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دراسات فسيولوجية عمى نمو وتكاثر فطر

Pythium oligandrum

أمنة عقيمة المبروك ،نوارة عمي محمد و زىرة إبراىيم الجالي
قسم وقاية النبات ،كمية الزراعة ،جامعة عمر المختار ،البيضاء ،ليبيا
الممخص

Email: noboshakoa38@yahoo.com
تشير نتائج الدراسة إلى أن نوع الوسط الغذائي يمعب دور في نمو فطر

 ، P.oligandrumفعند

تنمية الفطر عمى سبع أوساط غذائية مختمفة (طبيعية

وتركيبية) وىى بيئة بطاطس جزر اجار ) ،(potato carrot agar PCAبيئة جموكوز

اسبارجين اجار ) ،(Glucose Asparagin agar GAMوبيئة عصير ثمان
خضروات ) ،V8 juici agar (V8بيئة دقيق الذرة أجار , Corne meal agar
) ، (CMAبيئة ) ،Melin –Norktans agar (MMNبيئة )Malt extract (MA
وبيئة زابكس دوكس اجار ،Czapeck-Dox agar.فقد كانت بيئتى  PCAو GAM

وىى أفضل األوساط الغذائية لمفطر حيث أعطت أعمى نمو طولى ( 89و 86.9مم )
عمى التوالي ،وبأخذ الوزن الجاف وصل الى ( 6.8و 7.5مميجم) عمى التوالي ،وسجل
اعمى انتاج لالوجونيا عمى بيئة  105 x 6.36 CMAاوجونيا/مل وx 3.76 PCA

 105اوجونيا/مل و  105 x 2.39 GAMاوجونيا/مل ،ولم يسجل انتاج الجراثيم
البيضية اال عمى بيئة  1 x107 GAMجرثومة/مل .ويتبين من النتائج ان السكروز

أفضل مصدر كربوني لنمو ىذا الفطر بينما أعطى االرجينين كمصدر نتروجيني اعمى
نمو ميسيميومى في جميع التراكيز المختبرة.
أما الدراسات الفسيولوجية فقد أوضحت نتائج تنمية الفطر عمى درجات ح اررة مختمفة (،5
 25 ،20 ،15 ،10و º )30م  ،ان درجة النمو المثمى لمنمو ميسيميومى والوزن
الجاف ىي درجة º 25م  ،وعند مستوى الرطوبة النسبية العالية  %100اعطى اعمى

نمو ميسميومى بينما  %75.5اعمى وزن جاف لمفطر المختبر ،كما أشارت النتائج إلى
ان رقم الحموضة  7كانت مثمى لنمو الفطر ،ولم يسجل اى تأثير لظروف اإلضاءة
المختبرة

( 24ساعة ظالم24 ،ساعة أضاءه12 ،ساعة ظالم 12/ساعة ضوء)،

كما أكدت ىذه الدراسة الى ان تعريض الفطر باألشعة الفوق بنفسجية فى أزمنة مختمفة
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تتراوح بين  360 – 30ثانية ،أدت الى انخفض فى النمو الميسيميومى عند  360ثانية
بينما باقى األزمنة لم تؤثر عمى نمو الفطر الميسيميومى.

الكممات المفتاحية :دراسات فسيولوجية  ،عوامل بيئية  ،اوساط غذائية ،نمو الفطر ،

Pythium oligandrum

المقدمة
تشير العديد من الدراسات الى ان أن

لنوعية البيئات تأثير عمى النمو وتكاثر بعض

الفطريات مثل  Phytophthora ،Pythiumو وانواع من  ،)25( Fusariumفقد وجد

أن التكاثر الجنسي لفطر  P.oligandrumيزداد معنويا بزيادة العديد من العناصر
المعدنية الغذائية مثل  :الحديد ،الزنك ،النحاس و المنجنيز فى النبات ( . )9عنداختبار

تأثير أنواع من البيئات عمى نمو جنس  Pythium sppوانتاجو التراكيب التكاثرية،
كذلك درست الدور الذى تمعبو مصادر كل من الكربون والنتروجين عمى تطور الفطر،

وجد )2002( ، Khalilأن الفطر  Pythium sppاعمى نمو لو عمى بيئة دقيق الذرة
المغذية ) Corn meal agar ( CMAو بيئة بطاطس دكستروز اجار potato

