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تأثري عوامل االستحثاث الكيموحيوية على منو نبات الطماطه وتطور االاصاةة رمض
احمد اياد النعيمي
قسم وقاية نبات/كلية الزراعة/جامعة املثنى

جواد كاظم الجنابي
قسم علوم الحيا ة/كلية العلوم/جامعة بابل

البةو الييواارم

ليث عبد الحسن محمد جواد العبيدي
قسم علوم الحيا ة /كلية العلوم/جامعة املثنى

الخالصة
نفذت هذه الدراسة تقويم تأثري فاعلية بعض العوامل الكيميائية (حامض السالسليك وكلوريد الكالسيوم ) والحيوية ( ) Trichode rma harzianumفضال عن
مستخلص مخلفات نبات الطماطه يف استحثاث مقاومة نباتات الطماطه ضد االصابة بمسبب مرض الذبول الفيوزارمي الفطر Fusarium oxysporum f. sp
 lycope rsiciوعىل مشارات نمو هذا النبات .أظهرت النتائج أن معاملة نباتات الطماطه (يف ظروف البيت البالستيكي) بحامض السالسليك ( ) SAو  CaCl2و
 T.harzianumكل عىل حد ة اىل نباتات الطماطه قبل ثالثة أيام من التلقيح باملمرض قد حقق حماية تامة للنباتات من االصابة بالفطر  . FOLوسجلت نسبة وشد ة
اصابة بلغت  35.24و  % 20.94عىل التوايل عند اضافة مستخلص مخلفات الطماطه غري املعقم يف حني ارتفعت هذه النسبة يف نباتات الطماطه املعاملة ب املستخلص
املعقم اىل  %100و  90.94عىل التوايل قياس ا ً بمعاملة السيطرة .ويف املقابل أدت العوامل الكيميائية وعامل املكافحة االحيائية  T.harzianumإىل زياد ة مشارات
النمو للمجموع الخرضي والجذري فقد ازداد الوزن الطري والجاف للمجموع الخرضي والجذري ومحتوى الكلوروفيل لنباتات الطماطة عند معاملتها بـــ () SA
و  CaCl2و  T. harzianumمقارنة بمعامالت السيطرة.
الكلمات املفتاحية :ا ستحثاث املقاومة Fusarium oxysporum f. sp lycope rsici ،Lycope rsicon e scule ntum ،
 البحث مستل من رسالة املاجستري للباحث االول
املقدمة
يعد محصول الطماطة  Lycope rsicon e scule ntum M illأحد أهم
املحاصيل الزراعية التي تزرع عىل نطاق واسع يف الكثري من البلدان مل ا تحتويه
ثماره من قيمة غذائية عالية كالفيتامينات ( فيتامني  Aو  ) Cوالعنارص
املعدنية ( الحديد والفسفور) ،فضال عن قيمتها العالجية واحتواءها عىل املواد
املضاد ة لألكسد ة .تستهلك طازجة أو مطبوخة وتدخل يف كثري من الصناعات
الغذائية ).) Giovanni e t al., 2004
يتعرض م حصول الطماطه اىل العديد من املسببات املرضية و يعد مرض
الذبول الفيوزارمي املتسبب عن الفطر Fusarium oxysporum f. sp.
 lycope rsiciأحد أهم األمرا ض الفطرية التي تصيب هذا املحصول ،رغم
املحاوالت العديدة للسيطرة عىل هذا املرض سواء يف البيوت املحمية أو الحقول
املكشوف ة باستخدا م األصناف املقاومة والطرق الزراعية واملبيدات اال ان
الخسائر الناجمة عن االصابة بهذا املمرض مازالت كبرية (Hibar e t al.,
) . 2007بل ان املشكلة قد تفاقمت بسبب االستخدا م العشوائي غري املربمج
للمبيدات الكيمياوية مما شكل تحدي ا ً للمهتمني بأمرا ض النبات خاص ة ان
لهذا الفطر قدرة عالية عىل البقاء يف الرتبة بهيئة أبواغ كالميدية أو مرتمم عىل
املواد العضوية ( ،(Harman e t al., 2004مما دفع ال عديد من املشسسات
العلمية العاملية للبحث عن طرق ومواد بديلة اقل رضرا ً عىل البيئة وذات
فاعلية جيد ة يف الحد من تأثري هذا املمرض (.) M ilne r, 1997
جرت العديد من املحاوالت لتطبيق املقاومة البايولوجية يف هذا املجال والتي
يصعب تحقيق أهدافها ما لم تفهم العالقة التي قد تحصل بني عامل املقاومة
األحيائي والنبات واآللية التي يتم من خاللها التأثري املباار أو غري املباار عىل
املمرض نتيجة التغريات األيضية الحاصلة ( ،) He rvas e t al., 1995لذلك
نال موضوع املقاومة الجهازية املستحثة Induce d syste mic re sistance
قسط ا ً وافرا ً من اهتما م الباحثني يف مجال أمرا ض النبات بوصفها طريقة
أمينة وواعد ة يف املقاومة .ويمكن تعريفها عىل انها نوع من أنواع املقاومة
تحفز عىل تكوين مركبات بايوكمياوية فعالة بعد تعرض النبات لعوامل
إحيائية او فيزيائية وتنتقل هذه املركبات من مواقع تكويـنها اىل جميـع
أجزاء النبات ( .) He il e t al., 2001ان أحد افضل السبل يف تطوير
اسرتاتيجيات ادارة األمراض هو استحثاث املقاومة ،اذ وجد ان معاملة بادرات
ال طماطه بالعامل الحيوي أو املستخلصات النباتية او سالالت املسببات
املرضية غري املمرضة وكذلك استخدا م مواد غري عضوية كأمالح الفوسفات
والسيلكون ) ، (SiO2كانت مهمه يف استحثاث املقاومة الجهازية ملحاصيل

