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 ملخص ال
في مخابر مع  البحث  النبات  هنفذ  أمراض  الزراعية    –د بحوث  البحوث   –الجيزة    –مركز 

عامي   خالل  إلى  2017-2016مصر  الدراسة  هذه  هدفت  النمو    حيث  خصائص  تحديد 
المسببة لمرض    Alternaria solani and A. alternata  الميسليومي لعزالت الفطريات  

الفطر  وعزالت  المبكرة   الرمادي  Botrytis cinerea   اللفحة  للعفن  أنواع المسبب  على 
عليه   النامي  الغذائي  المستنبت  لراشح  الحيوي  االختبار  الغذائية،  المستنبتات  من  مختلفة 

السموم   تعريف  و  المختبرة  النتائجالعزالت  بينت  فيه.  النمو   المتواجدة  اختالف  إلى 
الميسليومي للعزالت النمو  النمو   الميسليومي للعزالت باختالف شراستها.  الشرسة أسرع من 

اإلنزيمي  النشاط  كان  المختبرة.  البيئات  جميع  على  شراسة  األقل  للعزالت  الميسليومي 
للعزالت الشرسة أكبر من النشاط اإلنزيمي للعزالت األقل شراسة لجميع الفطريات المختبرة.  

فطرية:   سموم  خمس  تعريف   ,Altenuene (ALT), Altertoxin (ATX)تم 

Alternariol (AOH), Alternariol methyl ether (AME) and Tenuazonic 

acid (TeA)  في مستخلص راشح المستنبت الغذائي لعزالت الفطريات  A. alternata    و
A. solani  ،  إلى راشح    Alternaric acidإضافة  مستخلص  في  عنه  الكشف  تم  الذي 

الفطر   لعزالت  الغذائي  الكشف عن  .  A. solani  المستنبت  في مستخلص مر   14تم  كب 
الفطر   لعزالت  الغذائي  المستنبت  المركب  B. cinereaراشح  تعريف  تم   .Botcinolide  

الشرسة    للعزالت  الغذائي  المستنبت  راشح  في مستخلص  يتواجد سوى  لم   ,BcB-2الذي 

BcB-1 and BcI-2    من الفطرB. cinerea  . يحتوي مستخلص راشح المستنبت الغذائي
للعزالت الفطرية الشرسة لجميع الفطريات المدروسة على سموم فطرية أكثر من مستخلص 

 راشح المستنبت الغذائي للعزالت األقل شراسة.   
مفتاحية:    Alternaria alternate  ،  Alternaria solani    ،Botrytisكلمات 

cinerea، سموم فطرية . ال، المستنبت الغذائي، نمو ميسليوميال 

mailto:nsreendibsh@gmail.com
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 مقدمة: ال
ومرض اللفحة المبكرة المتسبب عن    Alternaria alternateيعتبر مرض تبقع األوراق االلترناري المتسبب عن الفطر  

من أهم األمراض الفطرية التي تصيب العائلة الباذنجانية وخاصة البندورة والبطاطا وأكثرها   Alternaria solani  الفطر
بينما يعتبر  (.  Rotem 1994يحتاج الفطر لظروف حرارة معتدلة وتناوب لظروف الرطوبة والجفاف )                     نتشارا  في العالم،  ا

الفطر   عن  المتسبب  الرمادي  العفن  ل  Botrytis cinereaمرض  الواسع  العائلي  المدى  ذات  الفطريات  على  من  قدرته 
 لهذه المسببات الفطريةفي حال توفر الظروف المناسبة  (.  Jarvis, 1977الحياة بصورة رمية على البقايا النباتية الميتة )

   .(Dik et al., 1999رة للمحاصيل قبل وبعد الحصاد وخالل فترة التخزين )يمكن أن يحدثا أضرار اقتصادية كبي 
المستنبتات العديد من  الفطرية حيث تؤثر   البيئات  /تستخدم  الممرضة  المسببات  الغذائية في عزل مجموعات مختلفة من 

المستنبت ال  على  تاتلك  المستعمرة  وشكل  الخضري  الممرضة،النمو  المسببات  لتلك  مكونات    فطرية  على  ذلك  يعتمد 
 ,Kuhen and Ghannoumالمستنبت الغذائي، درجة حموضته، درجة الحرارة، اإلضاءة وخليط الغازات الذي يحيط بها )

2003 and Kumara and Rawal, 2008  .)  بينVarma et al .,(2015)  الفطر  بأن لعزالت  نمو   .A  أفضل 

solani    واآلجار  كان البندورة  ثمار  مستخلص  الغذائي  المستنبت   tomato fruit extract agar mediumعلى 

(TFEA)  نموها في  العزالت  تباينت  حيث  الشكلية  درسا    Devappa and Thejakumar (2016)  أما.  ،  الصفات 
 حيثالمسبب لمرض تبقع األوراق في الفليفلة على العديد من المستنبتات الغذائية.    A. alternataوالفيسيولوجية للفطر  

الغذائي   للفطر على المستنبت  الشوفان   Richard's agarريتشارد  كان أفضل نمو مسيليومي  النمو على مستنبت  يليها 
oatmeal agar    ومن ثم مستنبت أجار البطاطاpotato dextrose agar    .  وجدAhmed et al., (2014)  بأن الفطر  

Botrytis cinerea    ينمو بصورة جيدة على المستنبت الغذائي مستخلص المالت واألجارmalt extract agar (MET)  
 .  czapek dox agar (CDA)والمستنبت الغذائي تشابك 

الفطر للعديد   القدرة على إنتاج عدد من المركبات التي لها  من المسببات الممرضة  تأثيرات مختلفة على العائل  ية 
النباتي، التي تساعد الفطر في إحداث المرض وظهور أعراضه، تفرز هذه المركبات من قبل المسبب الممرض سواء تم  

( غذائية مخبريا  على مستنبتات  أو  النباتي  العائل  على  بالسموم (.  Strange, 2007تبيته  النباتية  األجزاء  تعتبر معاملة 
التفاعل بين الفطر الممرض والنبات الفطرية أو براشح ا لمستنبت الغذائي للمسبب الفطري الممرض أداة جيدة في دراسة 

 (. Daub,1986العائل )
القدرة على إنتاج   A. solani  للفطرفمثال  ة.  الخاليا النباتي  زيمات التي لها تأثير علىاإلن  من بين هذه المركبات

جاالكتيورينيز   ميثيل  بكتين  إنزيم  من  عالية  للفطر   pectin methyl galacturonaseتركيزات  حين  في   ،  A. 

alternata    البكتينيز إنزيم  إنتاج  على   ,.Anand et alبين  pectin methyl lyase  (Rotem, 1994  .)القدرة 

الفطر   (2008) من  الشرسة  العزالت  السيلوليز    A. alternata  بأن  إنزيمات  إنتاج  على  القدرة   cellulolytic)لها 

enzymes C1 and Cx)    بيكتينوليتك مقارنة    (pectinolytic enzyme)وإنزيمات  الغذائية  المستنبتات  في  مخبريا 
 exo- andمثل    pectinasesمن إنزيمات البكتينيز    القدرة على إنتاج العديد  B. cinerae  للفطر  بالعزالت غير الشرسة.  
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endo-polygalacturonases (PG)    وpectin methylesterases (PME)  وpectin and pectate lyases  
(Kars and van Kan, 2004 .) 