 ،dextrose agar (PDA).حيث اعطت أفضل نمو خطى واعمى إنتاج لمجراثيم

االسبورانجية ،اال ان التجرثم و انتاج السبورنجيا كان افضل عمى بيئة و بيئة بطاطس
دكستروز اجار) potato dextrose agar (PDAأو بيئة االجار المائي water
) agar (WAالمحتوية عمى قطع من اوراق القرنفل وتم ضبطيا عمى تراكيز مائية

مختمفة ( .)24أما مستعمرات لفطر  P. oligandrumنمت عمى بيئة بكتو  -بيئة
دقيق الذرة المغذية  Bacto – CMAحيث كون الفطر مستعمرات مغمورة فى البيئة ،

بينما عمى بيئة بطاطس جزر اجار  PCAكانت المستعمرات ليس ليا شكل محدد مع
ظيور نمو ميسيميوم ىوائي  ،اعطت المستعمرات نمو يشبو لزىرة االقحوان مع نمو
ميسيميومى ىوائي .عمى بيئة بكتو – بطاطس دكستروز اجار ) .(1من جية اخرى فقد

بينت الدراسات الفسيولوجية أن النشا  Starchافضل مصدر كربوني لفطر Pythium

حيث أعطى اعمى وزن ميسيميومى جاف مقارنة بمصادر الكربون االخرى ،بينما كان
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إنتاج االسبورنجيا أعمى فى البيئة المحتوية عمى جموكوز كمصدر كربوني(  ،)46في
حين كانت اليوريا

]urea [C (NH2)2

أفضل مصدر نتروجيني مقارنة كموريد

االمونيوم ) ،ammonium chloride (NH4Clنترات الكالسيوم

] [Ca (NO3)2ونترات الصوديوم

calcium nitrate

) sodium nitrate (NaNO3حيث اعطت

اعمى متوسط وزن ميسيميومى جاف واعمى انتاج اسبورنجبا مقارنة بالشاىد ،بينما كموريد
االمونيوم انتجت كمية وفيرة من االسبورنجيا ،اما نترات الكالسيوم ونترات الصوديوم فقد

كانت فقيرة كمصادر نتروجينية وقل عمييا النمو الميسيميومى ،كذلك انتاج االسبورنجيا

 sporangiaلفطر .)17( Pythium

العوامل البيئية مثل درجة الح اررة ،رقم الحموضة ،الرطوبة النسبية ،تأثير المموحة

وباإلضافة الى الضوء كدراسات فسيولوجية لجنس  ، Pythiumحيث نشاطات الفطر

تتأثر الظروف البيئية المحيطة بو ( )28و ( ، )5حيث تمعب دور فى النمو الخضري

ونشاط الفطر

واإلنتاج التكاثرى لفطر  ،)3( Pythium aphanidermatumوأن

الفطريات البيضية تحتاج الى درجات ح اررة مثمى خاصة وىى نسبيا تقع بين (اقل من
º20م و ال تزيد عن º35م) ( )46كما ان لدرجة الح اررة تأثير معنوي عمى فطريات

جنس  ،Pythiumعند اختبر خمس مستويات ح اررية مختمفة وىى (25 ،20 ،15 ،10

و º30م) ( ،)38وتعد الدرجة المثمى لمنمو الميسيميومى لفطر  P. oligandrumىي
º30م ،بينما الدرجة المثمى لتطوره كانت º25م (.)1

بشكل عام توجد عالقة بين النمو الخطى لمفطريات و الرطوبة النسبية

) (RH%فى

البيئة المحيطة بيا ،فقد استعمل  Bendaو  )1999( Pospisilمحاليل ممحية ذات
تراكيز مرتبطة مع الرطوبة النسبية ،وكانت عمى التوالى  :كموريد الكالسيوم ،CaCl

وفوسفات البوتاسيوم األحادي  ،KH2PO4كموريد الصوديوم

 NaClوالماء المقطر،

وقد سجمت الدراسة ان الفطر  Tilletia triticiيحتاج الى رطوبة نسبية متوسطة اكثر

من .%60

كما تعتبر المموحة عامل ىام فى نمو الفطريات ،فقد بينت العديد من الدراسات وجود

تتباين فى نمو الفطر وتطورىا ونشاطيا حسب درجة تحمميا لموسط الممحي الذى تعيش

فيو ،ف المحتوى العالى من ايونات الكالسيوم تحت الظروف المعممية يؤدى الى تثبيط
انتاج الجراثيم االسبورنجيا ،والجراثيم الكالميدية ،وايضا انتاج الجراثيم السابحة

 Phytophthora cinnamomiوذلك عند تركيزات بالممي مولر ،في حين لم يحدث
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أي تغيير في النمو الميسيميومى ( ،)37أما المستويات المنخفضة من ممح كموريد
الصوديوم ليس ليا تأثي ار عمى نمو الفطر  Pythiumوانتاجو لمجراثيم ( ،)47اال ان

