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 الممخص
ليبيا، في العاـ  ،البيضاء ،جامعة عمر المختار ،كمية الزراعة ،جريت الدراسة بمعمؿ أمراض النباتأ  

عمى درجة إنتاج الصبغة في  ،بيدؼ اختبار تأثير الظالـ وألواف مختمفة مف الطيؼ الضوئي 2019
، وتضمنت الدراسة ألواف Fusarium oxysporumقاعدة مستعمرة الفطر، النمو الخطي والكتمة لمفطر 

البنفسجي، واألسود، و األزرؽ، و األحمر، و  البرتقالي،و ، راألصفو مختمفة مف اإلضاءة وىي الموف األبيض، 
حيث قيـ التأثير بقياس النمو الخطي ونسبة النمو ووزف الكتمة الحيوية لنمو الفطر. بينت النتائج أف 

رزىا الفطر فكانت قواعد المستعمرات ممونة لمطيؼ الضوئي تأثير مختمؼ عمى الصبغات التي يف
سـ  5.3مع  سـ مقارنةً  6.5بكثافات مختمفة. أدى التحضيف في الظالـ التاـ إلى زيادة النمو القطري 

 0.206/لتر في الظالـ، وأقميا وزنًا غ 0.608تحت تأثير الضوء األبيض. أكثر الكتؿ الحيوية وزنًا 
 /لتر تحت الضوء األبيض.غ
 .، النمو الخطي، كتمة النمو الحيويFusarium oxsysporum، الطيؼ الضوئي مفتاحية:الكممات ال

 :المقدمة
يعتبر الضوء ودرجة الحرارة عناصر ميمة لمتنظيـ البيئي والتطور الفسيولوجي لمكائنات الحية، وبالتالي فإف القدرة عمى اإلحساس 

 ,.Arden et al., 1996 ; Babitha et al) بدائيات النواة والفطريات إلى األنسافواالستجابة لمضوء واسعة النطاؽ في الممالؾ مف 
 Hypsizygus وينظـ الضوء النمو واأليض والتكاثر في الفطريات، وبالتالي فيو ميـ في تطور األجساـ الثمرية في كاًل مف  (،2008

marmores , Lentinula edodes  ,Pleurotus erugii , Cordyceps militaris  (Jang et al., 2013; Leatham and 
Stahmann, 1987،)  وحيث أنو ترتبط اإلشارات الكيربائية بالطوؿ الموجي وكثافة التحفيز ومرحمة نمو الفطر، وىذه تـ الكشؼ عنيا

وتأثيرات الضوء تـ  Phycomyces blakesleeanus (Mogus and Wolken, 1974 .)استجابًة لإلثارة الخفيفة لفطر 
 Aspergillusأنو بعد تعرض الفطر  حظال  ,.Byram et al(2008مالحظتيا في أنواع معينة مف الفطريات، ففي دراسة أجرىا )

nidulans   لمضوء حدثت تغيرات عمى تراكيبو التكاثرية حيث يتـ تعزيز التكاثر الجنسي في الظالـ بينما يتـ تحفيز عممية التكاثر
 وتكويف الجراثيـ في الضوء. الالجنسي

مف المعروؼ أف الفطريات تشكؿ مصدرًا إلنتاج األلواف الطبيعية وذلؾ لسيولة زراعتيا معمميًا وسيولة فصؿ صبغاتيا، حيث قاـ 
(2014)Soumya et al.,   بدراسة تأثير اختالؼ الطيؼ الضوئي عمى إنتاج الصبغات وكتمة نمو الفطرChaetomium 

cupreumأف الضوء األخضر عمؿ عمى زيادة إنتاج الصبغة أكثر، بينما أدى تعريض مستعمرة الفطر لمطيفيف األصفر  ، وأثبت
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 PSBواألبيض إلى خفض كثافة النمو الخطي وقمة إنتاج الصبغة، وعمى النقيض مف ذلؾ فقد أدى تحضيف الفطر عمى الوسط السائؿ 
 الحيوي لمفطر. تحت الطيفيف األبيض واألزرؽ الى زيادة كتمة النمو 