والتي تؤثر على  تعتبر السموم الفطرية أحد نواتج التمثيل الثانوية للعديد من المسببات الممرضة  من جهة أخرى،  
الغذاء. العديد من المسببات الممرضة الفطرية لها القدرة على إنتاج سموم فطرية متنوعة، وقد ينتج السم الفطري الواحد من  

( الفطرية  الممرضة  المسببات  من  عدد  الفطر(.  Fernandez-Cruz et al., 2010قبل  أنواع    Alternaria  تتميز 
 Capote etأشار  (.  Thommas, 2003بإنتاجها لعدد من نواتج التمثيل الثانوية والتي يؤثر العديد منها كسموم فطرية )

al., (2001)   الفطر قدرة  الفطرية    A. solani  إلى  السموم  إنتاج   tenuazonic acid, alternariol andعلى 

alternariol methyl ether  المستنبات السائلة.    في  من    Sakuno et al., (2007)تمكن  الغذائية  عدد  عزل  من 
( الفطرية  النامية  epi-botcinin A and 3-o-acetylbotcineric acid-2السموم  الغذائي  المستنبت  مستخلص  من   )

 بالتالي يهدف هذا البحث إلى دراسة:.  B. cinerea ( من الفطرAEM211عليه العزلة الفطرية )
 مواصفات النمو الفطري للعزالت الفطرية المختبرة على عدد من المستنبات الغذائية. •
 قدرة العزالت الفطرية المختبرة على إنتاج اإلنزيمات المحطمة في حال تربيتها على المستنبتات الغذائية مخبريا.  •
البكتيريا   • الغذائي  مل  Bacillus megateriumحساسية  المستنبت  راشح  المختبرة ستخلص  الفطرية    للعزالت 

)الميكوتوكسينات   الفطرية  السموم  إنتاج  على  المختبرة  العزالت  قدرة  والفيتوتوكسينات    Mycotoxinsلتحديد 
Phytotoxins) . 

 تعريف عدد من السموم الفطرية في مستخلص راشح المستنبت الغذائي للعزالت المختبرة.  •
 مواد وطرائق العمل:  

 المسبب الممرض:  -1

المميزة  تم جمع   البندورة والتي تحمل األعراض  نباتية من نباتات  اللفحة    ألمراض تبقع األوراق االلترناري،عينات 
البطاطا  ديكستروز  آجار  مستنبت  على  مخبريا  عزلها  ليتم  المصرية،  المحافظات  من  عدد  من  الرمادي  والعفن  المبكرة 

Potato Dextrose Agar (PDA)  .  يتم الصوديوم  هيبوكلوريد  محلول  باستخدام  سطحيا  النباتية  األجزاء  تعقيم  بعد 
( ليتم نقلها بعد ذلك إلى  Whatman filter paper No.4لترشيح )غسلها بالماء المقطر المعقم والتجفيف عبر ورق ا

 Alternaria solani  للفطر  °م25والتحضين على حرارة     PDAمل من مستنبت    10سم( تحتوي على  9أطباق بتري )

aalternatand A.     حرارة تعريف    B. cinerea  (and Jarvis, 1980 Agrios, 2005.)  للفطر  °م22وعلى  تم 
في    (Agrios, 2005 and Barnett and Hunter, 1972اعتمادا على شكل وأبعاد األبواغ الفطرية )  العزالت الفطرية

تم ترقيم العزالت اعتمادا على نظام    مصر.   -مركز البحوث الزراعية  -معهد أمراض النباتات  -قسم بحوث أمراض النبات
سة واألقل شراسة  اشر األكثر  يبين الجدول التالي العزالت الفطرية  .  Yourman et al., (2001)الترقيم من أماكن العزل لـ  

المدروسة المرضية  العزالتللمسببات  اختيار  تم  الدراسة  ، حيث  هذه  اإلمراضيةاعتما  في  اختبار  البندورة   دا  صنف  على 
 . )نتائج غير منشورة( (Super Strain B)سوبر سترين ب 
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 المختبرة: Botrytis cinereaو   Alternaria alternata  ،A. solani(: العزالت الفطرية لكل من الفطريات 1جدول )ال

 

 الفطر الممرض 

Alternaria solani A.alternata Botrytis cinerea 

لة
عز

ال
م 

رق
 

AsK-5 AaF-2 BcB-1 

AsG-2 AaQ-2 BcB-2 

AsQ-2 AaK-2 BcI-1 

AsI-2 AaF-1 BcI-2 

   BcI-3 

 العزالت الفطرية على عدد من المستنبتات الغذائية الصلبة:   اختبار -2
الم النمو  على  الغذائي  المستنبت  تأثير  لدراسة  غذائية  مستنبتات  خمسة  استخدام  الفطرية تم  للعزالت  يسليومي 

 المختبرة وهي:
 : Potato Dextrose Agar (PDA)مستنبت آجار ديكستروز البطاطا  •

 جرام 200 بطاطا مقطعة وغير مقشرة 
 جرام 20 ديكستروز

 جرام 20 آجار
 مل1000 مقطر ماء 

 : Potato Agar (PA)مستنبت آجار البطاطا  •
 نفس مكونات مستنبت آجار ديكستروز البطاطا لكن التحتوي على الديكستروز. 

 : Tomato-Potato Agar (TPA)  البندورة -مستنبت آجار البطاطا •
 جرام100 بطاطا مقطعة وغير مقشرة 

 مل100 عصير البندورة
 جرام100 أوراق بندورة 

 جرام 20 آجار
 مل 900 ماء مقطر 

 : Czapek's Dox agar (Cz agar)مستنبت تشابك  •
3NaNo 2جرام O2.7H4FeSO 0.01 جرام 

4PO2KH    1 جرام 30 سكروز جرام 

4MgPO 0.5 جرام 20 آجار جرام 

KCl 0.5 مل1000 ماء مقطر  جرام 
 : Tomato Juice Agar (TJA)مستنبت عصير البندورة  •

 مل200 عصير البندورة
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 جرام 20 آجار

 مل 800 ماء مقطر 
الغذائية  التعقيمتم   األوتوغالف.  121حرارة  على    المستنبتات  في  ساعة  نصف  لمدة  على  م  والتبريد  التعقيم  بعد 

الغذائي يتم  بعد    (. سم  9في كل طبق )  مل10ري بمقدار  تم تم صب المستبت في أطباق ب  45درجة   تصلب المستنبت 
( من مستعمرة فطرية حديثة للعزالت الفطرية المختبرة ويتم وضعها في منتصف الطبق  مم4لقيح األطباق بقرص صغير )ت

لعزالت الفطر    °م20وعلى حرارة     .alternataAlternaria solani and Aلعزالت الفطر    °م25والتحضين على حرارة  
B. cinerea  الفطرية باتجاهين متعاكسين بعد  Koleyدا على طريقة  تما أيام اع  7،5،3. ليقاس بعدها قطر المستعمرة 

and Mahapatra (2015).  
 دراسة تأثير راشح المستنبت الغذائي للعزالت الفطرية المختبرة: -3
 جمع راشح المستنبت الغذائي: -أ

 Czapek's Doxالفطرية المختبرة والنامية على بيئة تشابك السائلة )  تم جمع راشح المستنبت الغذائي للعزالت

medium  طريقة على  اعتمادا   )Maiero et al., (1991).    وضع تم  دوارق  50حيت  في  الغذائي  المستنبت  من  مل 
سعة   )  250مخروطية  األوتوغالف  في  والتعقيم  ساعة121حرارة  مل  نصف  لمدة  بقرص  م  المستنبت  حقن  ذلك  تلى   .)