التركيزات بين ( %0.5-0.1من كموريد الصوديوم) كافي لنمو ثالث انواع من فطر
 Pythiumالميسيمومى وانتاج الجراثيم السابحة(.) 1

ىذا وقد سجل وجود عالقة ايجابية بين النمو الميسيميومى لفطر Pythium ultimum

و رقم الحموضة  )1958 (Griffin pHاال النمو الميسيميومى و سموك انتاج الجرايم
البيضية تحت الظروف المعممية  ،in vitroمبنى عمى رقم حموضة الوسط المتواجد بو

الفطر ،وان الرقم الييدروجيني  pHاالمثل حوالى  .)35( 7وتتباين فطريات ىذا الجنس
فى قم الحموضة المالئم ليا ،أما فطر  P. ultimumلو مدى كبير من رقم الحموضة

 pHمن  7 -4.5اال ان رقم الحموضة االمثل لمنمو الميسيميومى وانتاج الجراثيم الفطر
السابحة ىو

 ،)23( pH7بينما تمكن  )1999( Martinمن استعادة نمو انواع

الفطر  Pythium sppفي الترب التي يتراوح رقم الحموضة ما بين . 7.2 – 3.2

وجد  Panovaوآخرون ( )2004ان افضل نمو لفطر P. aphanidermatum

النامي عمى بيئة جزر اجار عند رقم حموضة  ،pH 5وعند حقن منطقة الجذور بفطر

 P. aphanidermatumواختبر تأثير  5.5 ،4.5رقم الحموضة فى منطقة الجذور

ىو  ، 7.0لم يظير تأثير واضح لكثافة النمو اليسيميومى ،مع احتمال وجود اختالفات
فى استجابة الميسيميوم ،انتاج الجراثيم السابحة والبيضية ليذا الفطر حسب الرقم

الييدروجيني المختبر( ،)14ان النمو الميسيميومى غير ثابت وان الرقم الييدروجيني

 pHالمالئمة لمنمو جنس  Pythiumما بين  ،)2( 7-6حيث تفضل فطريات جنس
 Pythiumالنمو عمى رقم حموضة اعمى من .)37( 7

اما تأثير الضوء عمى نمو الفطريات فقد اشار  Lauterوآخرون ( )1998الى ان
الضوء االزرق يمعب دور كمؤشر بيئى تحت ظروف النمو والتطور الطبيعي في

الفطريات ،والحظ ان ىيفات الفطر  Neurospora crassaتتشعب اكثر في مزارع

النمو المضاءة ،اشار الى وجود جين  cot-1يتحكم فى طول خاليا الييفات ،وبين
وجود عالقة بين تأثيرات الضوء والتشعب وظيور ىذا الجين ،الذى يعتقد ان وظيفتو

انتاج الجينات wc-1و ، wc-2واكد  )2011( Corrochanoاستجابة الفطريات
والتأقمم مع العديد من اإلشارات البيئية ومن بينيا الضوء ،حيث اشارت االبحاث فى
اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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السنوات الحديثة الى تعريف لمفطريات االسكية ،الفطريات البازيدية والفطريات الزيجوتية
عمى اساس االستجابة الضوئية ،ألنيا تحتوى عمى صفات جينية لالستجابة الضوئية،
عند دراسة تأثير االشعة فوق البنفسجية ( )UVعمى نمو الفطريات كان ليا دور فى
استحثاث المقاومة ضد الفطر الممرض فى النبات اكثر من التأثير االبادى لمجراثيم

الفطر ( ، )10اال ان ليذه االشعو فعل ابادى عمى جراثيم فطر

Alternaria

 ،)42( alternateحيث تؤدى التراكيز المنخفضة أو معدالت الجرعات المنخفضة
لألشعة فوق البنفسجية الى التأثير االبادى لجراثيم الفطريات الممرضة المختبرة (،)11

حيث فسر التأثير الناجم عمى ان المعاممة باألشعة فوق البنفسجية تودى الى خفض في
نشاطات االنزيمات المحممة لمجدر الخموية النباتية (.)41

المواد وطرق البحث

تأثير عوامل التغذية عمى نمو الفطرP. oligandrum

تأثير بيئات مختمفة عمى نمو الفطر وانتاجو لمتراكيب التكاثرية:

حيث استخدمت فى ىذه الدراسة  10اوساط غذائية مختمفو منيا :بيئات طبيعية ىى :