مختلفة ( .) Fuchs e t al., 1997ان ا لتغريات البيوكيميائية والفسيولوجية
املرتبطة باستحداث املقاومة والناتجة عن عوامل االستحثاث تحصل عىل شكل
فايتواليكسينات ولجنني وكالوس فضال عن الربوتينات املرتبطة باالمراضية
النباتية ،كما تشدي عوامل االستحثاث اىل تكوين أوعية خشب ثانوية اضافية
يف النبات ( .) Hinch and Clark, 1982; De Cal e t al., 2000ان املقاومة
لإلصابة التي يحدثها املمرض يمكن استحثاثها بمدى واسع من العوامل
الحيوية وغري الحيوية ;.(da Rocha and Hamme rschmidt, 2005
)Lyon, 2007
ان استحثاث املقاومة الناتجة عن استجابة العائل والتعبري عنها يف ظل
الظروف الحقلية قد تتأثر بعدد من ال عوامل ،بما يف ذلك البيئة والنمط الجيني
والتغذية ومستوى استعداد العائل لالستحثاث وعىل الرغم من زياد ة البحوث
يف هذا املجال عىل مدى السنوات القليلة املاضية ،اال ان فهمنا ألهمية هذه
التأثريات عىل التعبري عن املقاومة لألمرا ض النباتية ال يزال دون املستوى
املطلوب ( .) Walte r e t al., 2013فقد الحظ )(Alde suquy e t al., 2015
ظهور انخفا ض كبري يف نسبة حدوث مرض Chocolate Spot Dise ase
وشدته عىل نبات الفول عند املعاملة بحامض  Salicylic acidتاله
 .Shikimic acidان اآللية الجديد ة السرتاتيجية الجمع بني عوامل التضاد
واالشارات ال هرمونية (تآزر أو تضاد) ،تلعب دو را مهما يف زيادة أنظمة الدفاع
وتغيري التعبري عن الجينات التي تشدي اىل  PR-prote insالتي تعمل مع
بعض لزيادة مقاومة نباتات الطماطه ضد مرض الذبول الفيوزارمي( El-
 .) Khallal, 2007عىل الرغم من توفر البحوث حول استحثاث املقاومة يف
الن باتات ضد مسببات األمرا ض النباتية ،اال ان الرتكيز يف هذا البحث تم
باستخدا م توليفه جديد ة مع نباتات الطماطه اعتمد فيها فطر الـ
 Trichode rma harzianumأو حامض الــ  Salicylic acidأو كلوريد
الكالسيوم او املستخلص العضوي لتقييم أهميتها عىل مشارات نمو نباتات
الطما طه وعىل تطور االصابة بمسبب مرض الذبول الفيوزارمي بوجود
املمرض Fusarium oxysporum f. sp. lycope rsiciيف ظروف البيت
البالستيكي.
املواد وطر ق العمل
مصدر بذور الطماطه
تم الحصول عىل بذور الطماطة  Lycope rsicon e scule ntum M illصنف
 M ariraمن االسواق املحلية يف مدينة السماوة ،اذ يستخد م هذا الصنف يف
الزراعة حاليا.
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زراعة شتالت الطماطه
نقعت البذور باملاء املعقم ملد ة يومني ثم نقلت اىل صندوق بالستيكي حاوي
عىل البيتموس والرمل املعقم بنسبة (  ،) 1:1وبعد ريه جيد ا ً تم تغطيته
بغطاء بالستيكي شفاف يحتوي عىل فتحه من االعىل ،ترك ا لصندوق بدرجة
حرارة الغرفة وبعد ظهور البادرات رفع الغطاء ووضع الصندوق يف غرفة
النمو عىل درجة حرارة  30م 0ولحني ظهور الورقة الحقيقية الثانية (شهر
واحد)  .نقلت النباتات اىل أصص بالستيكية قطرها  12سم وبعمق  15سم
تحتوي ايض ا ً عىل خليط من الرمل والبيتموس بنسبة (  ) 1:1معقمة بجهاز
املوصد ة وبواقع نبات واحد لكل أصيص ثم نقلت اىل البيت البالستيكي.
جمع العينات وعزل الفطر املمرض FOL
تم الحصول عىل الفطر املمرض Fusarium oxysporum f. sp.
 lycope rsiciمن نباتات الطماطه من املزارع القريبة من ناحيتي املجد
والصياغ والتي ظهرت علي ها اعراض االصابة بمرض الذبول الوعائي ،غسلت
جيد ا ً بماء الحنفية .اخذت قطع صغرية ) (0.5سم من منطقة التاج والجذور
وعقمت بمحلول هايبوكلورات الصوديوم تركيز  %3ملد ة  2دقيقة .غسلت
االجزاء النباتية باملاء املقطر لثالث مرات ،نشفت من املاء بواسطة ورق
الرتشيح .بعدها زرعت العينات يف اطباق برتي ( ) 9سم يحتوي عىل الوسط
الغذائي املعقم ) ) PDAاملضاف اليه املضاد الحيوي بواقع خمسة قطع من
االجزاء النباتية للطبق الواحد  ،حضنت االطباق يف درجة حرارة  2± 25م°
ملد ة  3ايا م ،بعد ظهور املستعمرات أجريت عملية عزل ملستعمراتها عىل وسط
جديد ألكار البطاطا والدكسرتوز ) ) PDAللحصول عىل مستعمرات نقية لتلك
العزالت وحفظت يف الثالجة بدرجة حرارة  4م لحني االستعمال.
مصدر عزالت الفطر Tricho de rma harzianum
تم الحصول عىل العزلة الفطرية  T. harzianumمن مخترب الفطريات
املتقد م يف قسم علوم الحيا ة /كلية العلو م /جامعة بابل.
اكثار اللقاح الفطري املستعمل يف الدراسة
تم استعمال بذور الدخن املحيل  Panicum M iliace um M ille tلغرض
حفظ وتحضري اللقاحات الفطرية ،غسلت بذور الدخن جيدا باملاء الجاري
إلزالة االتربة والشوائب عنها ونقعت باملاء املقطر ملد ة ( ) 6ساعات  ،ثم تركت
عىل قطعة من الشاش ملد ة وجيزه إلزالة املاء الزائد منها  ،ووضع كل ( ) 50غم
من البذور يف دورق زجاجي سعة ) ) 250مل .عقمت البذور يف جهاز املوصد ة
يف درجة حرارة  121م 0وضغط  15باوند /انج ²وملد ة ساعة واحد ة  ،واعيد
التعقيم يف اليوم التايل يف نفس الظروف .لقحت الدوارق كال عىل حد ة وذلك
بوضع ) ) 5اقرا ص قطر ) ) 0.5سم لكل دورق من الوسط الزرعي PDA
النامية عليه عزلة الفطر  FOLبعمر ( ) 7ايا م .فضالً عن الفطر T.
 . harzianumحضنت الدوارق عىل درجة حرارة  2± 25م 0ملد ة  15يوم مع
االخذ بنظر االعتبار رج الدوارق كل ( ) 2يوم لضمان التهوية وتوزيع الفطر
عىل البذور جميعها ).(De wan, 1989
تحضري مستخلص مخلفات نبات الطماطة
حرض مستخلص مخلفات نبات الطماطة حسب طريقة ( ; Weltzie n ,1992
 . ) Z naidi, 2002جمعت املخلفات من حقول نبات الطماطة (ناحيتي املجد
والصياغ) ،قطعت اىل قطع صغرية حوايل  5سم ووضعت يف اناء بالست يكي
حجم  10لرت بدون غطاء  ،اضيف اليها املاء بنسبة ( 5:1مخلفات  +ماء
حنفية) حجم :حجم  ،حضن املزيج ملد ة  6ايا م بدرجة حرارة  20-15م 0مع
التحريك يومي ا ً مد ة عرش دقائق .ثم تصفية املستخلص من الشوائب
باستخدا م قماش الشاش وبعد ذلك أخذت حجوم مناسبة من املستخلص
وعرضت اىل الطرد املركزي  800دورة بالدقيقة وملد ة  15دقيقة .تم تنقية
السائل الطايف من خالل فلرت  0.2ماكروميرت ،استخد م املستخلص يف التجارب
الالحقة.