الفطرية المختبرة والتحضين لمدة  4) م لعزالت 25يوم في الظالم على حرارة    14مم( من مستعمرة فطرية حديثة للعزالت 
يوم في    14لمدة    B. cinerea، في حين تم تحضين عزالت الفطر  Alternaria solani and A. alternataالفطر  

حرارة   درجة  وعلى  ترشيح  20الظالم  ورق  عبر  الغذائية  البيئة  المستنبت  ترشيح  ذلك  بعد  وتم   Whatman filter)م. 

paper No.4)  في وقت    االستخدامه  °م4حرارة    واالحتفاظ بها عند درجة   يته بورق ألمنيومطوجمعه في كأس زجاجي وتغ
 الحق.

 اإلنزيمي لراشح المستنبت الغذائي: تقدير النشاط  -ب
 : Polygalactorinase (PG)تقدير إنزيم  •

الفيسكومتر   النشاط اإلنزيمي باستخدام  من   Alexander (1954)اعتمادا على طريقة    viscometerتم تقدير 
ائي مضافا مل من راشح المستنبت الغذ5% . حيث تم قياس لزوجة  1خالل قياس االنخفاض في اللزوجة لمحلول البكتين  

 .Acetate buffer باستخدام محلول 4 % وضبط الحموضة على1مل من محلول البكتين 5له 
 : Cellulase (Cx)تقدير إنزيم  •

 Carboxyl MethylCellulose (CMC)تم تقدير النشاط اإلنزيمي من خالل االنخفاض في اللزوجة لمحلول  
طريقة  1 على  اعتمادا   %Matta and Dimond (1963)    .  لزوجة في  االنخفاض  قياس  تم  من 10حيث    مل 

Carboxyl MethylCellulose (CMC)  1%    إليه الحموضة  10مضافا  الغذائي بعد ضبط  المستنبت  مل من راشح 
 . Acetate bufferباستخدام  4.5على 

من   لكل  اإلنزيمي  النشاط  حساب  في   Celluloseو    Polygalactorinaseتم  االنخفاض  نسبة  خالل  من 
 م باستخدام المعادلة التالية: 25دقيقة عند درجة حرارة  30اللزوجة لكل من البكتين والسيلوليز بعد 
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 (X 100wT-0T/1T-0T(االنخفاض في اللزوجة %= 

: زمن مرور المحلول عبر الفيسكومتر خالل   1Tدقيقة.  0: زمن مرور المحلول عبر الفيسكومتر خالل الزمن 0Tحيث أن  
 الفيسكومتر. رور الماء المقطر عبر: زمن م wTدقيقة. 30الزمن 

 راشح المستنبت الغذائي على البكتريا: مستخلص تأثير   -ج
ثالث مرات باستخدام احجام متساوية من    Alternaria spتم استخالص راشح المستنبت الغذائي لعزالت الفطر  

 ، في حين تم استخالص راشح المستنبت الغذائي للفطر  Ethyl acetate  (Pero et al., 1973 )مذيب األيثايل اسيتات  
B. cinerea    الكلوروفورم من  متساوية  باحجام  مرات  تم  Chloroform  (Stott and Bullerman, 1975  .)ثالث 

مل من نفس المذيبين )الكلوروفورم واأليثايل 2ام المبخر الدوار حتى الجفاف وإذابة المتبقي في  تبخير المستخلص باستخد
نمو  أي  من  وخالي  نقي  غذائي  مستنبت  راشح  على  الخطوات  نفس  اتباع  تم  للشاهد  بالنسبة  حدى.  على  كل  اسيتات( 

 فطري. 
البكتريا   على  الحصول  مجمع B3245)الساللة    Bacillus megateriumتم  الميكروبيولوجي،  مخبر  من    )

القاهرة الزراعة، جامعة  كلية  )قطر    -المعامل،  بتري  في أطباق  تربيتها  تم  على  9مصر. حيث  مل من    10سم( تحتوي 
البيئة قبل تصلبها.     Tryptone Yeast Glucose Agar (TYG) mediumمستنبت   إلى  البكتيري  المعلق  بإضافة 

( من مستخلص راشح المستنبت ميكرولتر  50و    25،  10مم( المعاملة مسبقا بـ )5رقية )بعد ذلك تم نقل ثالثة أقراص و 
الشاهد يحتوي أطباق بتري تحتوي على  الغذائي )الكلوروفورم أو األيثايل اسيتات( إلى أطباق البتري الحاوية على البكتريا.  

لنقي الخالي من أي مسبب ممرض. احتوت كل البكتريا وأقراص ورقية معاملة مسبقا بمستخلص راشح المستنبت الغذائي ا
م . تم حساب قطر منطقة منع  37مكررات( لكل تركيز مستخدم. تم التحضين على حرارة    3أطباق بتري )  3معاملة على  

 (.Ashour, 1992النمو )مم( بعد أن غطت البكتريا سطح طبق الشاهد )
 تعريف بعض السموم الفطرية:  -د

طريقة   اعتماد  الفطريات   Paterson (1986)تم  من  كل  تنتجها  التي  الفطرية  السموم  وتعريف  الستخالص 
Alternaria solani, A. alternata    وB. cinerea    حيث تم تربية العزالت الفطرية المختبرة على مستنبت تشابك .

Czapek's Dox medium    تم استخالص راشح المستنبت الغذائي ثالث مرات بـ  يوم على درجة حرارة المخبر.    14لمدة
( إذابة  1:2)الكلوروفورم: ميثانول  ثم  الدوار،  المبخر  باستخدام  الجفاف  دورق والتبخير حتى  في  المستخلص  ((. تم جمع 

 ,TLC plate 20x20 cm)غرافيا الطبقة الرقيقة  ((. تم استخدام ألواح كروماتو 1:2مل )كلوروفورم: ميثانول )1المتبقي بـ  

Merck aluminium sheet, silica gel 60 F254, layer thickness 0.2 mm)    من نقاط  وضع  تم  حيث 
المختبرة عند قاعدة لوح   الفطرية  للعزالت  الغذائي  المستنبت  الحواف وبمقدار  2على بعد    TLCمستخلص راشح  سم من 

%(  90فورميك أسد )  -أيثايل اسيتات   -في وعاء يحتوي على تولوين  TLCغمس لوح    سم بين كل نقطة وأخرى. تم2
والتغطية حتى وصول المذيب إلى    ( Toluene- Ethyl acetate- Formic acid 90% (5:4:1)( )1:  4:  5بالنسب )

)قبل   العلوية  الحافة  لوح  2قرب  من  اسيد  TLCسم(  الترناريك  الفطري  السم  لتعريف  أما   .Alternaric acid    تم فقد 
 (. ثم رفعها ووضعها بصورة افقية حتى تطاير خليط المذيبات عنها.5: 95استخدام خليط المذيبات كلوروفورم: إيثانول )
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عند طول    htUV ligباستخدام األشعة فوق البنفسجية    TLCوكثافة البقع المتوضعة على لوح    fRتم حساب قيم  
الجريزوفلوفين  (Betina 1993)  نانومتر  365موجة   محددة   fRكمادة قياسية ذات قيمة    Griseofluvin. تم استخدام 

