
 Bonde رضلهل عل ن فطر    ة   عليهل  د غلن فنمد  مدا فط ي دلن فط دةلعي  يهد ف ي ردق مدع مدل  ند ا فط ع 

فاهد ن فطة دل   فطم ح دل عليهدل فا فرضدل ف جد  حد ف ال مال مد  طةمدي .  Walker 1952, 1969 ي 1929
 Walker 1952, 1969  ك ويف  علع فط ي دلن فط  يعيد  في فط دةلعي  يهد ف ي ردق مدع21ºعل ن فطر   هع 

ل   د في  مد ف جد  فطحد ف ال فطمملدع طلةمدي فطر د   إا إطعحي   ي ليف ( Data  1953 Choulwar andي 
 فألخضد فطف جد  فطمملدع ط  دي  فطمد   يهد ف مدل يرود  فة شدل ا ردع مة قد  فطج دل  أيضلك يهع º 01- 21 يا 

 إلة دلجف جد  حد ف ال  أرضلك  º 21ين طك  ع    ف ج   فإل ل  حي   ش ف  72ي 8 شه يمل  يا خالل فطر  ال 
 .Koul and Saksena 1989فط  غلن يه ف ي رق مع مل  ي ل فطي  
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ABSTRACT 

 
This study aims to isolate and identify the causal agent of early blight 

dieases infesting  tomato  plant  (A. solani). from Green mountaindistrict and  
investigate the pathogen by making some lab, and physiological tests  

The reslts of lab. experiments showed  that the causal agent is 
Alternaria solani and has a normal exsistance in Green mountain, whereas it 
was identified in 7 isolates on tomato plants from different locations (Derna, 
El-Bedia and El-Marj). 

Also the results show that best way to induce the  different isolates of 
the pathogen  for sporulation was  by scraping the mycelium growth, dry the 
medium and expose it to air or by growing  it on  the  lima bean agar medium.  

Although all the tested  isolates have the same peck lenght which 
provided evidance that all of them belong to the same causal agent, however, 
they are greatly different  in morphological characteristics, whereas the spore 

length is ranged  from 157.25 to 177.50 m and width of  (15-19m ). 
The experiments concerned with temperature effect on fungal growth 

at different tempratures (10, 15, 20, 25 and 30ºC) and  indicated  that the 
optimum growth and  high pigment production are obtained at 25ºC. 