أشارت عديد مف الدراسات إلى تأثير شدة اإلضاءة عمى نمو الفطريات، وأف لكؿ جنس أو نوع أو عزلة فطرية متطمبات ضوئية متباينة 
ـ مف ناحية شدة الضوء وفترتو ونوعو، وعمومًا فالضوء إما أف يكوف لو تأثير ايجابي أو تثبيطي عمى تكويف التراكيب التكاثرية والجراثي

نتاج   ,.Babitha et al(2008) ذكر (، كما2003عمار، في الفطريات ) أف لوف الطيؼ الضوئي يؤثر عمى نمو كتمة الفطر وا 
، حيث الحظ أف كاًل مف الضوء األحمر واألزرؽ يعمالف عمى زيادة  إنتاج الصبغة  Monascus purpureus الصبغات في الفطر
 وبالتالي تزداد كتمة النمو الخضري.  والنمو المورفولوجي

إف تبادؿ الضوء والظالـ عامؿ بيئي ثابت في الطبيعة، وتحتاج الفطريات لكؿ مف الضوء والظالـ لتكمؿ تكويف التراكيب التكاثرية، 
بادئات الجسـ أف   ,Purdy(1979(، كما أشار )2003عمار، وتبادؿ الضوء والظالـ قد يكوف مطموبًا لمتجرثـ، وتنظيـ الدورات )

 ،الجالي تتتكوف في الظالـ، ولكف الضوء ضروري لنمو األقراص. وأثبت Sclerotinia sclerotiorumالثمري القرصي لمفطر 
وبرىف ، S. sclerotiorum( أف الظالـ جزء ىاـ لتشجيع إنبات الجسـ الحجري وتكويف األجساـ القرصية لمفطر 2010)
(1978)Bennett and Papa  أف الفطريف Aspergillus flavus  وA. parasiticus  أنتجا حوامؿ كونيديةConidiophores 

 أكثر تحت الضوء عنيا في الظالـ.  
تأثير الظالـ واإلضاءة الممونة عمى الكتمة الحيوية لخمس أنواع مف الفطريات   ,.Velmurugan et al(2009في تجربة أخرى درس )

 Monascus purpureus ،Isaria farinosa, Emericella nidulans, Fusarium  verticillioides  andشممت 
Penicillium purpurogenum   ،وتبيف مف النتائج أف كتمة النمو الحيوي تزيد في الظالـ وتقؿ أو تنخفض في اإلضاءة البيضاء

في الظالـ وانخفاض إنتاجيا تحت الموف األصفر، وفي  Monascus purpureusىذا باإلضافة إلى زيادة إنتاج الصبغة مف الفطر 
  Alternaria alternata  ،Pestalotiopsis ( أف افضؿ نمو خطي لمفطريات2017) ،خميفةالسياؽ ذاتو بينت الدراسة التي أجراىا 

fici ،P.  guepinii  وP. palmarum  األبيض. وعمى ظير تحت تأثير الظالـ، مع انخفاض نسبة النمو الخضري تحت الضوء
 العكس مف ذلؾ  لوحظ مف التجربة كثافة تكويف الجراثيـ في الضوء األبيض وقمة تكونيا تحت تأثير الظالـ.