الغذائي  مستخلص  المركبات المختلفة الموجودة في    fRلتحديد قيم    للعزالت المختلفة. تم المسح الضوئي راشح المستنبت 
نانومتر. تم حساب مساحة    365و    254  عند طولي موجة  CAMAG TLC Scanner 3باستخدام جهاز    TLCللوح  

( والتقدير الكمي TLCة على لوح  عكل من نواتج التمثيل الناتجة لكل عزلة من العزالت المختبرة )كمعيار لشدة كثافة البق
القياسية   المادة  باستخدام  طريقة    .  Altenueneلها  استخدام  الفطري   Maiero et al., (1991)تم  السم  عن  للكشف 

Alternaric acid    لوح معاملة  خالل  )  TLCمن  الفانيلين  )3بمحلول  اإليثانول  في  الكبريت  100جم(  وحمض  مل( 
م  120على حرارة    TLCومن ثم تعريض لوح    (vanillin 3g+ 100 ml ethanol + 3ml sulfuric acid)مل(  3)

بقع بلون أزرق   10لمدة   العادي.بنفسجي يم -دقائق حتى ظهور  في حين تم معاملة لوح   كن رؤيتها في ظروف الضوء 
TLC    بالكاشفanisaldehyde   ( والتسخين على حرارة 1: 2:  17المذاب في ميثانول: اسيتيك أسيد: حمض الفوسفور )
لمدة    100 العادي  8م  الضور  ظروف  تحت  غامق  أزرق  بلون  بقع  ظهور  حتى  الفطري   دقائق  السم  عن  للكشف 

Botcinolide (Cutler et al., 1996.) 
وقيم   اللون  كثافة  على  اعتمادا  الفطرية  السموم  تعريف  جهاز    fRتم  بيانات  على   CAMAG TLCاعتمادا 

Scanner DigiStore 2    التشغيل نظام  للفطريات   win CATS Softwareباستخدام  االقليمي  المركز  في   .
 مصر.  -جامعة األزهر -كلية الصيدلة -وتطبيقاتها

 التحليل اإلحصائي: 
اإلحصائي   البرنامج  استخدام  التحليل    ASSISTATتم  باستخدام  اإلحصائي  التحليل  واختبار   ANOVAفي 

Duncan (Duncan, 1955 .) 
 النتائج: 

 على المستنبتات الغذائية المختلفة: B. cinereaو  A. solani, A. alternataالنمو الميسليومي لعزالت الفطريات 
المسببات  من  لكل  شراسة  واألقل  األكثر  الفطرية  للعزالت  الفطرية  المستعمرة  قطر  قياس  تم  التجربة  هذه  في 

الفطرية مختلفة.    B.cinereaو    A.solani, A.alternata  الممرضة  غذائية  مستنبتات  خمسة  تربية  على  أن  حيث 
( بأن المستنبت  2ات اإلمراضية.يبين الجدول )المسبب الممرض على المستنبت الغذائي المناسب هو أولى خطوات الدراس

تشابك    TAالغذائي   مستنبت  يليه  المختبرة  للعزالت  مسيليومي  نمو  أعلى  الميسليومي Cz agarأعطى  النمو  اختلف   .
مع  للعزالت التحضين،  من  الثالث  اليوم  في  شراسة  واألقل  األكثر  بازياد    الفطرية  الميسليومي  النمو  زيادة  فترة  مالحظة 

الذي    PAعلى كافة المستنبتات الغذائية عدا مستنبت    التحضين لوصوله إلى حواف الطبق في اليوم السابع من التحضين
 .Aللعزالت األكثر شراسة من الفطر    المستعمرة الفطرية  قطر   . كانB. cinerea  لنمو الفطر  يعتبر مستنبت غير مناسب

alternata  (AaF-2 and AaQ-1  مستنبت على   )TA  90    و التوا  مم75سم  المستعمرة على  قطر  كان  كان  لي، 
 . أما بالنسبة لعزالت A. alternata  (AaK-2 and AaF-1)  سم للعزالت األقل شراسة من الفطر  43سم و46  الفطرية
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  AsK-5  andلكل من العزالت األكثر شراسة )  مم  31،  41و    84،  90ستعمرة الفطرية  كان قطر الم  A.solani  الفطر

AsG-2) ( واألقل شراسةAsQ-2  and  AsI-2 )  .على التوالي 
على   B.cinerea (BcB-2, BcB-1, BcI-2, (BcI-1 and BcI-3 كان قطر المستعمرة الفطرية لعزالت الفطر

البندورة   عصير  مستنبت    74و    79،  84،  84،  89كانت    TAمستنبت  كان  حيث  التوالي.  على  أفضل    TAمم 
الفطر عزالت  لنمو  الغذائية  بيئة تشابك    A.solaniو    A. alternata  المستنبتات  يليها   Cz agar  ،PA  ،PDAيليها 

TPAالفطر لعزالت  ميسليومي  نمو  أعلى  كان  حين  في   .  B. cinerea    مستنبت مستنبت    TAعلى  ،  Cz agarيليه 
TPA  ،PDA    يليها مستنبتPA  لم يساعد المستنبت الغذائي .TPA   على النمو الميسليومي المناسب للفطريات  A. 

alternata and  A. solani.   في حين لم يدعم المستنبت الغذائيPA أي نمو ميسليومي لعزالت الفطر B. cinerea. 
 اإلنزيمات المحللة لجدر الخاليا في المستنبت الغذائي:إنتاج 

إنزيمي   من  كل  نشاط  تقدير  المستنبت   Cellulolytic (Cx)و    Polygalactorinase  (PG)تم  راشح  في 
. عموما النشاط اإلنزيمي    B.cinereaو    A.solani, A.alternataالغذائي للعزالت عالية وقليلة الشراسة من الفطريات  

(PG and  CX  كما توضح النتائج 3( للعزالت عالية الشراسة أعلى من النشاط اإلنزيمي للعزالت األقل شراسة )جدول .)
في راشح المستنبت الغذائي    Polygalactorinase (PG)أقل من نشاط اإلنزيم    Cellulolytic  (Cx)بأن نشاط إنزيم  

 لجميع العزالت المختبرة. 
لـ   اإلنزيمي  النشاط  )  PGكان  العزالت 58.77و    63.18عاليا  مستنبت  راشح  في  اللزوجة((  في  )انخفاض   %

الشرسة   األقل   A. alternataللفطر    AaQ-1  و    AaF-2الفطرية  العزالت  لراشح مستنبت  اإلنزيمي  بالنشاط  مقارنة 
من   AsG-2 و   AsK-5 %(. كان النشاط اإلنزيمي للعزالت الشرسة   27.80و    33.47) AaK-2 و    AaF-1شراسة  

و    AsI-2  36.80و      AsQ-2% بينما كان النشاط اإلنزيمي للعزالت األقل شراسة  41.52و    A. solani  63.61  الفطر
  49.61مابين    B. cinerea  %. بينما تراوح النشاط اإلنزيمي لراشح المستنبت الغذائي للعزالت الشرسة من الفطر14.85

