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م كز بح ث العنيط
قس قاي النبات _ جامع دمش
الهيئ العام للبح ث العلمي الز اعي – د ما

الملخص
نفذت هذه الدراسة فً المنطقة الجنوبٌة من سورٌة ( درعا  ،رٌف دمشق و القنٌطرة) بهدف تحدٌد
العامل المسبب لمرض لفحة و تبقع أوراق محصول الطماطم ،و اختبار القدرة المم ض لعزالت العامل
الممرض المحلٌة  .بٌنت النتائج أن العامل المسبب الرئٌس لمرض لفحة و تبقع أوراق الطماط هو الفطر
 Alternaria alternata Keisslerبنسبة اصابة  ، %:4.3إضافة إلى الفطر Stemphylium sp.
الذي وجد بنسبة اصابة  . %7.9و قد تباٌنت عزالت الفطر الممرض بقدرتها المم ض  ،فعد كان بعضها
ش سا ً جداً بنسب  %17.81من مجم ع العزالت المد س فيما كان بعضها اآلخر متوسط الشراسة
 %42.36إلى منخفض الشراسة  %7.36كما وجدت بعض العزالت غٌر الممرضة . %54.86
الكلمات المفتاحي  :طماطم  ،لفحة و تبقع أوراق  ، Alternaria alternata،قدرة ممرضة.

المعدم
ٌعد محصوول الطمواطم واحودا مون أهوم محاصوٌل الخضور اقتصوادٌا  ،و أوسوعها انتشوارا فوً العوالم  .و
حسب إحصائٌات منظمة األغذٌة والزراعة الدولٌة ( ، )FAO, 2010فقد بلغت المسواحة اججمالٌوة المزروعوة
فً العالم حوالً  5.4:ملٌون هكتارا .وعلى الصعٌد المحلً  ،وحسب إحصوائٌات وزارة الزراعوة و اجصو
الزراعووً السووورٌة  ،فقوود بلغووت المسوواحة اججمالٌووة المزروعووة بالطموواطم حوووالً  17.9ألووف هكتووارا ،و وصوول
اجنتاج إلى  639531طنوا (المجموعوة اجحصوائٌة الزراعٌوة السونوٌة . )2008 ،تصواب نباتوات الطمواطم فوً
الحقووول و بعووود القطووواف بعووودد مووون األموووراض الفطرٌوووة الهاموووة م ووول اللفحوووة المتوووؤخرة (Phytophthora
) infestansواللفحووووة المبكوووورة ) ، (Alternaria solaniوالووووذبول الفٌوزارٌووووومً (Fusarium
) ، oxysporum f.sp lycopersiciوالبٌواض الودقٌقً )  ، (Leveillula tauricaو التبقوع األلترنواري
) ، (Alternaria alternataوتعفووون السوواق و ال موووار . (Rhizoctonia solaniو مووون األموووراض
الفٌروسوٌة :اصوفرار و تجعود أوراق الطمواطم( الزعتورة) ) (TYLCVو موزاٌٌو الخٌوار) (CMVو موزاٌٌو
التبغ) (TMVو فٌروس البطاطس ..(PV Y) Y
ونظرا لألهمٌة االقتصادٌة لنبات الطماطم  ،واالنتشار الواسع لإلصابة بمورض اللفحوة المبكورة و تبقوع
األوراق فً أماكن الزراعة فً سوورٌا  ،و فوً المنطقوة الجنوبٌوة خصوصوا ،فقود هودف هوذا البحو إلوى تحدٌود
العامل الممرض و الكشف عن بٌن عزالته المختلفة  ،و اختبار قدرتها الممرضة.