المتميز  Exophiala crusticolaأف أكثر إنتاج لمصبغة وأعمى وزف لكتمة فطر الخميرة    ,.Hosseinpoue et al(2017) سجؿ
 Beauveraأدى تعريض مستعمرة الفطر ( كاف تحت تأثير الضوء األصفر، في حيف Melaninبإنتاج صبغات سوداء داكنة الموف )

bassiana  إلى ألواف مختمفة لمطيؼ الضوئي شممت األحمر، األزرؽ، األخضر، البنفسجي، األصفر واألبيض إلى زيادة إنتاج
 (. Pittarate et al., 2018)تحت الضوء األزرؽ  الكونيدات تحت الضوء األحمر وانخفاض محصوؿ المنتج مف الكونيدات

حيث  PSAفي الوسط الصمب  F. oxysporum( تأثير نوع الضوء عمى إنتاج الصبغة التي يطمقيا الفطر 2019)عبدالرحمف درس 
ظير التأثير عمى تكويف الصبغة فكانت المستعمرة بصبغة خفيفة تحت الضوء األبيض وبصبغة أكثر قتامة تحت الضوء األسود أو 

نتاج الصبغات  الظالـ. أ جريت الدراسة الحالية لبحث تأثير اختالؼ ألواف الطيؼ الضوئي عمى النمو الخطي وكتمة النمو الحيوي وا 
 . Fusarium oxsysporumلمفطر 

 مواد البحث وطرائقه:
 :الفطر مصدر

(، 1شكؿ الجامعة عمر المختار ) ،كمية الزراعة ،قسـ الوقاية ،مف معمؿ أمراض النبات  F. oxysporum عمى الفطر الحصوؿ تـ
والسكروز عمى الوسط الصمب آجار البطاطس الروتيني المصابة وفقًا الختبار التحضيف  Faba bean الفوؿ بذور مف والذي عزؿ

(Potato Sucrose Agar (PSA( 2019عبدالرحمف، ، وجرى العمؿ عميو في دراسة سابقة.) 
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( C( نًستعًرة انفطر، كونٍذٌا كبٍرة )B(  وأخر خهفً )Aينظر أيايً ). PSAعهى انوسظ   F. oxysporum. يسرعت نايٍت نهفطر 1انشكم 

 (.Dوجراثٍى كاليٍذٌت )

  :التأثير عمى النمو الخطي
 7بعمر   F. oxysporumووزع الوسط في أطباؽ بتري معقمة مسبقًا، ول قحت بقرص مف فطر  ،PSAتـ تحضير الوسط الغذائي 

مفت بأكياس تحمؿ ألواف مختمفة شممت األحمر، األصفر، ( بواقع 2شكؿ الوالبنفسجي ) ،األزرؽ، األبيض، البرتقالي، األسود أياـ، وغ 
أياـ مف التحضيف مف خالؿ قياس  7 تـ تسجيؿ معدؿ النمو القطري لمفطر بعدمكررات لكؿ لوف. ع رضت جميع المزارع لمضوء و  ةثالث

وفقًا لممعادلة التي ، كما ح سبت نسبة النمو (Tao  et al., 2011) في اتجاىيف متعامديف وأخذ متوسط القراءتيفقطر المستعمرة 
 :  ,Ababutain(2013ذكرىا )

 111×    متوسط قطر مزرعة الفطر نسبة النمو )%( =      
 قطر الطبق المستخدم        
 

 
 F. oxysporumبأوراق يختهفت انهوٌ عهى اننًو انخطً نهفطر  PSA. إعذاداث تجربت نذراست تأثٍر تغهٍف أطباق 2انشكم 

 :التأثير عمى كتمة الفطر
في كؿ دورؽ، وع قمت تحت ضغط  مؿ 75ؿمؿ بمعد 100وزع في دوارؽ مخروطية سعة  PSBتـ تحضير الوسط الغذائي السائؿ 

أياـ لمفطر  7سـ مف مزرعة بعمر  0.5ل قحت الدوارؽ بقرص ـ في جياز التعقيـ الرطب. ° 121رطؿ/بوصة وفي درجة حرارة  15
 الم ْمرض.