مابين  68.40و اإلنزيمي  النشاط  ترواح  حين  في  األقل 30.69و    %22.23،  للعزالت  الغذائي  المستنبت  راشح  في   %
( في راشح المستنبت الغذائي للعزالت الشرسة  Cxأن النشاط اإلنزيمي )كذلك بينت النتائج ب  .BcI-1  and BcI-3شراسة  

AaF-2    و  AaQ-1 (58.53  أعلى منه في راشح المستنبت الغذائي للعزالت األقل شراسة 53.24و )%AaK-2    و 
 AaF-1  (38.18    الفطر13.78و من   )%  A. alternata العزالت مستنبت  لراشح  اإلنزيمي  النشاط  كان  حين  في   .
 %(.34.03و  57.46) A. solani من الفطر AsG-2و    AsK-5الشرسة 
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أيام من   7، 5، 3د بع  B.cinerea و A.solani, A.alternata (: متوسط النمو الميسليومي لعزالت الفطريات2جدول )ال
 الغذائية الصلبة. د من المستنبتات التحضين على عد 
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49 
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aB 

43 
aC 

49 
aB 

63 
aA 

68 
aC 

68 
aC 

57 
aD 

75 
aB 

90 

aA 
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 (.P<0.05التختلف فيما بينها معنويا )مستوى المعنوية   أو السطر الواحد ألرقام التي تحمل نفس الحرف في العمود الواحدا
 د. الحروف الصغيرة للعمود الواحد والحروف الكبيرة للسطر الواح

العزالت األراشح  %( في  10.79و    29.79في حين كان ) النشاط    بينما.  AsI-2و     AsQ-2قل شراسة  مستبت  تراوح 
في   ،B. cinerea % في راشح المستنبت الغذائي للعزالت عالية الشراسة من الفطر46.39و  33.94مابين  Cxاإلنزيمي 

. تشير النتائج إلى BcI-1  و     BcI-3% في راشح المستنبت الغذائي للعزالت األقل شراسة  26.35و    13.68حين كان  
إنزيمي   على إنتاج  المختبرة وقدرتها  للعزالت  القدرة اإلمراضية  النتائج بأن  Cxو    PGوجود توافق مابين  . كما أوضحت 

 مقارنة بالعزالت األقل شراسة.   Cxو  PG العزالت الشرسة من الفطريات المختبرة أكثر قدرة على إنتاج األنزيمات 
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لراشح المستنبت الغذائي للعزالت   Cellulolytic (Cx)و   Polygalactorinase (PG)(: النشاط اإلنزيمي لـ 3جدول )ال
 يوم من التحضين. 14بعد  B. cinerea  و  Alternaria alternate  ,A.solani الفطرية للفطريات

 الغذائيالنشاط اإلنزيمي في راشح المستنبت  النمط اإلمراضي  العزالت المختبرة 

(PG)* (Cx)* 

A.alternata 

AaF-2 HA 63.18a 58.53a 

AaQ-1 HA 58.77b 53.24b 

AaK-2 LA 33.47c 38.18c 

AaF-1 LA 27.80d 13.78d 

A.solani 

AsK-5 HA 63.61a 57.46a 

AsG-2 HA 41.52b 34.03b 

AsQ-2 LA 36.80c 29.79c 

AsI-2 LA 14.85d 10.79d 

B.cinerea 

BcB-2 HA 68.40a 46.39a 

BcB-1 HA 54.10b 45.07a 

BcI-2 HA 49.61c 33.94b 

BcI-1 LA 30.69d 26.35c 

BcI-3 LA 22.23e 13.68d 

 االنخفاض في اللزوجة )%( )متوسط ثالث مكررات(. متوسط *
 (.P<0.05األرقام التي تحمل نفس الحرف في العمود الواحد التختلف فيما بينها معنويا )مستوى المعنوية  -

 : B. megaterium تأثير مستخلص راشح المستنبت الغذائي على البكتريا
البكتريا   حساسية  إلى  الدراسة  نتائج  تنتجها    B. megateriumأشارت  التي  الثانوية  التمثيل  الفطريات لنواتج 

)B.cinereaو    A.solani, A.alternata  الممرضة الجدول  يوضح  مس4.  تأثير  الغذائي (  المستنبت  راشح  تخلص 
أكثر حساسية لمستخلص    B. megateriumتبين النتائج بأن البكتريا    .B. megateriumللعزالت المختبرة على البكتريا  

خلص راشح المستنبت الغذائي للعزالت األقل شراسة. كان قطر منع راشح المستنبت الغذائي للعزالت الشرسة مقارنة بمست
و    11.7،    16.0(  ميكروليتر  10و    25و    50)  A. alternata  من الفطر  AaF-2النمو لراشح مستنبت العزلة الشرسة  

إلى    9.3 حين  في  التوالي،  على  شراسة    5.0و    7.3،  9.7مم  األقل  للعزلة  الغذائي  المستنبت  راشح  مستخلص  في  مم 
AaF-1  .  النمو للعزلة الشرسة مم، في 11.6و    A. solani  19.2  ،17.3من الفطر    AsK-5في حين بلغت قيم منع 

 .  AsI-2سة مم للعزلة األقل شرا 5.0و  7.0، 10.7حين كانت 
 .A.alternata, Aلراشح المستنبت الغذائي للعزالت الفطرية للفطريات    B. megateriumحساسية البكتريا   (:4جدول )ال

solani and B. cinerea  . 
 قطر منع النمو )مم(  النمط اإلمراضي  العزالت المختبرة 

 ميكرولتر  50 ميكرولتر  25 ميكرولتر  10

A.alternata 

AaF-2 HA 9.3a 11.7a 16.0a 

AaQ-1 HA 7.3b 10.6a 15.3a 

AaK-2 LA 6.0c 8.3b 12.5b 
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AaF-1 LA 5.0c 7.3c 9.7c 

 check - 5.0c 5.0d 5.0dالشاهد 

A.solani 

AsK-5 HA 11.6a 17.3a 19.2a 

AsG-2 HA 9.0b 14.0b 17.7b 

AsQ-2 LA 7.3c 10.0c 12.7c 

AsI-2 LA 5.0d 7.0d 10.7d 

 check - 5.0d 5.0e 5.0eالشاهد 

B. cinerea 

BcB-2 HA 12.3a 18.0a 24.0a 

BcB-1 HA 10.0b 15.7b 22.5b 

BcI-2 HA 8.3c 12.7c 17.7c 

BcI-1 LA 6.7d 11.3d 15.3d 

BcI-3 LA 5.0e 10.0e 14.3d 

 check - 5.0e 5.0f 5.0eالشاهد 

 (P<0.05األرقام التي تحمل نفس الحرف في العمود الواحد التختلف فيما بينها معنويا )مستوى المعنوية  -
(  BcB-2عالية الحساسية لمستخلص راشح المستنبت الغذائي للعزالت عالية الشراسة )  B. megateriumكانت البكتريا  

النمو إلى    ،   B.  cineara  من الفطر التركيزات  12.3و    18.0،  24.0حيث وصلت نسبة منع    10و  25،  50مم عند 
 ميكروليتر.