بيئة بطاطس دكستروز اجار) ، Potato dextrose agar(PDAبيئة malt extract

) ، agar (MAبيئة دقيق الذرة اجار  ،بيئة بطاطس جزر اجار و بيئة عصير الثمان
خضروات اجار  ،أما البيئات غذائية تركيبية لمختبرة فيى عمى التوالي :بيئة زابكس  ،بيئة
جموكوز اسبارجين اجار )(32و بيئة

)44 ( ،modified Melin –Norktans agar

باإلضافة الى االجار المائي ،بعد تحضير البيئات عقمت في جياز االتوكميف عمى درجة ح اررة

º 121م ،وضغط جوى  15رطل /بوصة  2لمدة  20دقيقة .لقياس كمية النمو بواسطة:

تقنية النمو الطولى :تم صب كل بيئة عل حدا في أطباق بترى المعقمة ذات قطر 90

مم  ،ثم حقنت بقرص ميسيميومى لفطر P. oligandrumقطره  5مم وعمره  3ايام

بواسطة الثاقب الفميني المعقم ليوضع فى مركز األوساط الغذائية الحديثة الصمبة ،تم
قفل األطباق باستخدام شمع البرافيمم  parafilmوحضنت عند 25م في الظالم لمدة 3
ايام ،تم قياس النمو الطولي بأخذ متوسط القطرين المتعامدين (مم).

وزن الميسيميوم الجاف :نمى الفطر المختبر عمى نفس البيئات السابقة  ،بعد تعقيم ىذه

البيئات السائمة حقن كل طبق بقرص ميسميومى واحد قطره 5مم مأخوذ من اطراف
مستعمرة بواسطة الثاقب الفميني ،حضنت المزارع عمى فترات مختمفة وىى ،7 ،5 ،3
اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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 10و 15يوم عند  25م ،وفى كل فترة يتم ترشيح النمو الميسيميومى واخذ الوزن الرطب
لو ،ووزن ورقة الترشيح ليجفف في فرن اليواء الساخن (70م لمدة  24ساعة) ثم يعاد

وزنو ،يؤخذ متوسط  3مكررات لكل بيئة خالل االيام المختمفة ،ىذه القراءات بواسطة
طريقة  Fasidiو.1994 ، Olorunmaiye
تأثير البيئات عمى انتاج االوجونيا :لحساب عدد االوجونيا

باستخدام المجير الضوئي

تم قراءة عدد االوجونيا لكل بيئة بواسطة وضع  0.1مل من معمق االوجونيا ( ىرس 1

مميجرام نمو الميسيميومى طازج فى  10مل ماء مقطر ) عمى شريحة العد ،

اما

قطر االوجونيا فتم قياسيا باستخدام المجير الموصول بكامي ار الرقمية microscope
)with digital camera (Olympus cX21fs1
تأثير مصادر مختمفة من الكربون عمى نمو الفطر :تم اختبار مركبات كمصدر لمكربون
مثل السكروز ،المالتوز والمانيتول كبديل لمجمكوز فى بيئة جمكوز اسبارجين اجار ،وتم

قياس تأثير ىذه المواد عمى النمو الطولي لمفطر بعد  3ايام .وفق لطريقة ) ،(25وتحت
المجير تم تسجيل وجود االوجونيا في االطباق لممعامالت المختمفة.

تأثير مصادر مختمفة من النتروجين عمى نمو الفطر :لدراسة تأثير مصادر مختمفة من
النتروجين عمى النمو الميسيميومى لمفطر ،باستبدال مصدر النتروجين فى بيئة جموكوز

اسبارجين اجار بمصدر نتروجينى مثل االرجنين صورة اليسارية ،او نترات الصوديوم
 ،(16).بتراكيز مختمفة ( %)0.4 ،0.3 ،0.25 ،0.2 ،0.15 ،0.1 ،0.05والشاىد
ىو بيئة المحتوية عمى االسبارجين ،وحضنت االطباق عند درجة ح اررة الغرفة (25م) ،
وكررت التجربة مرتين.
تأثير العوامل البيئية عمى نمو الفطر:

تأثير درجة الحرارة عمى نمو فطر :P. oligandrum

درس تأثير درجة الح اررة عمى النمو الطولي والوزن الجاف ،بأخذ قرص ميسميومى من

فطر  P. oligandrumقطره  5مم من مزرعة عمرىا  3ايام وحقن عمى بيئات بطاطس
الجزر االجار وبطاطس اجار السائمة الموزعة فى اطباق وحضنت ىذه االطباق في