تأثري عوامل االستحثاث الكيمياوية والحيوية يف مؤرشات نمو نبات
الطماطه وعىل شدة اصابته بمرض الذبول الفيوزارمي
نفذت التج ربة يف ظروف البيت البالستيكي  /كلية الزراعة  -جامعة املثنى
خالل الفرتة من ترشين ثاني  4002اىل نيسان  4002بعد تهيئة شتالت
الطماطة صنف  M ariraبعمر شهر واحد واملشار اليها يف فقرة زراعة
شتالت الطماطه ،وتضمنت التجربة املعامالت التالية:
 - A .0تربة معقمة
 – A Fol .4تربة معقمة FOL +
 – B .3تربة غري معقمة
 - B Fol .2تربة غري معقمةFOL +
 – T .2تربة معقمة T. harzianum +
 - T Fol .6تربة معقمة FOL + T. harzianum +
 - S .7تربة معقمة +حامض السالسليك
 - S Fol .8تربة معقمة +حامض السالسليك FOL +
 - Cacl2 .9تربة معقمة +كلوريد الكالسيوم
 - Cacl2 Fol . 00ترب ة معقمة  +كلوريد الكالسيوم FOL +
 - M 0 . 00تربة معقمة  +مستخلص معقم ملخلفات الطماطه
 - M 0 Fol . 04تربة معقمة  +مستخلص معقم ملخلفات الطماطه FOL +
 - M 1 . 03تربة معقمة  +مستخلص غري معقم ملخلفات الطماطه
 - M 1 Fol . 02تربة معقمة  +مستخلص غري معقم ملخلفات الطماطه +
FOL
صممت التجربة وفق تصميم  RCBDبثالث قطاعات.
العوامل الكيمياوية
) Calcium chlo ride (CCوكلوريد الكالسيوم Salicylic acid
استخد م يف هذه التجربة حامض السالسيلك ( ) C7H6O3وكلورید
الكالسیوم  ، CaCl2.2H2Oاذ حرض 4مليل مول من  Salicylic acidو 10
جزء باملليون من  ، ) Biswas e t al., 2012( Calcium chlorideتم
رشهما عىل مجموعه من نباتات الطماطة قبل ثالثة ايام من نقل الشتالت اىل
األصيص  ،وبنفس الوقت لقحت الرتبة التي تم ترطيبها مسبقا باملاء
واملخصصة للمعاملتني أعاله بعزلة الفطر (  ) FOLمن خالل اللقاح املحمل
عىل بذور الدخن وبنسبة  %5مع الرتبة .زرعت شتالت الطماطة وبواقع 0
نبات لكل أصيص وبثالثة مكررات لكل معامله مع ترك نباتات سيطرة بواقع
مجموعتني (ثالثة اصص لكل مجموعة)  ،السيطرة األوىل نباتات معامله
بالعامل الكيمياوي بدون فطر ممرض والسيطرة الثانية خالية من العامل
الكيمياوي وتم رشها باملاء امل قطر وسيطرة ثالثة مشرتكة مع جميع املعامالت
لقحت باملمرض .تم تغطية النباتات جميعا بأكياس نايلون بعد العدوى
باملمرض وملد ة  48ساعه لضمان الرطوبة املناسبة للمسبب املريض.تم
تسجيل املالحظات عىل االعرا ض املرضية بعد 10أيا م من العدوى.
العوامل الحيوية
تمت معامله الرتب ة بالعوامل الحيوية قبل ثالثة أيام من نقل شتالت الطماطة
اىل األصص وكما ييل:
-1لقاح الفطر Tricho de rma harzainum
تم تلقيح الرتبة بلقاح الفطر  T. harzainumاملحمل عىل بذور الدخن (فقرة
اكثار اللقاح الفطري) وبنسبة  % 2قبل ثالثة أيا م من نقل الشتالت  ،ثم
لقحت نصفها بعزلة الفطر قبل يومان من نقل الشتالت اىل األصص.
 -2مستخلص مخلفات نبات الطماطة املعقم وغري املعقم
 تم رش  000مل من مستخلص مخلفات نبات الطماطة املعقم تركيز
 % 42الذي تم تحضريه مسبق ا ً عىل جميع أجزاء املجموع الخرضي بنفس
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فرتة رش حامض السالسيلك وكلوريد الكالسيوم ولقحت بعزلة الفطر
املمرض بنفس الطريقة املشار اليها يف فقرة العوامل الكيمياوية.
 تم إضافة  000مل من مستخلص مخلفات نبات الطماطة غري املعقم
 % 42اىل تربة كل اصيص خصص لهذه املعاملة وذلك بخلطه تماما مع
الرتبة املبللة مسبقا باملاء وبنفس طريقة وتوقيت معاملة .T. harzainum
كذلك التلقيح بعزلة الفطر  FOLتمت بنفس الطريقة.
حساب مؤرشات نمو نبات الطماطه
املحتـوى النسبـي للكلوروفيل يف النباتات
ُقدرت صبغة الكلوروفيل يف أوراق نبات الطماطة بواسطة جهاز
 Chlorophyll me te rنوع  SPAD – 502بأخذ القراء ة لثالثة نباتات
عشوائية لكل وحد ة تجريبية واخذ املعدل لها (.) M innotti e t al., 1994
الوزن الطري للمجموع الخرضي والجذري
تم حساب وزن املجموع الخرضي واملجموع الجذري كالً عىل حد ة وبواقع
ثالث نباتات  /وحد ة تجريبية من كل معاملة وباستخدا م امليزان الحساس
وبدرجة حرارة الغرفة.
الوزن الجاف للمجموع الخرضي الجذري
جفف املجموع الخرضي واملجموع الجذري كالً عىل حد ة وبواقع ثالث نباتات
 /وحد ة تجريبية من كل معاملة يف هواء الغرفة لثالثة أيا م  ،بعدها جففت
النباتات يف فرن كهربائي يف درجة  70م 0لحني ثبات الوزن ( جبري 2014 ،
).
تقدير نسبة وشدة االصابة
تم حساب نسبة وشدة االصابة بعد شهرين من نقل الشتالت وفق مقياس et
)) De Cal al.,2000
عدد النباتات املصابة = النسبة املئوية لالصابة لالصابة × 100
العدد الكيل للنباتات املفحوصة
عددالنباتات من الفئة  % .. + 0 × 0لشد ة االصابة +.عدد النباتات من الفئة
100 × 4× 4
العددالك يل للنباتات املفحوصة × اعىل درجة
واملكون من خمس درجات وكاالتي :
الدرجـــة
0
0
4
3