 تعريف السموم الفطرية:  
 B.cinereaو    A.solani, A.alternataأشارت النتائج السابقة بتأثير راشح المستنبت الغذائي للعزالت الفطرية  

  Bacillus  megteriumفي إنبات بذور ونمو عدد من المحاصيل النباتية. كما بينت النتائج الحساسية العالية للبكتريا  
 لمستخلص راشح المستنبت الغذائي للعزالت الشرسة. 

ا من نواتج التمثيل الثانوية والتي تم استخالصه  دكما أشارت النتائج إلى احتواء راشح المستنبت الغذائي على عد
نواتج تمثيل في راشح المستنبت الغذائي لعزالت   6. حيث تم تعريف  TLCوتعريفها باستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة  

   Altenueneسموم فطرية:  5(. حيث تم تعريف 2و1( والشكل ) 6و 5)جدول  A.solani و A. alternata الفطريات

(ALT),   Altertoxin   (ATX),   Alternariol   (AOH),  
 . A.alternataوتركيز السموم الفطرية الموجودة في راشح المستنبت الغذائي للعزالت الفطرية للفطر  fRقيم  (:5جدول )ال

 fR اللون  السم الفطري 

 مل(100\تركيز السم الفطري )ملغ 

 العزالت قليلة الشراسة  العزالت الشرسة

AaF-2 AaQ-1 
AaK-

2 
AaF-1 

Altenuene (ALT) 0.62 0.20 أزرق ND*** 0.68 ND 

Altertoxin (ATX) 0.41 برتقالي-أصفر ND 2.26 3.37 0.60 

Alternariol (AOH) بنفسجي-  

 مزرق

0.54 4.70 2.87 2.18 2.00 

Alternariol methyl ether  

(AME) 

 1.92 1.44 2.29 4.30 0.61 بنفسجي مزرق 
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Tenuazonic acid (TeA)  2.57 2.58 3.42 6.0 0.67 أخضر 

Altenuene (Standard)** 0.20 أزرق --- --- --- --- 

البن  فوق  األشعة  ظروف  تحت  المركبات  عن  الكشف  موجة  *تم  طول  عند  القياسي   نانومتر.  365فسجية  المركب  **تركيز 
Altenuene  =5 غير محددة.   مل.100\لغم*** 

 . solani.Aوتركيز السموم الفطرية الموجودة في راشح المستنبت الغذائي للعزالت الفطرية للفطر  fR(: قيم 6جدول )ال
 مل(100\كيز السم الفطري )ملغ تر fR اللون*  السم الفطري 

 العزالت قليلة الشراسة  العزالت الشرسة

AsK-5 AsG-2 AsQ-2 AsI-2 

Altenuene (ALT) 1.46 0.20 أزرق ND*** ND 1.31 

Altertoxin (ATX) 1.70 3.12 1.27 1.46 0.43 برتقالي-أصفر 

Alternariol (AOH) 
  -بنفسجي

 مزرق

0.53 1.77 1.52 ND ND 

Alternariol methyl ether  

(AME) 

 ND ND 5.1 5.0 0.61 بنفسجي مزرق 

Tenuazonic acid (TeA)  6.73 0.67 أخضر ND 2.45 ND 

Altenuene (Standard)** 0.2 أزرق --- --- --- --- 

Alternaric acid 
  -بنفسجي

 مزرق 

0.5 +++ Ɨ ++ + ND 

البن  فوق  األشعة  ظروف  تحت  المركبات  عن  الكشف  موجة  *تم  طول  عند  القياسي نانومتر.  365فسجية  المركب  **تركيز 
Altenuene    =5    محددة.  مل. 100\ملغ وحجم Ɨ  ***غير  متوسط  اللون  كثافة   ++ كبير،  البقة  وحجم  عالية  اللون  كثافة   +++

 البقعة متوسط، + كثافة منخفضة وحجم بقعة صغير.  

 
 A.alternata andللفطريات نواتج التمثيل الثانوية في راشح المستنبت الغذائي للعزالت الشرسة وقلية الشراسة  (: 1صورة )ال

A.solani  على لوحTLC   نانومتر(.  365ظروف األشعة فوق البنفسجية )طول موجة تحت 
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و راشح المستنبت الغذائي الخالي من أي نمو   Griseofluvinو   TLC :Alernuene(: المواد القياسية على لوح 2صورة )ال

 فطري )الشاهد(.
Alternariol methyl  ether  (AME)  and  Tenuazonic  acid  (TeA)  في مستخلص راشح المستنبت الغذائي

الفطريات   الفطري   A.solaniو    A. alternataلعزالت  السم  عن  الكشف  تم  كما   ،Alternaric  acid   تنتجه الذي 
نانومتر( يكون كل من السموم الفطرية    365ظروف األشعة فوق البنفسجية )طول موجة    تحت.  A.solaniعزالت الفطر  

Alternariol  (AOH)  and  Alternariol  methyl  ether  (AME)   في حين يكون بنفسجي،  -تكون بلون أزرق
الفطري   أصفر  Altertoxin  (ATX)السم  الفطرية  -بلون  السموم  وتكون    Altenuene  (ALT)  andبرتقالي، 

Tenuazonic  acid  (TeA)    .أزرق وأخضر الفطري  بلون  السم  بلون  Alternaric  acidفي حين يظهر  -أزرق , 
،  0.41،  0.2كالتالي    ALT, ATX, AOH, AME and TeAلكل من    fRكانت قيم  بنفسجي بعد المعاملة بالفانيلين.  

قيم    0.67و    0.61،  .540 بمقارنة  المركبات  هذه  تعريف  تم  التوالي.  قيمة    fRعلى  مع  المركبات  لمركب    fRلهذه 
كل المركبات السابقة  .  TLC Scanner، واعتمادا على قاعدة البيانات الموجود في جهاز  Griseofulvinالجريزوفلوفين  

ماعدا المركب   A. alternataتم الكشف عنها في مستخلص راشح البيئة الفطرية للعزالت الشرسة واألقل شراسة للفطر  
Altenuene  (ALT)    لم تنتجه العزالت األقل شراسةAaQ-1 and AaF-1  في حين لم تنتج العزلة الشرسة ،AaF-2 

الفطري   المركب  كان    .Altertoxin (ATX)السم  الشرسة   Altenueneتركيز  العزالت  مستنبت  راشح  في  منخفضا 
AaF-2 ,  AaK-2    المركبات تراكيز  الغذائي   AOH,  AME  and  TeA، وكانت  المستنبت  في مستخلص راشح 

المستنبت    100\ملغ    6.0و    AaF-2  4.7  ،4.3للعزلة   المركبات في مستخلص راشح  مل. في حين كانت تراكيز هذه 
 مل.   100 \ملغ  AaQ-1 2.87 ،2.29 ،3،42الغذائي للعزلة الشرسة 

الكشف المركبات    تم  في    Alternariol  (AOH)  and  Alternariol  methyl  ether  (AME)عن 
الشرا عالية  للعزالت  الغذائي  المستنبت  راشح  الفطر  مستخلص  من  في  A. solaniسة  عنها  الكشف  يتم  لم  حين  في   ،