حضانات عمى درجات ح اررة مختمفة ( 25 ،20 ،15 ،10 ،5و  30م) وتم قياس
النمو الطولي فى االطباق الصمبة(مم) وذلك بعد  3ايام  ،في األطباق السائمة ،اخذ
الوزن الجاف (بمميجم) لمميسيميوم وقيس رقم الحموضة لممترشح الفطري بعد 10 ،5
و 15يوم ،بمعدل  4اطباق/درجة ح اررة.
اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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تأثير الرطوبة النسبية عمى نمو فطر :P oligandrum

لتحديد تأثير الرطوبة النسبية عمى النمو الطولي والوزن الجاف ،بأخذ قرص ميسميومى

من فطر  P. oligandrumقطره  5مم من مزرعة عمرىا  3ايام وحقن عمى بيئات
بطاطس الجزر االجار وبطاطس اجار السائمة الموزعة فى اطباق  ،لتوضع فى 5

 desiccatorsتحتوى عمى التوالي محاليل مشبعة باألمالح التالية( :كموريد الكالسيوم
 ،CaCl 29.5%,نترات االمونيوم مع نترات الصوديوم ،NH4NO3 +NaNO3 50%
كموريد الصوديوم  ،NaCl 75.5فوسفات البوتاسيوم  ، KH2PO4 96%اما الماء
المقطر فأعطى رطوبة نسبية بنسبة  )%100في وجود اطباق خارج desiccators
كشاىد ،وحضنت ىذه  desiccatorsواطباق الشاىد عند درجة ح اررة  25م وتم قياس
النمو الطولي في االطباق الصمبة (مم) وذلك بعد  3ايام  ،في األطباق السائمة ،اخذ
الوزن الجاف (بمميجم) لمميسيميوم وقيس رقم الحموضة لممترشح الفطري بعد 10 ،5
و 15يوم ،بمعدل  4اطباق/درجة ح اررة.

تأثير المموحة عمى نمو فطر :P oligandrum

تم اختبار تأثير تراكيز من ممح كموريد عمى النمو الطولي والوزن الجاف ،بأخذ قرص

ميسميومى من فطر  P oligandrumقطره  5مم من مزرعة عمرىا  3ايام وحقن في
مركز االطباق الحاوية عمى بيئات بطاطس الجزر االجار وبطاطس اجار السائمة و

عمى نسب مختمفة من ممح كموريد الصوديوم ( 1 ،0.5 ،0و ، )%2

وحضنت

االطباق لمدة  3ايام عند درجة ح اررة  25م وتم قياس النمو الطولى فى االطباق
الصمبة (مم)  ،فى األطباق السائمة ،اخذ الوزن الجاف (بمميجم) لمميسيميوم بعد 15
يوم ،وقدر نسبة الفقد مقارنة بالشاىد ( وزن الشاىد -وزن المعاممة /وزن الشاىد)*100
 ،كما قيس رقم الحموضة لممترشح الفطري ،بمعدل  3اطباق/معاممة ،واعيد التجربة
مرتين (. )4

تأثير رقم الحموضة (  )pHعمى نمو فطر :P oligandrum

تم ضبط رقم حموضة بيئة بطاطس جزر السائمة ( 9 ،7 ،5 ،3و )12بواسطة جياز

 ،pH meterباضافة ىيدروكسيد الصوديوم

) NaOH (0.1 Nوحمض

الييدركموريك ) ، HCl (1Nفي وجود البيئة بدون أي معاممة (الشاىد ) ،وعقمت البيئة
اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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المعاممة وغير المعاممة عند درجة ح اررة 121م لمدة  20دقيقة ،وصبت في االطباق
بترى ( 90مم) ،منتصف الطبق ،حقنت بقرص الفطر  5مم /طبق ،وحضنت عند  25م
 ،اخذ الوزن الجاف (بمميجم) لمميسيميوم بعد  7أيام.

تأثير الضوء عمى نمو فطر :P oligandrum

الختبار تأثير الضوء عمى النمو الفطر تحت الظروف المعممية  ، in vitroالفطر
حقن عمى اطباق بترى تحوى  15مل من بيئة بطاطس الجزر الصمبة والسائمة بقرص

قطره  5مم مأخوذ من مزارع نامية نشطة نامية عمى بيئة دقيق الذرة اجار حضنت عمى
25م في الظالم .كل االطباق حضنت تحت ظروف ضوئية مختمفة ( 24ساعة ظالم،
 12ساعة ضوء 12/ساعة ظالم 24 ،ساعة ظالم) باالستعانة ب (Lighting BulB
 4 ،200W),مكررات لكل معاممة ،اخذ قطر نمو الفطر عمى االطباق الصمبة بعد 3
أيام ،اما الوزن الجاف تم قياسو بعد  7ايام.