الدليــل
النبا ت سليم
االو راق السفلية صفراء
االو راق السفلية متيبسة واالوراق العلوية صف راء
االو راق السفلية متيبسة واالوراق العلوية ذابلة

ذبول وتثبيط النبات بالكامل

2

ا لتحليل االحصائي
نفذت جميع التجارب املختربية باستخدا م التصميم التا م التعشية CRD
وبثالث مكررات لكل معاملة ،اما التجارب التي جرى تنفيذها يف ظروف البيت
البالستيكي فقد طبق فيها تصميم القطاعات العشوائية الكامله R.C.B.D.
وتم تحويل بعض النسب املئوية اىل قيم التحوي ل الزاوي Arcsine
 transformationوتمت مقارنة املتوسطات بأقل فرق معنوي معدل
 R.L.S.D.وعىل مستوى احتمال  0.01للتجارب املختربية و 0.05للتجارب
الحقلية (الراوي وخلف هللا .) 2000 ،
النتائج واملناقشة
تأثري مركبات االستحثاث الكيميائية والحيوية عىل مشارات نمو نبات
ال طماطه وعىل شد ة اصابته بفطر الذبول الفيوزارمي FOL
تأثري مركبات االستحثاث الكيميائية والحيوية عىل مشارات نمو نبات
الطماطه
املحتوى النسبي للكلوروفيل SPAD UNIT
بينت النتائج (جدول  ) 0وجود فروقات معنوية يف محتوى الكلوروفيل ،إذ
تفوقت معاملة استخدا م فطر التضاد (بدون ومع الفطر املمرض) يف اعطاء
أعىل محتوى لصبغة الكلوروفيل بلغت  38.5و  38.4وحد ة  SPADعىل
التوايل قياس ا ً بمعاملة السيطرة والتي بلغ فيها محتوي الكلوروفيل 34.1
وحد ة  ، SPADتالها املعاملة بمستخلص مخلفات نبات الطماطه املعقم M 0
(بدون الفطر املمرض) والتي كانت في ها نسبة محتوى الكلوروفيل 36.3
وحد ة  ، SPADيف حني اعطت املعاملة باملستخلص املعقم ( M 0+FOLمع
الفطر املمرض) اقل محتوي للكلوروفيل قياس ا ً بجميع املعامالت حيث بلغ
 17.6وحد ة  SPADقياس ا ً بمعاملة السيطرة .كما اظهرت النتائج ظهور
فروقات معنوية يف محتوى الكلوروفيل عند أضافة  SAو CaCl2رشا عىل
املجموع الخرضي حيث بلغت ( 35.7و  34.3وحد ة  ) SPADعىل التوايل
(بدون الفطر املمرض) و  35.4و  34.5وحد ة  SPADعىل التوايل (مع الفطر
املمرض) .أما عند املعاملة باملستخلص غري املعقم  M1بوجود الفطر املمرض
او بدونه فقد ادى اىل خفض معنوي يف محتوى النبات من صبغة الكلوروفيل
والذي بلغ  26.2و 32.6وحد ة  SPADعىل التوايل  ،تلتها معامالت الرتبة
املعقمة  A+FOLوالرتبة غري املعقمة ( B+FOLمع الفطر املمرض) اللتان
خفضتا محتوي النبات من صبغة الكلوروفيل اىل  18.6و  21.4وحد ة
 SPADعىل التوايل قياس ا ً بمعاملة السيطرة.