م اد

ط ائ البحث

Saad Aldean, A. et al.
2010

نفذ البحث خالل عا 2002
 -1جمأ العينات:
جمعت العٌنات من المحافظات الجنوبٌة { درعا  ،رٌف دمشق  ،القنٌطرة } و شملت معظم مناطق زراعة
الطماطم فٌها  ،جمعت العٌنات من  48حق للزراعة المكشوفة من درعا و رٌف دمشق و القنٌطرة ( -24
 )23-23على الترتٌب  .تم جمع العٌنات من الحقل باالختٌار العشوائً ل ة نباتات متباعدة مصابة و من
أوراق  ،و اعتبرت أوراق كل نبات عٌنة مستقلة .
صنف واحد و من كل نبات
:
 -2عزل العامل المم
أخذت عٌنات من األوراق من بقعة اجصابة مع جزء من النسوٌج السولٌم المجواور للبقعوة المتماوتوة  ،وم
طهرت سطحٌا باستخدام هٌبوكلورٌت الصودٌوم  %3لمودة دقٌقوة واحودة  ،و غسولت بالمواء المقطور  ،وم جففوت
بووٌن ورق نشوواف معقووم  .زرعووت القطووع فووً أطبوواق بتووري ب سووتٌكٌة قطوور  :سووم تحتوووي علووى بٌئووة مغذٌووة {
بطاطس دكستروز آجار  ، } PDAو حضنت األطباق عنود درجوة حورارة  2 ±34م °فوً الظو م لمودة عشورة
أٌام  ،م درست المزارع الفطرٌة النامٌة على البٌئة المغذٌة باستخدام المجهر الضوئً  ،و تم تحدٌود األجنواس و
األنووواع الفطرٌووة باجعتموواد علووى الخصووائا المرفولوجٌووة للمشووٌجة و األبوووا (خٌوووط المٌسووٌلٌوم والحواموول
.(C.M.I.1970 Descriptions of
الجر ومٌوووة والجووورا ٌم الكونٌدٌوووة ) و ذلووو حسوووب المرجوووع
)Pathogenic Fungi and Bacteria
 -3اختبا العد المم ض :
توووم الحصوووول علوووى موووزارع نقٌوووة مووون عوووزالت الفطووور  Alternaria alternateبتقنٌوووة البوووو
6
الواحد single sporeعلى بٌئة  ، PDAم حض من كل منها معلق الجرا ٌم بتركٌوز  21جر وموة/مل  .و
استخدم فً هذه الدراسة هجٌن الطماطم  BIOKANمن إنتواج شوركة  ، BIOTEKحٌو زرعوت البوذور
فً صوانً فلٌنٌة جعداد الشت ت (  9×5×5سوم) فوً وسوط زراعوة مكوون مون بتمووس معقوم  ،و توم تحضوٌن
الصنادٌق فوً غرفوة النموو الموتحكم بهوا  phototronفوً إدارة بحوو وقاٌوة النبوات /دوموا /عنود  2±35م ،°و
نظام إنارة  27ساعة إضواءة فلوروسونت .نقلوت الشوتول بعود وة أسوابٌع إلوى أصوا ب سوتٌكٌة سووداء معقموة
بقطوور  21سووم تحتوووي علووى خلووٌط مكووون موون طووٌن و رموول وبتموووس معقووم( .) 2;2;2وضووعت األصووا
الب ستٌكٌة فوً غرفوة اجنبوات  ،و حضونت تحوت الشوروط السوابقة  .أجرٌوت العودوا اجصوطناعٌة علوى شوت ت
بعموور خمسووة أسووابٌع باسووتخدام طرٌقووة القطوورة ( )µl 31موون المعلووق الجر ووومً بواسووطة مٌكروبٌبٌووت معقمووة
) ) Petro et al;1999و ذلو بمعودل وة مكوررات (أصوا) لكول عزلوة إضوافة إلوى الشواهد (الكنتورول
)غٌر المعدا  .و ضعت قطرة على نصل الورقة و علوى العوروق و علوى الغمود و غطٌوت النباتوات باكٌواس مون
بالب سوتٌ لمودة  5أٌووام  ،و ذلو للحفوواظ علوى الرطوبوة و ضوومان نجوا العوودوا  ،و خو ل هوذه الفتوورة توم رفووع
الرطوبة النسبٌة فً غرفة اجنبات إلوى  %96و درجوة الحورارة إلوى  37م . °اختبورت فوً هوذه الدراسوة القودرة
الممرضة لـ  27عزلة من الفطر  ،حٌ أخذت القوراءات بعود  21أٌوام مون العودوا اجصوطناعٌة باسوتخدام سولم
خماسً (مجال القٌاس  ، )6-2()scaleم ٌحول مقٌاس المرض إلى نسبة مئوٌوة مون  (Early blight)EBو
تسمى  PEBIلكل نبات باستخدام القانون ): (Pandey et al,2003

.

* 100

و توووم تحلٌووول النتوووائج باسوووتخدام البرنوووامج اجحصوووائً  SPSSv15باسوووتخدام جووودول تحلٌووول التبووواٌن
 One-Way ANOVAو عند مستوا احتمال . 1.01
تبعببببأ األ ا األلت نببببا م المتسببببب عببببن الفطبببب
جببببد ل  : 1سببببل مجووووال القٌوووواس شببببد اإلصبببباب بمبببب
(Thirthamallappa and Lohithaswa, 2000) A. alternata
830