تأثير االشعة فوق البنفسجية UV radiationعمى نمو فطر :P. oligandrum

وضعت اطباق المحتوية عمى بطاطس جزر اجار المحقونة بالفطر عمى مسافة  30سم
عمى اطباق وعرضت لالشعة فوق البنفسجية بواسطة المبة (UV lamp-Mineralight

) ،multiband UVSL-58 220 V. 50 Hz 12 A.عمى فترات عمى النحو التالى:

 30ثانية 1.5 ،دقيقة 3 ،دقائق ،و6دقائق  ،قياس قطر المستعمرة بعد  3ايام من
التحضين.
التحميل اإلحصائي:

تجارب ىذه الدراسة تمت باستخدام التصميم الكامل العشوائية

completely

) ،randomized desigm (CRDأما تحميل االختالف باستعمال برنامج minitab
 ،13المقارنة بين المتوسطات بواسطة اقل فرق معنوي
.%5 difference (LSD

least significant

النتائج

تأثير عوامل التغذية عمى نمو الفطرP. oligandrum
تأثير بيئات مختمفة عمى نمو الفطر :P. oligandrum

الشكل (  )1يظير تأثير البيئات المختمفة عمى النمو الميسيميومى لفطر

P.

 ، oligandrumمن خالل التباين في كثافة النمو الميسيميومى عمى كل البيئات
اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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المختبرة حيث اعطت بيئتى بطاطس دكستروز اجار

potato dextrose

) agar(PDAوبيئة جموكوز اسبارجين اجار),glucose aspargin agar (GAM
اعمى كثافة

نمو ميسيميومى ،حيث اخذ شكل زىرة االقحوان عمى اطباق بطاطس

دكستروز اجار ،بينما كانت الكثافة متوسطة عمى بيئة بطاطس جزر اجار Potato
) ،carrot Agar (PCAودقيق الذرة اجار وبيئة زابكس Czapeck-dox agar
) ،(Czفى حين لم يظير عمى سطح البيئة اى النمو الميسيميومى عمى بيئة modified
 )MMN( Melin –Norktans agarوبيئة ثمان خضروات اجار V8 juici agar

وبيئة

المالت

اجار

agar

.malt

شكل ( )1كثافة النمو الميسيميومى لفطر عمى بيئات مختمفة عند  25م لمدة  3أيام.

من نتائج ىذه التجربة المبينة فى شكل ( )2يتضح ان ميسيميوم فطر P.

 oligandrumينمو بشكل مرضى عمى البيئات الصمبة المستعممة ،حيث تغطى سطح
البيئات بالكامل بعد  3ايام ،أما اسرع نمو سجل عمى بيئة بطاطس جزر اجارPCA

وبيئة جموكوز اسبارجين اجار 89( GAMمم و  86.9مم) عمى التوالى ،بينما عمى
البيئتين المالت اجار malt agarوبيئة بطاطس دكستروز اجار potato dextrose
) agar (PDAسجل ( 82.9مم و 80.5مم) عمى التوالى ،فى حين كانت البيئات
زابكس دوكس اجار  ، Czapeck-dox agarوبيئة  MMNاقل نمو ميسيميومى

بمتوسط ( 57.3مم و  43.1مم) عمى التوالى ،كما سجل نمو ميسيميومى غير مرئي
عمى بيئة ثمان خضروات اجار  V.8 juici agarقطر النمو بمتوسط  62.0مم،
).(LSD 5% 4.73
اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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الشكل ( )2النمو الميسيميومى (مم) لفطر P.oligandrumعمى بيئات مختمفة عند  25م فى الظالم

لمدة  3أيام.

تأثير البيئات السائمة عمى الوزن الميسيميومى الجاف:

نتائج تأثير البيئات المختمفة عمى الوزن الميسيميومى الجاف بعد 10 ، 7 ،5 ،3و 15

يوم تم تدوينيا فى جدول ( ،)1اعطت بيئتى  GAMو  PCAأفضل نمو وأعمى نمو
ميسيميومى جاف ( 7.5مميجم و  6.8مميجم ) عمى التوالي ،وتشير النتائج إلى وجود
فروق معنوية مقارنة بالبيئات األخرى المختبرة  .يالحظ من قياس الوزن الميسيميومى