 ،األزرؽ، األبيض، البرتقالي، األسود شممت األحمر، األصفر،غ مفت الدوارؽ بأكياس ذات ألواف مختمفة الضوئي،  لدراسة تأثير الطيؼ
بعد انتياء فترة التحضيف ف صؿ °. ـ 2±23أياـ في درجة حرارة  7ح ضنت لمدة و  ،(3شكؿ المكررات لكؿ لوف ) ةوالبنفسجي( بواقع ثالث

ساعة.  24لمدة ° ـ60في فرف درجة حرارتو  معمومة الوزف ثـ جرى تجفيفو 1النمو الفطري عف البيئة بالترشيح خالؿ ورقة ترشيح رقـ 
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تـ تقدير متوسط الوزف الجاؼ لكتمة النمو الخضري لمفطر الم ْمرض بحساب الفرؽ بيف وزف ورقة الترشيح بدوف كتمة الفطر ووزنيا مع 
 كتمة الفطر.   

 
 .F. oxysporumبأوراق يهونت وتأثٍرها عهى كتهت انفطر  PSB. تغهٍف دوارق انوسظ 3انشكم 

 :التحميل اإلحصائي
باستخداـ كؿ البيانات المتحصؿ عمييا في ىذه الدراسة حممت (. CRDص ممت جميع التجارب باستخداـ التصميـ العشوائي التاـ )

التبايف لموصوؿ إلى جدوؿ تحميؿ تـ تحويميا الى القيـ الزاوية المقابمة ليا قبؿ تحميميا  المئوية النسب، و CO Stat اإلحصائي البرنامج
(ANOVA واستخداـ اختبار )LSD عند ( مستوى المعنويةP ≤ 0.05.لممقارنة بيف متوسطات المعامالت ) 

 :النتائج والمناقشة
 :عمى لون الصبغة األثير

موثقة في الشكؿ  PSAعمى الوسط الصمب   F. oxysporum نتائج تأثير اإلضاءة عمى إنتاج الصبغة في قاعدة مستعمرة الفطر
حيث أشارت إلى حدوث اختالفات في الشكؿ الظاىري لمستعمرة الفطر تحت التجربة، والذي ظير في صورة تغيير في كثافة (، 4)

الصبغة التي ينتجيا الفطر، فكاف الصبغة كثيفة داكنة تحت تأثير الضوء األحمر، البنفسجي، األسود والضوء األزرؽ، في حيف كانت 
األخرى. نتائج اختالؼ كثافة وتركيز الصبغة باختالؼ لوف الضوء وثقت في دراسات أخرى والتي  أقؿ كثافة  تحت تأثير ألواف الضوء

 ,.2019Babitha et al., 2008 ; Soumya et alالرحمف،  )عبد برىنت فييا  أف لوف الضوء يمعب دورًا في تغيير تركيز الصبغة
2014; Velmurugan et al., 2009.)  

أثبت فييا أف لوف الطيؼ الضوئي يؤثر عمى نمو كتمة   ,.Babitha et al(2008أخرى تحصؿ عمييا )نتائج مماثمة عف فطريات 
نتاج الصبغات في الفطر  ، حيث الحظ أف الضوء األحمر واألزرؽ يعمالف عمى زيادة  إنتاج  Monascus purpureusالفطر وا 

كماؿ تجرثميا، باإلضافة إلى أف الضوء قد   ,Charlile(1970وذكر )الصبغة .  أف الضوء ضروري لبعض الفطريات لحث نموىا وا 
أف الضوء   ,Yu and Fischer(2018ر )فس  في الوسط المغذي، كما   photochemicalيكوف تثبيطي أو تحفيزي بسبب تأثيرات 

مكنو مف االستجابة لمطيؼ الضوئي المختمؼ عف طريؽ حدوث يسيطر عمى العمميات الفسيولوجية والتركيبة المورفولوجية لمفطر والتي ت
و الجينـو في خمية الفطر أتغيرات في الشكؿ المورفولوجي لمفطر مرافقة لتغيرات فسيولوجية، وكؿ تمؾ التغيرات تعود لتأثر المورثات 