J. Plant Prot. and Path., Mansoura Univ., Vol. 2 (10), October, 2011
طبيع اإلصاب
النسب المئ ي للمساح المصاب من ال ق
صفر

قط البعع (م )
ال ٌوجد بقع

د ج سل
التعييس
2
3

اقل من % 21

اقل من 3

4

%36-21

6-3

5

%5:-37

8.6-6

6

%211-61

اكبر من 8.6

النتائج

المناقش

 -1جمأ العينات :
تبووٌن موون خ و ل الجوووالت الحقلٌووة انتشووار موورض تبقووع أوراق الطموواطمفً جمٌووع الحقووول التووً تمووت
زٌارتها فً المحافظات محل الدراسة ،و قود تراوحوت معودالت اجصوابة بوٌن الشودٌدة و الشودٌدة جودا إضوافة إلوى
العدٌد من األمراض األخرا  ،إال أن مرض لفحة و تبقع األوراق كان األك ر انتشارا علوى نباتوات الطمواطم فوً
الزراعات المكشوفة .
و علٌه فإنه ال ٌوجود أي حقول سولٌم مون تبقوع األوراق األلترنواري و بنسوب متفاوتوة و ٌعوود ذلو بشوكل
عام إلى التؤخر فً بدء عملٌات المكافحة و لووحظ اسوتخدام عشووائً للمبٌودات مموا أدا إلوى ظهوور حالوة وبائٌوة
للمرض  ,وقد ٌعود ذل لصعوبة إجراء عملٌات التقلٌم فً الحقول المكشووفة مقارنوة بالزراعوة المحمٌوة و الوذي
ٌوإدي بودوره إلوى عودم ظهوور المورض الوذي تبودأ مراحلوه األولوى علوى األوراق السوفلٌة (Ben-noon et al
) ، .,2003. Srivastava et al ,2005و قد ٌعود عدم ظهور مرض اللفحة المبكرة فوً أي مون الحقوول
إلى عدم توفر الظ ف الج ي الم ئمة النتشار المرض .
:
 -2عزل العامل المم
أظهرت نتوائج الدراسوة المرفولوجٌوة أن  %:4.3مون العوزالت الفطرٌوة المتحصول علٌهوا تتبوع النووع
 A. alternataبٌنما  % 7.9تتبع الجنس  . Stemphyliumتباٌنوت العوزالت فٌموا بٌنهوا مون حٌو اللوون
(زٌتووونً أو أخضوور و أحٌانووا فضووً ) ،و مظهوور المزرعووة الفطرٌووة (زغبووً أو أملووس) ،مووع م حظووة أن معظووم
المووزارع الفطرٌووة كانووت مكونووة موون حلقووات متداخلووة متحوودة المركووز  .الحواموول الج ث مي ب مفووردة  ،بسووٌطة أو
متفرعة  ،مستقٌمة أو منحنٌة لونها بنً أو زٌتونً شواحب  ،ملسواء ٌصول طولهوا حتوى  µ 61و قطرهوا حتوى 7
 . µوٌتكووون علووى نهاٌووة الحاموول البوووغً أبوووا كونٌدٌووة تشووكل غالبووا س سوول طوٌلووة متفرعووة  ،األبوووا كم رٌووة
الشكل تستدق لتشكل منقار شاحب اللون و قد ٌصل طوله حتى ل طول البو  ،البو مقسوم بحوواجز عرضوٌة
ٌصل عددها إلى  9و حواجز طولٌوة مائلوة قلٌلوة العودد  ،لوون األبووا بنوً شواحب  ،و قود تكوون ملسواء أو ذات
آلٌول  ،و ٌتووراو طولهوا بووٌن  µ 74-31و سوماكتها عنوود الطورف العوورٌض  ، µ 29-:و كول هووذه الخصووائا
C.M.I. Descriptions of Pathogenic Fungi
متوافقوة موع خصوائا الفطور A. alternate
 . and Bacteriaو ٌدل عدم ظهور مرض اللفحة المبكرة إلى الخطؤ الشائع فً تسومٌة مورض تبقوع األوراق
آخ ن . )2008
األلترناري باللفحة المبكرة و هذا ٌتفق مع ما وجده (عتي
 -4العد المم ض :
ظهوورت أولووى أعووراض اجصووابة علووى نباتووات الطموواطم(الهجٌن  ) BIOKANبعوود  5أٌووام موون إجووراء
العدوا اجصطناعٌة بالفطر  A.alternataحٌ ظهرت بداٌة اجصابة على شكل بقع صغٌرة الحجوم ،دائرٌوة
الشوكل تضووم علوى األغلووب دوائور متحوودة المركوز  ،و لووم تظهوور حوواف صووفراء حوول بقعووة اجصوابة ووم إتسووعت
المسواحة المصوابة  ،و توداخلت البقوع مموا أدا إلووى لفحوة األوراق  ،و تسواقط األوراق السوفلٌة  ،و احتوراق نهاٌووة
الورٌقة الطرفٌة للورقة المركبة  .و تتما ل هوذه األعوراض موع أعوراض اجصوابة علوى أوراق الطماطمالمتسوببة
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 A.التوووووووووً أشوووووووووار إلٌهوووووووووا  Akhtarو آخووووووووورون فوووووووووً باكسوووووووووتان