جدول  : 1محتوى اوراق نبات الطماطه من الكلوروفيل (  ) SPADخالل أربعة أسابيع من املعاملة بعوامل االستحثاث الكيميائية والحيوية ( = Aتربة معقمة = B ،تربة غري معقمة = T ،
فطر  = SA ، T . harzianumحامض السالسليك  = CaCl2 ،كلوريد الكالسيوم = M0 ،مستخلص مخلفات نبات الطماطه املعقم  =M1 ،مستخلص مخلفات نبات الطماطه غري املعقم)

املعامالت

A
B
T
SA
CaCl2
M0
M1
L.S.D

محتوى الكلوروفيل ( وحد ة )SPAD
1
28.1
26.5
35.6
30.9
31.3
28.7
25.9

نباتا ت سليمه (قراءا ت اسبوعيه)
4
3
2
32.5
31.3
30.9
31.7
30.9
28.0
38.5
37.8
36.2
35.7
34.0
32.1
34.3
32.9
32.0
36.3
32.6
29.1
32.6
29.1
26.5

1
22.4
28.2
34.8
30.5
30.2
22.6
27.5

املعدل
30.7
29.2
37.0
33.1
32.6
31.6
28.5

نباتا ت مصابة قراءا ت اسبوعيه)
4
3
2
18.6
19.1
20.4
21.4
23.4
25.0
38.4
37.2
36.4
35.4
34.3
32.7
34.5
33.0
32.2
17.6
18.0
21.4
26.2
24.5
25.2

املعدل
20.1
24.5
36.7
33.2
32.4
19.9
25.8

1.633

ان انخفاض محتوى اوراق الطماطه من صبغة الكلوروفيل ربما ناتج عن
قدرة الفطر املمرض عىل افراز العديد من االنزيمات والسموم التي تشثر سلب ا ً
عىل نمو النبات وقدرته يف الحصول عىل الغذا ء مما انعكس عىل بعض

العمليات الفسلجية داخل النبات ،حيث اشار  (2007 ( El-khallalاىل
انخفا ض نسبة النرتوجني والفسفور يف او راق وجذور نبات الطماطه بعد 24
يوم من التلقيح بالفطر املمرض  FOLمقارنة بالنباتات غري امللقحة وقد يعود
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سبب انخفا ض  Nو  Pيف النباتات املصابة اىل تأثري الفطر املمرض عىل انسجة
الجذور فتشثر يف قدرتها عىل امتصا ص املاء واملواد االولية من الرتبة.
كما ان الزياد ة الحاصلة بمحتوى الكلوروفيل يف نبات الطماطه نتيجة
استخدا م الفطر  T.harzianumكعامل استحثاث حيوي يعزى اىل دور هذا
الفطر يف زياد ة محتوى الربوت ني والنيرتوجني والكاربوهيدرات يف النبات
وزيادة جاهزية العنارص املغذية وخاصة ًعنرص النيرتوجني ( Caravaca e t
 ) al., 2004; Wanas, 2006الذي له األثر املهم من خالل وجوده يف مركز
جزيئة الكلوروفيل  ،إذ لوحظ أ َّن  % 70من نيرتوجني الورقة يدخل يف تركيب
صبغات التمثيل الضوئي وهذا ما يزيد من اخرضار النبات M oe nne -
) .) Loccoz e t al., 2012أما عوامل االستحثاث الكيميائي (حامض
السالسليك وكلوريد الكالسيوم) فلهم ا دورا مهما يف نفاذية ونقل االيونات
فضال عن ذلك ف إن اشارة املقاومة يمكن ان تنتقل اىل االجزاء القديمة للنبات
بواسطة تحول حامض السالسليك اىل أسرت متطاير M e thyl Saylicylat
(عراك وجرجيس .) 2012 ،
عىل زياد ة تجهيز النبات بالعنارص الغذائية التي تساهم يف تحسني ال نمو
ا لخرضي للنبات وبذلك اثر ذلك عىل حيوية النبات ومحتواه من الصبغة
الخرضاء ).) Alwathnani e t al., 2012
الوزن الرطب والجاف لكل من املجموع الخرضي واملجموع الجذري
أوضحت نتائج التحليل االحصائي (جدول  ، ) 4ان للفطر  FOLتأثريا ً معنوي ا ً
يف خفض مشارات النمو املدروسة مثل الوزن الطري والجاف للمجموع
الجذري والخرضي ،أذ بلغ الوزن الطري لكل من املجموع الخرضي
والجذري يف معاملة الرتبة املعقمة مع اللقاح الفطري 182.7( A+FOL
و 7.1غم) عىل التوايل قياس ا ً بمعاملة السيطرة ) 244.2و  11.1غم) عىل
التوايل .كذلك بالنسبة للوزن الجاف لنف س املعاملة حيث بلغ الوزن الجاف
للمجموع الخرضي والجذري ( 72.4و 1.0غم) عىل التوايل وبفارق معنوي
كبري عن معاملة السيطرة (بدون الفطر املمرض) والتي بلغ فيها  83.1و
 2.20غم عىل التوايل .كما بينت النتائج ان استخدام فطر املقاومة االحيائية T.
 harzianumقد تسبب يف ارتفاع الوزن الرطب للمجموعني الخرضي
والجذري ( 271.5و  14.2غم) والوزن الجاف لكالهما ( 91.3و  5.1غم)
عىل التوايل .يف حني لم يسجل اي انخفا ض معنوي للوزن الرطب والجاف لكل
من املجموع الخرضي والجذري بوجود املمرض  T+FOLوالتي بلغت
( 266.0و  13.6و  93.2و 5.3غم) عىل التوايل .أما حامض  SAفلم يشثر
معنوي ا ً عىل الوزن الرطب لكل من املجموع الخرضي والجذري (بدون ومع