الجاف بعد  15يوم من التحضين ان اعمى وزن عمى بيئة جموكوز اسبارجين اجار
وبيئة بطاطس جزر اجار وبيئة دقيق الذرة اجار ( 6.8 ،7.5و 6.0مميجم ) عمى

التوالي ،و 5.2مميجم عمى بيئة ثمان خضروات السائمة ،بينما اقل وزن عمى البيئات
السائمة كان عمى بيئة زابكس دوكس السائمة ،وبيئة بطاطس دكستروز السائمة ( 4.3و

 3.8مميجم) عمى التوالى ،فى حين بمغ وزن النمو الميسيميومى عمى بيئة 2.8 MMN
مميجم .(LSD 5% =0.72)،الشكل ( )3يبين ان مزارع الفطر النامية عمى  CAMو
 PCAاعطت اعمى انتاج اوجونيا مقارنة بالبيئات االخرى ،بينما كان اقل عدد سجل
اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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لالوجونيا عمى بيئة مستخمص مالت اجارو بيئة جموكوز اسبارجين اجار مقارنة ببيئتي
دقيق الذرة اجار و بطاطس جزر اجار انتاج االوجونيا كان اقل عمى زابكس دوكس
اجار و بطاطس دكستروز اجار ،فى حين سجل غياب كمى لالوجونيا عمى بيئة MMN

 ، mediumوقد سجمت وجود فروق معنوية فى عدد االوجونيا عمى البيئات المختمفة.
كما أظيرت النتائج ان قطر االوجونيا ال يتأثر بنوع البيئة النامي عمييا الفطر.
جدول ( )1الوزن الجاف الميسيميومى (مميجم) وانتاج االوجونيا

لفطرP.oligandrum

لى

بيئات سائمة مختمفة عند º 25م
انتاج االوجونيا

الوزن الجاف الميسيميومى (مميجم)*
البيئات

 3ايام

 5أيام

 7ايام

 10ايام

 15يوم

عدد
االوجونيا***

قطر االوجونيا

MB

**2±0.1

2.5±0.1

3.5±0.4

3.7±0.4

3.8±0.1

2.57±1.4

24±3.8

CMB

2.3±0.1

3.5±0.3

3.1±0.3

3±0.4

6±0.6

6.36±3.62

25.4±3.7

PDB

1.7±

1.9±0

3±0.2

3.6±0.1

3.9±0.3

0.96±0.76

23±3.3

cazpex

1.9±0.2

2.3±0.1

3.3±0.1

3.6±0.1

4±0.3

0.533±0.34

25±4.8

PCB

1.9±0.1

2.3±0.2

3.1±0.2

3.7±0.3

6.8±0.3

3.76±0.54

23.5±3.4

GAM

1.8±0.1

2.2±0.2

3.4±0.3

4.3±0.2

7.5±1.35

2.39±0.74

23±2.7

MMN

1.5±0.1

2.1±0.1

2.6±0.1

2.7±0.1

3±0.1

0±0

-

V8

1.5±0.2

2±0.1

2.1±0.1

2.9±0.5

5.2±0.6

1.2±0

25.23±3.5

oogonia

*105/cm2

number

***

** 4redplicates

*means± SD

تأثير مصادر مختمفة من الكربون عمى نمو الفطر:

تشير النتائج المبينة بالجدول ( )2الى تأثير مصادر مختمفة من الكربون عمى النمو
الطولي ،وانتاج االوجونيا .حيث سجل اعمى قطر ميسميومى ( 9سم) عمى البيئة
الحاوية عمى سكروز ،بينما انخفض النمو ( 3سم) عمى االطباق التى تحتوى مالتوز
ومانيتول .و سجل فقد فى وزن الجاف لمفطر النامي عمى بيئة جموكوز اسبارجين اجار
والتى تحوى مالتوز ومانيتول ،بينما كانت نسبة الفقد في الوزن عمى االطباق التي
استبدل فييا الجموكوز بالسكروز  . %0.0عند تقدير تواجد االوجونيا عمى االطباق ذات
مصادر كربون مختمفة ،سجل اعمى

انتاج عمى الجمكوز والمانيتول بينما قل عدد

اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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االوجونيا عمى البيئة الحاوية سكروز ،ولم يسجل وجود اوجونيا عمى الوسط الذى يحتوى
مالتوز كمصدر كربوني.
الجدول ( )2النمو الميسيميومى لفطر النامي عمى بيئة جموكوز اسبارجين اجار محتوية مصادر مختمفة
من الكربون

النمو الميسيميومى لفطر Pythium oligandrum

مصادر الكربون

القطر (سم)