للعزلة عالية     Tenuazonic acid (TeA)مستخلص راشح المستنبت الغذائي للعزالت األقل شراسة. كان تركيز المركب  
كانت قيمة .  AsQ-2مل( للعزلة األقل شراسة    100\ملغ    2.45مقارنة بكميته )  (مل100\ ملغ    6.73  )  AsK-5 الشراسة

fR    للمركبAlternaric acid  0.5    عنه الكشف  تم  تركيز  والذي  الشرسةبأعلى  العزلة  مستنبت  راشح    AsK- 5في 
. تشير النتائج AsI-2، في حين لم يتم الكشف عنه في راشح مستنبت العزلة األقل شراسة  AsQ-2و    AsG-2العزلة  يليها
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للفطريات الشرسة  للعزالت  الغذائي  المستنبت  راشح  أن  من    A.solaniو    A. alternata  إلى  أكبر  عدد  على  يحتوي 
ستخلص راشح مستنبت العزالت ماألقل شراسة، إضافة إلى أن تركيزات هذه المركبات في    السموم الفطرية مقارنة بالعزالت

األقل شراسة.   العزالت  في مستخلص راشح مستنبت  بتركيزها  أعلى منه مقارنة  ارتباط سمية راشحالشرسة  النتائج   اكدت 
 .المستنبت الغذائي للعزالت المختبرة بعدد وتركيز السموم الفطرية الموجودة فيه

حيث تم الكشف عن    لها،    fRوقيم    B. cinerea  ( السموم الفطرية التي تنتجها عزالت الفطر7يوضح الجدول )
نانومتر(. حيث كانت قيم    365تحت ظروف األشعة فوق البنفسجية )طول موجة    TLCناتج تمثيل ثانوي على لوح    14

fR      التي تم الكشف عنها فقط في مستخلص راشح المستنبت الغذائي للعزلة الشرسة    12و    9،  8،  5،  4،  3،  2للمركبات
2-BcB    التوالي المركب ذو  0.92و    0.87،  0.57،  0.27،  0.25،  0.17على  أما   .fR  (0.08  الكشف عنه في ( تم 

لتراكيز بأعلى ا  0.92و    fR     0.88    ،0.87. كانت المركبات ذات قيم  BcB-1مستخلص راشح المستنبت الغذائي للعزلة 
 .BcB-2و  BcB-1، BcB-2مل في راشح مستنبت العزالت الفطرية 100\ملغ  3و  5.70، 0.36

( فقط في مستخلص راشح المستنبت الغذائي للعزالت الفطرية 0.88)    fRفي حين تم الكشف عن المركب ذو قيمة  
( الذي تم الكشف عنه  0.67)  fRبقيمة     Botcinolideعلى أنه    7. تم تعريف المركب رقم   BcI-3و  BcI-1الشرسة  

الشرسة   العزالت  مل. 100\ملغ    2.10و    1.86،  8.20بالتراكيز    BcI-2و    BcB-2  ،BcB-2فقط في راشح مستنبت 
. تشير  BcI-3و العزلة األقل شراسة    BcI-2( في راشح مستنبت العزلة الشرسة  0.96)  fRذو قيمة    14تواجد المركب  

الش العزالت  إلى أن مستنبت  للفطرالنتائج  أكثر وبتراكيز أعلى من   B.  cinerea  رسة  احتوت على نواتج تمثيل ثانوية 
إنتاج  على  الفطرية  العزالت  قدرة  بمدى  والشراسة  المرضية  القدرة  ارتباط  على  يدل  هذا  شراسة.  األقل  العزالت  مستنبت 

 السموم الفطرية وبتركيزاتها. 
 .  B. cinereaوتركيز السموم الفطرية الموجودة في راشح المستنبت الغذائي للعزالت الفطرية للفطر fR(: قيم 7جدول )ال

 مل(100\ تركيز السم الفطري )ميلي جرام fR نواتج التمثيل الثانوية 

 العزالت قليلة الشراسة  العزالت الشرسة

BcB-2 BcB-1 BcI-2 BcI-1 BcI-3 

1 0.08 ND* 0.36 ND ND ND 

2 0.17 1.79 ND ND ND ND 

3 0.25 0.85 ND ND ND ND 

4 0.29 1.10 ND ND ND ND 

5 0.57 1.51 ND ND ND ND 

6 0.65 ND 1.54 ND ND 0.67 

7 (Botcinolide) 0.67 8.20 1.86 2.10 ND ND 

8 0.79 8.40 0.72 2.80 ND 1.17 

9 0.87 5.70 ND ND ND ND 

10 0.88 ND ND ND 1.10 1.70 

11 0.89 ND 3.1 1.71 ND ND 

12 0.92 3.0 ND ND ND ND 

13 0.95 ND 1.0 ND 1.52 ND 

14 0.96 ND ND 0.64 ND 0.41 

 *غير محددة.
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 TLCعلى لوح  B.cinerea(: نواتج التمثيل الثانوية في راشح المستنبت الغذائي للعزالت الشرسة وقلية الشراسة للفطر 3صورة)ال

 نانومتر(.  365البنفسجية )طول موجة تحت ظروف األشعة فوق 
 المناقشة:

الغذائية  المستنبتات  جميع  على  الميسليومي  النمو  في  أسرع  شراسة  األكثر  الفطرية  العزالت  بأن  النتائج  توضح 
الفطرية األقل شراسة. هذه النتائج تعطي معلومات مهمة ومساعدة في تصنيف العزالت الفطرية   المختبرة مقارنة بالعزالت

كان على مستنبت تشابك. في حين   A.  alternata بأن أفضل نمو ميسليومي للفطر Sandhya (1996)المختلفة. وجد 
. لكن في دراستنا كانت  PDAلهذا الفطر كان على مستنبت    بأن أفضل نمو ميسليومي  Nagrale et al., (2013)وجد  

مستنبت   هو  الفطر  هذا  لنمو  الغذائية  المستنبتات  الدراسة TAأفضل  هذه  نتائج  تتوافق  دراسة    .    ,.Singh et alمع 

النبات   أجزاء من  هو المستنبت الغذائي الحاوي على  B.  cinereaحيث بين أن أفضل نمو ميسليومي للفطر    (2008)
من  أكثر  للفطر  الميسليومي  النمو  على  البندورة   ثمار  تؤثر  حيث  لنموه،  الالزمة  الغذائية  المواد  له  توفر  حيث  العائل، 
على   مكوناتها  في  تحتوي  التي  الغذائية  المستنبتات  على  للفطر  السريع  الميسليومي  النمو  مايفسر  هذا  األوراق.  أنسجة 

بعد   A.  solani  إلى اختالف النمو الميسليومي بين عزالت الفطر   Singh et al., (2014)عصير ثمار البندورة. أشار  
  BHU-1مم( و العزلة  57)  MF-4مم( يليها العزلة    57أسرعها نموا )  IIVRأيام من التحضين. حيث كانت العزلة    7
ب56) الميسليومي  بنموها  المختبرة  العزالت  فيها  اختلفت  دراستنا حيث  تتعارض مع  الدراسة  صورة واضحة على  مم(. هذه 

بأن مستعمرات العزالت الفطرية   Hubballi et al., (2010)مختلف المستنبتات المختبرة. كما تتوافق دراستنا مع ما بينه  
بين   A.   alternataللفطر   العزالت، واختالف شراستها. كما  أماكن جمع  باختالف  صفاتها وسرعة نموها  في  تختلف 