 لشبكي داخؿ الخمية. توبالـز إلى النواة ويتغير ما يعرؼ بالبروتيف ايوبالتالي تغيير اإلشارة المارة في الس
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 .F. oxysporumتأثٍر اختالف نوٌ انضوء عهى اننًو انخطً نهفطر  . 4انشكم 

A ،أحًر :B ،انشاهذ :C ،أسود :D ،أصفر:E ،ًبرتقان :F ،ًبنفسج :G ،أبٍض :Hاألزرق : 
  :التأثير عمى النمو الخطي ونسبة النمو

( أف نمو الفطر في الظالـ )الموف األسود( 1وضحت النتائج المدونة في الجدوؿ )فيما يتعمؽ بتأثير لوف الضوء عمى النمو الخطي، 
سـ، تطابقت ىذه النتيجة مع تمؾ  6.5كاف األفضؿ عمى اإلطالؽ مف األلواف األخرى في تشجيع نمو الفطر، الذي سجؿ نموًا قطره 

في الظالـ كاف أعمى معنويًا مف نموىا   Fusariumأنواع الفطر  وذكر فييا أف نمو ، ,.Mohsen et al(2016التي تحصؿ عمييا )
وعمومًا فاف نمو الفطر في األلواف القاتمة )أحمر، أزرؽ، بنفسجي( أفضؿ مف األلواف الخفيفة )أصفر، برتقالي، أبيض(، تحت الضوء. 

 -5.3ت عمى وجود فروؽ معنوية في تأثير اختالؼ الطيؼ الضوئي، حيث تراوحت أقطار النمو ما بيف دنتائج التحميؿ اإلحصائي أك
 Fusariumبأف ىناؾ القميؿ مف االختالفات في نمو الميسميـو  الفطر   ,.Fayzalla et al(2008يتفؽ ىذا مع ما أورده )سـ. 6.5
في   photochemicalالضوء قد يكوف تثبيطي أو تحفيزي بسبب تأثيرات الػأنظمة الضوء األخرى، ربما تعود ىذه النتيجة إلى أف تحت 

فالضوء إما أف يكوف لو تأثير ايجابي أو تثبيطي عمى تكويف التراكيب التكاثرية والجراثيـ في (. Charlile, 1970الوسط المغذي )
 (. 2003عمار، الفطريات )

تأثيرات الطيؼ الضوئي المختمؼ كذلؾ عمى نسبة النمو لمفطر في الطبؽ،  (، فقد انعكست1جدوؿ الأما فيما يتعمؽ بنسبة النمو )
%(، ثـ األحمر 70% تحت الضوء األسود يمييا الموف البنفسجي )72.2وكانت التأثيرات معنوية جدًا ، حيث سجمت أعمى نسبة نمو 

. نتيجة مماثمة سجميا برتقاليلواف األصفر واألبيض وال%. في حيف انخفضت نسبة النمو تحت األ68.9واألزرؽ بنسبة 
(2016)Mohsen et al.,   .تعود الختالؼ الطيؼ الضوئي وتأثيره عمى نمو الفطريات 

 :التأثير عمى وزن الكتمة الحيوية
ميـو والجراثيـ(، حيث سجمت يبينت التجربة أف الختالؼ ألواف الطيؼ الضوئي تأثيرات معنوية عمى الوزف الجاؼ لكتمة الفطر )الميس

(، وكاف النمو أفضؿ تحت تأثير األلواف القاتمة، والضوء األسود أفضميا جميعًا. نتيجة 1 جدوؿاليع األلواف اختالؼ في وزف الفطر )جم
والذي يعود   ,Hill(1976( و)2003)عمار . وىذا يتفؽ مع ما وجده  ,.Velmurugan et al(2009)( و2017خميفة )مماثمة ذكرىا 