أما اضافة املستخلص املعقم  M 0والغني باملواد العضوية فقد أدى اىل زياد ة
معنوية يف محتوى النبات من صبغة الكلوروفيل ربما نتيجة زياد ة تركيز
العنارص الغذائية يف انسجة اوراق نباتات الطماطه ك الـــ  Nو  Pو  Kوالتي
ساعدت يف تحسني مستوى النمو الخرضي للنبات (،(We i e t al., 2012
والناتج عن دور حامض السالسليك يف تنشيط العمليات الحيوية يف النبات
وتحفيز النبات عىل النمو ) .) Siddiqui & Akhate r 2007يف حني ان
معاملة التداخل بني املستخلص املعقم والفطر املمرض ادت اىل خفض
محتوى صبغة الكلوروفيل اىل  17.6وحد ة  SPADبفارق معنوي كبري قياس ا ً
بباقي املعامالت ربما يكون ناتج عن ازدياد نمو ونشاط الفطر املمرض
ومستوي تطوره وتجرثمه الذي انعكس بشكل سلبى عىل نمو النبات وعىل
صبغة الكلوروفيل عىل وجه التحديد .اما انخفا ض محتوى النبات من هذه
الصبغة عند استخدا م املستخلص العضوي املعقم (مع وبدون الفطر
املمرض) فقد يعزى اىل احتواء املستخلص الغري معقم عىل العديد من االحياء
الدقيقة التي قد تداخلت مع الفطر املمرض واثرت سلبا
الفطر املمرض) حيث بلغت االوزان الطرية ) 242.3و  12.6و  233.4و
 12.1غم) عىل التوايل.
اما بالنسبة للوزن الجاف فقد لوحظ ان هنالك زياد ة معنوية لكل من
املجموع الخرضي واملجموع الجذري (بدون ومع الفطر املمرض) بلغت )
 87.8و  3.48و  87.2و  3.14غم) عىل التوايل قياس ا ً بمعاملة السيطرة،
كذلك هو الحال عند املعاملة بكلوريد الكالسيوم اذ لم تكن هنالك فروقات
جوهرية بالنسبة للوزن الطري لكل من املجموع الخرضي والجذري (بدون
ومع الفطر املمرض) فقد بلغت اوزانها ) 11.8و 238.3و 11.8و230.1
غم) عىل التوايل .أما بالنسبة لألو زان الجافة لنفس املعاملة فقد كانت هنالك
فروقا معنوية قياس ا ً بمعاملة السيطرة حيث بلغت االوزان الجافة لكل من
املجموع الخرضي والجذري )  85.2و  3.52و 84.8و  ) 3.31عىل التوايل.
أم ا املعاملة باملستخلص ) M 0بدون الفطر املمرض) قد تسببت يف زياد ة
الوزن الطري والجاف بالنسبة للمجموع الخرضي والجذري ) 288.7و
 14.4و  96.4و  5.1غم) عىل التوايل .وعند وجود الفطر املمرض
) (M 0+FOLفقد انخفض الوزن الطري والجاف اىل ) 155.1و  3.4و
 43.6و  0.42غم) عىل التوايل  ،اما املعاملة بمستخلص  M 1الغري معقم
(بدون ومع الفطر املمرض) فقد أدت اىل خفض كل من االوزان الطرية
والجافة للمجموع الخرضي والجذري وبفارق معنوي قياس ا ُ بمعاملة
السيطرة.

جدول  : 2معدالت الوزن الرطب والجاف لكل من املجموع الخرضي والجذري لنبات الطماطه بع د اربعة اسابيع من املعاملة بعوامل االستحثاث الكيمي ائية والحيوية
( = Aتربة معقمة =B ،تربة غري معقمة  = T ،فطر  = SA ، T. harzianumحامض السالسليك  = CaCl ،كلوريد الكالسيوم = M0 ،مستخلص مخلفات نبات الطم اطه
املعقم  =M1 ،مستخلص مخلف ات نب ات الطم اطه غري املعقم)
نباتا ت مصابة (غم)
نباتا ت سليمه (غم)
املعامالت
الوزن الجاف
الوزن الطري
الوزن الجاف
الوزن الطري
املجموع
املجموع
املجموع
املجموع
املجموع
املجموع
املجموع
املجموع
الخرضي
الجذري
الخرضي
الجذري
الخرضي
الجذري
الخرضي
الجذري
72.4
1.0
182.7
7.1
83.1
2.20
244.2
11.1
A
63.1
0.7
172.4
6.8
79.2
4.0
232.3
12.0
B
93.2
5.3
266.0
13.6
91.3
5.1
271.5
14.2
T
87.2
3.14
233.4
12.1
87.8
3.48
242.3
12.6
SA
84.8
3.31
230.1
11.8
85.2
3.52
238.3
11.5
CaCl2
43.6
0.42
155.1
3.4
96.4
5.1
288.7
14.4
M0
71.2
1.6
198.2
7.9
74.4
2.4
213.7
10.1
M1
1.220
0.602
18.03
2.012
2.860
0.901
21.03
1.182
L.S.D
2