Nikam  et al., (2015)    مستنبت على  األكبر  الميسليومي  النمو  كان    5إلى    4بعد    PDAبأن  التحضين  من  أيام 
 ممAsHI  (78.40  .)و  ممAsBd  (82.35  )ممA.solani  ;  AsLt   (88.5  ،)  للعزالت الفطرية األكثر شراسة من الفطر

حيث بين بأن هناك ارتباط سلبي بين شراسة   Martinez et al., (2003)كانت النتائج غير متوافقة مع ماتوصل إليه  
 ومعدل نموها الميسليومي مخبريا.    B.  cinerea عزالت الفطر
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أشارت الدراسة الحالية إلى أن العزالت األكثر شراسة من الفطريات المختبرة هي األكثر قدرة على إنتاج إنزيمي 
PG    وCx    .بالعزالت األقل شراسة إنتاج   Keegstra (2010)أوضح  مقارنة  الممرضة على  المسببات  العديد من  قدرة 

النبا الخاليا  جدر  على  تأثير  لها  التي  اإلنزيمات  من  تتميز  عدد  اإلصابة.   حدوث  عملة  في  هاما  دورا  تلعب  والتي  تية 
الفطريات ذات النمو السريع بقدرتها على إنتاج كميات كبيرة من اإلنزيمات المحطمة لجدر الخاليا والتي تلعب دور هام  

العزالت )  تCleveland and Cotty 1991في شراسة  المرض  لعب (. حيث لهذه اإلنزيمات دورا هاما عمليات حدوث 
 .(Prins et al., 2000دورا كعوامل شراسة )

(. الحظ  Brown, 1968يعتبر طريقة تثبيط النمو البكتيري من الطرق السريعة والسهلة في االختبارات الحيوية )
Burmeister  and  Hesseltine  (1966)    بأن البكترياB. megaterium   حساسة لـنواتج التمثيل الثانوية التي تنتجها

منها  الدقيقة  الكائنات  من  البكتريا    Ashour (1992)وجد    .  B. cinerea و  Alternaria spp  عدد   .Bبأن 

megaterium    للفطر الثانوية  التمثيل  لنواتج  بين    .Botrytis sppحساسة  كل   Oviedo et al., (2013)كما  بأن 
الفطر   التي تؤثر على    254المختبرة )  Alternariaعزالت  الثانوية  التمثيل  إنتاج عدد من نواتج  القدرة على  لها  عزلة( 

 النبات العائل والكائنات الحية األخرى. 
تنتج سموم فطرية في مستنبتاتها    A.solani  و  A. alternata  كما بينت نتائج الدراسة بأن كل عزالت الفطرين

بكميات متباينة.الغذ درجة   ائية  الغذائي،  المستنبت  العوامل منها: طبيعة ومكونات  بعدد من  الفطرية  السموم  إنتاج  يتأثر 
الحرارة، الرطوبة، عمر المستعمرة الفطرية، المنافسة مابين أنواع الفطريات المختلفة على مصادر الغذاء غيرها من العوامل 

(Rao, 2001)  .  أشارStinson et al., (1980)    الفطر أنواع  قدرة  السموم    Alternariaإلى  من  عدد  إنتاج  على 
وبتراكيز عالية    Alternaria  أحد أهم المركبات التي ينتجها الفطر  Tenuazonic  acidالفطرية. حيث يعتبر المركب  

لسموم الفطرية  في إنتاجها ل  A.slani  اختالف عزالت الفطر   Stoessl et al., (1983)جرام. كما أثبت    10  \ ملغ    13
Alternaric  acid    وAltersolanol  كما بين .Cotty  and Misaghi  (1984)    اختالف كمية المركبzinniol 

 Omar and Mahmoud، واختالف كميته باختالف عزالت الفطر الواحد. أشار كل من  Alternariaبين أنواع الفطر  

لى إنتاج عدد كبير من السموم الفطرية في  ع   A.solani إلى قدرة الفطر  Ozcelik and Ozcelik (1997) و   (1994)
عدد من السموم الفطرية التي تنتجها عزالت    Singh  and Sumbali   (2004)المستنبتات الغذائية السائلة. كما عرف  

كان  A. alternata  الفطر حيث  الرقيقة.  الطبقة  روماتوغرافيا  باستخدام  التفاح  ثمار  تصيب  قيم  التي  للمركب     fRت 
Altertoxin-1  (0.19  و للمركب )Alternariol  (0.33 ( وكانت بلون أصفر وأزرق تحت األشعة فوق البنفسجية )طول

 A. alternata  ارتباط القدرة المرضية للعزالت الفطرية  للفطر  Amini et al., (2010)نانومتر(. كما بين    365موجة  
بين    تنتجها.  التي  الفطرية  السموم  الفطر  Patel  et  al.,  (2011)بكمية  عزالت  المركب   A.  solani  بأن  تنتج 

lternaric  acidA    يوم من التحضين بقيمة    18في المستنبت الغذائي النامية عليه بعدfR  0.5   تحت ظروف األشعة
موجة   )طول  البنفسجية  درس    365فوق  وشراسة    Reino et al.,(2004)نانومتر(.  الفطرية  السموم  إنتاج  بين  العالقة 

الفطر الحظ B.  cinerea  عزالت  حيث  الفطرية.  السموم  إنتاج  على  قدرة  األقل  شراسة  األقل  العزالت  كانت  حيث   ،
بعزل    Sakuno  et  al.,  (2007)باختالف شراسة العزالت الفطرية. قام    Botryaneاختالف واضح في كمية المركب  
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  O-acetylbotcineric-3  و    Botcinins A, B, C, D, E, and F    ،Botcinolide:  عدد من المركبات الجديدة

acid من راشح مستنبت العزلة الفطريةB. cinerea (AEM211) . 
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Abstract 

This experiment was carried out at the laboratory of the plant diseases 

institute, agriculture scientific research center, Giza, Egypt in the 

season 2016-2017. And this study aimed to study the mycelium 

growth characteristics  leaf spot disease caused by A. alternata , early 

blight disease caused by A. solani and gray mold disease caused by B. 

cinereal on different culture medium. The bioassaying to the filtrate 

of the culture media which the tested isolates grow and identification 

of mycotoxins in the filtrate of the culture media. The results revealed 

that the radial growth test results significantly differed between the 

high and less aggressive isolates. The high aggressive isolates were 

grew faster than the less aggressive isolates on all tested media. The 

enzyme activity (PG and CX) of the high aggressive isolates were 
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higher than that in the less aggressive isolates of tested fungi. Five 

toxins; Altenuene (ALT), Altertoxin (ATX), Alternariol (AOH), 

Alternariol methyl ether (AME) and Tenuazonic acid (TeA) were 

detected in the culture filtrate extracts of A. alternata and A. solani,  

in addition to Alternaric acid, which was produced by A. solani. A 

total of 14 metabolites were detected in the culture filtrate of the high 

and less aggressive isolates of B. cinerea. Botcinolide was found only 

in the cultures of the aggressive isolates of B. cinerea; BcB-2, BcB-1 

and BcI-2. The culture filtrate extracts of the high aggressive isolates 

of A. alternata, A. solani and B. cinerea had more phyto- and 

mycotoxins than the less aggressive isolates. 

Key words: Alternaria alternata, Alternaria solani, Botrytis cinerea, 

culture filtrate, fungal toxins.  

 

 

 