عووووووووون الفطووووووووور alternata
(.) Akhtar et al .,2004
تباٌنووت العووزالت فووً قوودرتها الممرضووة موون جهووة و فووً شراسووتها موون جهووة أخوورا  ،حٌ و كانووت 8
عزالت غٌر ممرضة بٌنما تباٌنت العوزالت األخورا فوً شراسوتها بوٌن عالٌوة الشراسوة ( ) Q12.4، D2.3و
المتوسطة و الضعٌفة و ذل كما هو مبٌن فً الجدول (. )3
جد ل :2نسب شد اإلصاب بعزالت من الفط  A.alternataعلى نباتات الطماط (هجين . (Biokan
شد اإلصاب %
اإلصاب %
نسب
اس العزل
مصد العزل
38.9 a
63.3 a
D3.7
درعا
57.2 b
78.5 a
D4.3
درعا
89.0 c
96.4 b
D2.3
درعا
41.8 a
52.4 a
R3.2a
رٌف دمشق
38.0 a
53.6 a
R5.7
رٌف دمشق
26.6 b
26.2 b
R6.4
رٌف دمشق
75.4 c
83.4 c
R6.1a
رٌف دمشق
51.8 a
70.5 a
Q7.5
القنٌطرة
82.3 b
90.9 a
Q12.4
القنٌطرة
العي المتب ع بأح ف متشابه ال ي جد بينها ف

معن ي ضمن المحافظ عند مست ى إحتمال .0.01

ٌعوووووود وجوووووود عوووووزالت غٌووووور ممرضوووووة مووووون العامووووول الممووووورض إلوووووى الطبٌعوووووة الرمٌوووووة للفطووووور
) (Neergard,1979و ال ٌعتبووووووووور  A.alternataفطووووووووورا رمٌوووووووووا نموذجٌوووووووووا م ووووووووول  Aspergillusو
 Penicilliumحٌ و أنووه ٌمتل و القوودرة علووى تشووكٌل أعضوواء التصوواق abresoriaفووً نهاٌووة أنابٌووب اجنبووات
) .(Chelkowski and Visconti.1992; Bart,2003و مووووع ذلوووو ٌمكوووون أن ٌكتسووووب الفطوووور
 ،A.alternataنتٌجوة الطفوورات الطبٌعٌووة أو التغٌوورات الورا ٌووة األخوورا  ،القوودرة علووى إنتوواج سووم )توكسووٌن(
متخصووا بالمضووٌف بالعائوول  (HTS) Host-Specific Toxinكنوواتج اسووتق ب (تغٌٌوور) ووانوي و ٌصووب
عالً التخصا و شرس لطراز ورا ً معٌن من النبات العائول )المضوٌف( ،و ٌبودو أن إنتواج م ول هوذه السوموم
ضروري لحدو المورض ). (Nishimura.,1980; Nishimura and Kohmoto .,1983و لوذا فهوو
ٌسوووبب العدٌووود مووون أموووراض التبقوووع م ووول البقعوووة السووووداء علوووى الفرواولوووة (الفرٌوووز) (Maekawa et
) al.1984.,Wada et al.,1996و التبقع البنً على التبغ
الدخان ) (Slavov et al.2004و تبقع أوراق البوازالء ) (Kohmoto et al .1995و لوم توتم
اجشارة سابقا إلى أن ٌ A.alternataسبب لفحة أوراق الطماطم فً المنطقة الجنوبٌة من سورٌا .
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IDENTIFICATION OF SPOT AND LEAF BLIGHT OF TOMATO
ON THE SOUTHERN REGION OF SYRIA , AND TESTING
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ABSTRACT
The study was conducted in the southern region of Syria (Daraa,
Reef Dimashq , Al Qunytira) in order to determinate the casual agent
of spot and leaf blight of tomato , testing the pathogenicity of the
pathogen Isolates .
The results showed that the main agent of this disease is the
fungus Alernaria alternata Kiessler in frequency (93.2%) and the
fungus Stemphylium in frequency (6.8%) the pathogen Isolates
showed a variation of pathogenicity , some of them was virulence
18.75 %, but the rest ranged from medium 31.25% to low 6.25 % in
virulence, in addition some of the Isolates nonpathogenic 43.75 % .
Keywords: Tomato, Spot and leaf blight, Alternaria alternata,
Pathgenicity

قا بتحكي البحث
 محمد الششتا م عبد به/ د.ر
 عبد ال د د زك عاش/ د.ر

كلي الز اع – جامع المنص
م كز البح ث الز اعي

834