ان النقص الحاصل باألوزان الطرية والجافة لكل من املجموع الخرضي
والجذري عند املعاملة بالفطر املمرض  FOLقد يعود اىل غلق الفطر لألوعية

الناقلة مما يعرقل وصول املاء والعنارص املعدنية اىل املجموع الخرضي عن
طريق الجذور ).(Abo-Elyousr & Hashe m, 2009
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أما الزيادة الحاصلة يف الوزن الرطب لكل من املجموع الخرضي والجذري
عند املعاملة بفطر التضاد  T.harzianumنتيجة زياد ة ارتفاع النبات وعدد
التفرعات من خالل تحفيز النبات عىل زيادة انقسا م وتوسع الخاليا وكذ لك
دوره يف زياد ة محتوى الربوتني والنيرتوجني والكربوهيدرات يف النبات مع
زياد ة جاهزية العنارص املغذية وخاصة ًعنرص النيرتوجني (Caravaca e t
) al., 2004; Wanas, 2006وخفض تأثري الفطر املمرض عن طريق انتاج
مركبات  Side rophore sمثل  ) Pse udobactin ( Pyove dineو
 Pyoche linوانتاج الـ .) Chamoun e t al., 2013( SA
كما اخترب  Ramamoorthyواخرون ) (2002عرش عزالت من البكرتيا
 Pse udomonas fluore sce nsالختبار قدرتها عىل تحفيز املقاومة الجهازية،
ووجدوا انها قادرة عىل حث النبات عىل إفراز األنزيمات املشرتكة يف املقاومة.
حيث ان الب كرتيا  P.fluore sce ns.pf-5حثت النباتات عىل أنتاج مركبات
 PALو  POXsو  PPOملقاومة مرض الذبول الفيوزارمي عىل الطماطه.
اما زيادة الوزن الجاف لكل من املجموع الخرضي واملجموع الجذري (بدون
مع الفطر املمرض) عند اضافة  SAفربما نتج عن انتقال الحامض داخل
النبات وا نتشاره بواسطة االوعية الناقلة اىل جميع أجزاء النبات خاصة انه
يعمل عىل تحفيز جينات املقاومة يف خاليا النبات )Akhate r, 2007
&  .) Siddiquiكذلك الحال عند املعاملة بكلوريد الكالسيوم الذي يوجد يف
صورة بكتات الكالسيوم بجدران الخاليا النباتية (الصفيحة الوسطى) وله
دور كبري يف تركيب هيكل النسيج النباتي ولذلك فهو يلعب دورا ً ها م يف
صالبة األنسجة النباتية وزياد ة مقدرة تحملها لبعض األمرا ض النباتية
وكذلك زياد ة قدرتها التخزينية للثمار فضالً عن دوره يف االنقسام واالستطالة
الخلوية ورضوري الستمرار نمو القمم املرستيمية املسشول ة عن النموات
الحديثة ورسعة نقل الكربوهيدرات واألحما ض االمينية ويساعد يف بناء
الربوتينات النباتية وبالتايل زيادة يف اوزان النبات ).(Yang e t al., 2013
أما يف معاملة املستخلص املعقم (بدون الفطر املمرض) فقد كانت اكثر
املعامالت زيادة يف معدل الوزن الطري والجاف للمجموع الخرضي والجذري
وبفارق معنوي كبري قياس ا ً بمعاملة السيطرة و يعود السبب يف ذلك إىل زيادة
تجهيز النبات بالعنارص الغذائية التي ساعدت يف تحسني النمو الخرضي
للنبات خاصة ان املستخلص املضاف غني باملواد العضوية Akhate r,
) ،) Siddiqui & 2007لذلك ظهر تأثري ايج ابي يف بعض مشارات النمو
للنبات مما زاد من الوزن الطري والجاف لكل من املجموع الخرضي
والجذري .اما ظهور اقل وزن طري للمجموع الخرضي والجذري يف معاملة
التداخل بني الفطر املمرض واملستخلص املعقم نفسه فقد يرجع اىل ان
املستخلص املعقم غني باملواد العضوية الرضورية لل تغذية والتي استفاد منها
الفطر يف نموه وتطوره وتجرثمه وانعكس ذلك سلبا عىل صفات النمو للنبات
من حيث ارتفاع النبات ومحتوى الصبغة الخرضاء والوزن الطري (, 1992
.) Vanpe e r & Schippe rs
تأثري مركبات االستحثاث الكيميائية والحيوية عىل نسبة وشدة اصابة
نباتات الطماطه بفطر الذبول الفيوزارمي FOL
أشارت نتائج التحليل اإلحصائي (جدول  ) 3ان استخدام مركبات االستحثاث
الكيمائية (حامض السالسليك وكلوريد الكالسيوم) وفطر املقاومة االحيائي
 T. harzianumقد خفضت النسبة املئوية لالصابة وشدتها بالفطر
املمرض  .FOLحيث اظهرت النتائج ان مع املة نبات الطماطه بحامض
السالسليك او كلوريد الكالسيوم او بفطر املقاومة االحيائية T. harzianum
قبل االصابة بالفطر  FOLقد ثبط تمام ا ً النسبة املئوية لإلصابة وشدتها،
والتي بلغتا يف املعامالت الثالث  %0قياس ا ً بمعاملة السيطرة  A+FOLوالتي
بلغت ( %90.00و  )%61.13ع ىل التوايل ،كما ان استخدا م مستخلص
مخلفات نبات الطماطه املعقم  M 0قد تسبب يف تحفيز االصابة بالفطر