إلى خفض تمثيؿ وامتصاص الكربوف )السكروز( في البيئة ويؤدي إلى تشكؿ الكونيديا، أو ربما يعزى إلى وجود حد أو تركيز معيف مف 
 (.Schwemmdin, 1960الكربوف في البيئة ضروري لمنع إنتاج الكونيدات )
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 F. oxysporum. تأثٍر نوٌ انضوء عهى اننًو انخطً ونسبت اننًو وانكتهت انجافت نًٍسهٍوو انفطر 1انجذول 

 /نتر(غكتهت انفطر ) نسٍت اننًو )%( اننًو انخطً )سى( نوٌ انضوء

 a 68.9 (11.55) a 0.370 b 6.2 أحًر 1

 a 68.9 (11.55) a 0.491 ab 6.2 أزرق 2

 a 72.2 (49.72) a 0.608 a 6.5 أسود 3

 b 62.2 (52.06)b 0.352 ab 5.6 أصفر 4

 b 61.0 (51.35) b 0.343 ab 5.5 برتقانً 5

 a 70.0 (11.65) a 0.420 b 6.3 بنفسجً 6

 b 1..5 (11.55) b 0.260c 5.3 ابٍض 7

 *0.30 ***3.3 ***0.5 %5أقم فرق يعنوي عنذ 

 5.5515كبن وزن ورقة الترشيح الفبرغة ببلميسان الحسبش 

 مكررات 5األرقبم في الجدول متوسط 

 األرقبم بيه القوسيه تعني التحول الساوي للنسبة المئوية. 

 .***: فروقبت معنوية مرتفعة، *: فروق معنوية منخفضة

 الستنتاجات:ا
عمى  F. oxysporumأثبتت الدراسة أنو بسبب اختالؼ ألواف الطيؼ الضوئي حدث تغيير في  لوف الصبغة التي يفرزىا الفطر 

 .  كما أف لو تأثيرات معنوية عمى النمو الخطي، نسبة النمو ووزف الكتمة الحيوية لمفطر، PSAالوسط الصمب 
 :المراجع
 Sclerotinia(. دراسة الخصائص المزرعية والمورفولوجية والفسيولوجية لبعض عزالت الفطر 2010) ، زىرة ابراىيـالجالي

sclerotiorun 72-59(: 1)1 .الميبية لوقاية النبات. المجمة. 
في المنطقة الوسطى  (Pistacia lentiscus(. دراسة األمراض الفطرية عمى أوراؽ البطـ/البطـو )2017) خميفة، حميدة عبدالرازؽ

 صفحة. 127مف الجبؿ األخضر. رسالة ماجستير. كمية الزراعة. جامعة عمر المختار. 
معمميًا. المجمة الميبية  Fusarium oxysporumتأثير اختالؼ الظروؼ البيئية عمى نمو الفطر  (.2019) عبدالرحمف، ابتساـ محمد
 .20 -9: 9لوقاية النبات، 

(. الفطريات )الفسيولوجي، التكاثر( وعالقتيا بالبيئة واإلنساف. الجزء الثاني. الدار العربية لمنشر والتوزيع. 2003) دعمار، محمد محم
 صفحة. 597
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Abstract 

The study was conducted at the Plant Pathology Laboratory, Faculty of 

Agriculture, Omer Al-Mukhtar University, El-Beida, Libya, in the year 2019 to test 

the effect of darkness and different color lights on pigment, linear growth and 

biomass of Fusarium oxysporum, with different color shades such as red, 

yellow, orange, blue, purple and white. The results showed that different effects 

of spectrum light were observed in color of pigments with different intensities. 

Incubation in total darkness increased the linear, growth percentage and fungal 

biomass. The linear growth resulted maximum in darkness (6.5cm) and 

minimum in white light (5.3cm). The maximum biomass production was also 

noticed in darkness (0.608g/l) and the minimum in white light (0.260g/l) of dry 

weight.  

Keywords: Spectrum light, Fusarium oxysporum, Linear growth, Biomass dry 

weight.   
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