 FOLوتطورها  ،اذ ارتفعت النسبة املئوية لإلصابة وشدتها اىل  %100و
 %90.94عىل التوايل .أما عند استخدا م مستخلص مخلفات نبات الطماطه
الغري معقم فقد خفض نسبة االصابة وشدتها بالفطر املمرض اىل %35.24
و  %20.94عىل التوايل .أما عند معاملة الرتبة غري املعقمة بالفطر املمرض
فقد انخفضت النسبة املئوية لإلصابة وشدتها اىل  %70.21و %53.20عىل
التوايل قياس ا ً بمعاملة الرتبة املعقمة وامللقحة بالفطر املمرض.
جدول  : 3نسبة وشدة االصابة بالفطر  FOLعىل نبات الطماطه بعد  06يوما من املعاملة
بعوامل االستحثاث الكيميائية والحيوية ( =Aتربة معقمة = B ،تربة غري معقمة = T ،
فطر  = SA ، T . harzianumحامض السالسليك  = CaCl2 ،كلوريد الكالسيوم = M0 ،
مستخلص مخلفات نبات الطماطه املعقم  =M1 ،مستخلص مخلفات نبات الطماطه
غري املعقم)

نباتا ت مصابة
املعاملة
A
B
T
S
M0
M1
Cacl2
)L.S.D (0.01

نسبة االصابة
90.00
70.21
0.0
0.0
0.0
100
35.24
0.7931

شد ة االصابة
61.13
53.20
0.0
0.0
0.0
90.94
20.94
0.8655

بينت النتائج ان جميع املعامالت املستخدمة باستثناء املستخلص املعقم قد
خفضت من النسبة املئوية لإلصابة وشدتها قياس ا ً بمعاملة السيطرة A
(النباتات امللقحة بالفطر املمرض فقط) ،اذ خفض حامض السالسليك من
النسبة املئوية لإلصابة وشدتها نتيجة لتحفيزه للمقاومة الجهازية للنبات من
خالل تنشيط عدد من الجينات وانتاج الربوتينات املرتبطة باالمراضية PR-
 ،) Jonston e t al., 2012( Prote inحيث ذكر حسان ( ) 2005ان استخدا م
حامض ا ل سالسليك برتكيز  100ملغم /لرت حفز املقاومة الجهازية لنبات
الخيار ضد الفطر  Pythium aphanide rmatumاملسبب ملرض سقوط
بادرات الخيار .كذلك الحال عند استخدام كلوريد الكالسيوم كعامل استحثاث
والذي عمل ايض ا ً عىل خفض النسبة املئوية لإلصابة وشدتها لدوره الفاعل يف
تحفيز جينات املقاومة يف النبات وزياد ة صالبة جدران النبات ومنعها من
االضطجاع ولذلك فهو يلعب دورا ً هاما يف صالبة األنسجة النباتية وزياد ة
تحملها لبعض األمراض الفطرية حيث اش ار  Pie te rseواخرون  2001ان
العنارص الغذائية  Caو  M nلها دور بالغ يف خفض مرض الذبول
الفيوزارمي لنباتات الطماطه املتسبب عن الفطر F. oxysporum f.sp
 lycope rsiciومرض الذبول الفيوزارمي عىل الفلفل املتسبب عن الفطر
 ، F.oxysporum f.sp re dole usأما عن طريق تغيريه ا لفسلجة النبات أو
يف تأثريها عىل انتشار املمرض أو من خالل تأثريها يف خفض نسبة انبات
ابواغ الفطرين أو التأثري السمي لهما ).(Yang e t al., 2013
كما بينت النتائج ان لفطر املقاومة االحيائية  T. harzianumدور ها م يف
تحفيز املقاومة الجهازية لنباتات الطماطه ويف خف ض النسبة املئوية لإلصابة
وشدتها  ،خاصة ان تحفيز املقاومة الجهازية يف النباتات ( ) ISRيعد من
االليات املهمة التي يمتلكها هذا الفطر والتي تعتمد عىل انتاج العديد من
املركبات واالنزيمات والتي تعمل عىل تحديد نمو الفطر وتقليل فاعليته
والتغذي عىل محتوياته ثم القضا ء عليه ،حيث وجد
) (Schirmbock e t al.,2012إن استخدام الفطر  T. harzianumوالبكرتيا
 Bacillus. subtilasقد حفزت املقاومة الجهازية يف نباتات البطاطا ضد
االصابة بالفطر  Rhizoctonia solaniاذ انخفضت النسبة املئوية لإلصابة
اىل  %12و  % 8.5عىل التوايل وشد ة االصابة اىل  %9.9و  % 6.8عىل التوايل.
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ABSTRACT
This study was aimed to evaluate the effectiveness of some of chemical (salicylic acid and calcium chloride) and biological factors (Trichoderma harzianum) an d the
e xtract of tomato plant debris on resistance induction in tomato plants against Fusarium wilt disease Fusarium oxysporum f.sp lycopersici and on growth parame te r
o f this cro p.
The e ffect of pre-inoculation treatments of biotic and abiotic inducers to tomato plants in green house conditions against F. o . f. sp. lycope rs ici , re ve ale d that SA,
CaCl2 an d T. harzianum which applied three days before inoculation with the pathogen (FOL), were completely prevented disease incidence and disease intens ity in
to mato plants. Extract of tomato debris revealed less inhibitory effect on percent infection and disease intensity of wilt disease which re duce d to 35.24 an d 20.94
re s pe ctive ly by un -s te rilize d e xtract an d to 100% an d 90.94% by s te rilize d e xtract co mpare d with that tre ate d with patho g e n o n ly.
In contrast, the use of chemical and biological factors, led to increased growth parameters, height, fresh, dry weight of shoots and roots and chloro phyll co n te n t in
to mato plan ts tre ate d with SA, CaCl 2 an d T. harzian um in co mparis o n s with that in un tre ate d plan ts .
Lyco pe rs ico n e s cule n tum, Fus arium o xys po rum f.s p. lyco pe rs ici, in duce d re s is tan ce Ke y wo rds :
 Fin d un s he athe d o f mas te r's the s is the firs t re s e arche r
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