جموكوز (الشاىد)

9±0

نسبة الفقد فى الوزن

الجاف

وجود االوجونيا

+++

مانيتول

3±0.46

66.7±5.07

+++

المالتوز

3±0.58

66.7±6.42

-

السكروز

9±0

0±0

+

تأثير مصادر مختمفة من النتروجين عمى نمو الفطر:

توضح النتائج المبينة بشكل ( )3تأثير استخدام مصادر مختمفة

االرجينين من

النتروجين عمى نمو الفطر ،ىو أفضل مصدر نتروجيني مقارنة بنترات الصوديوم .حيث
أعطت جميع التراكيز المختبرة نفس تأثير الشاىد اى انو التركيز  0.05كان كافيا لنمو

الفطر ، ،في حين ازداد نمو الفطر بزيادة تركيز نترات الصوديوم ،فقد أعطى  9سم عند
أعمى تركيز ( .)%0.4بينما لم يظير تركيز  %4لكال المركبين اى أعراض سمية عمى
الفطر

اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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الشكل ( )3النمو الميسيميومى لفطر النامى عمى بيئة جموكوز اسبارجين اجار محتوية مصادر مختمفة

من النتروجين

تأثير العوامل البيئية عمى نمو الفطر:

تأثير درجة الحرارة :تم تقييم تأثير درجات الح اررة المختمفة ( 25 ،20 ،15 ،10 ،5و

 30م) عمى نمو الطولي لفطر  ،P. oligandrumنتائج ىذه الدراسة أظيرت أن أفضل

نمو طولي في المدى الحراري بين  15الى 30م  ،وان الدرجة المثمى لمنمو ىي درجة
 25م حيث وصل قطر نمو الفطر إلى  89.5مم عمى بيئة بطاطس جزر اجار ،إال أن
درجة  30م كانت مالئمة لنمو ىذا الفطر( الشكل .)4

اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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شكل ( )4تأثير درجة الحرارة عمى نمو (قطر المستعمرة) لفطر  P. oligandrumالنامي عمى بيئة
بطاطس جزر اجار  3( PCA mediumمكررات لكل معاممة).

وعند قياس الوزن الجاف بين الشكل ( )5وان أعمى وزن جاف سجل عند درجة ح اررة

25م بعد  10 ،5و 15يوم عمى بيئة بطاطس جزر اجار ( 5.2 ،4.2و ) 6مميجم
عمى التوالي.

اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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شكل ( )5تأثير درجة الحرارة عمى الوزن الميسيميوم الجاف لفطر  P. oligandrumالنامى عمى
بيئة بطاطس دكستروز السائمة PCB

تأثير الرطوبة النسبية عمى نمو فطر  :P. oligandrumعند قياس مدى واسع من

مستويات الرطوبة(  )29.5%, 50.0%, 75.5% 96 and 100%لتحديد تأثيرىا

عمى النمو الطولي لمفطر

أشارت النتائج المبينة بالشكل ( )6إلى أنو كمما زادت

الرطوبة النسبية ازداد معيا النمو الطولي  ،وان الرطوبة النسبية  %100ىي المثمى

والتي ازداد معيا الميسيميوم عمى بيئة بطاطس جزر اجار تحت الظروف المعممية.

اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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شكل ( )6تأثير الرطوبة النسبية عمى نمو الميسيميومى لفطر P. oligandrumالنامى عمى بيئة
بطاطس جزر اجار PCA

تأثير المموحة عمى نمو فطر  :P. oligandrumالنتائج فى جدول ( )3أشارت إلى

انو ال توجد فروق معنوية بين التراكيز ممح كموريد الصوديوم المختبرة فى المدى -0

 ،% 1حيث اعطى نمو ميسيميومى غطى سطح الطبق بيئة بطاطس جزر اجار بعد 3

ايام تحضين ،اال انو عند زيادة تركيز الممح الى الى  %2ينخفض النمو الميسيميومى

الى  22.67مم .تأثير التركيز المختمفة من كموريد الصوديوم عمى نسبة الفقد فى الوزن
الجاف لمميسيميوم ،حيث أشارت النتائج الى ان الفقد فى الوزن الجاف ازداد بزيادة

التركيز من  0.5الى  ، %1حيث سجل  2.7و  2.4مميجم عمى التوالي ،بينما
انخفض الى  1.97عند تركيز  ،%2مقارنة بالشاىد (بدون كموريد الصوديوم) 4.3
مميجم ،عمى بيئة بطاطس جزر  ،وقد بمغ نسبة الفقد فى الوزن الجاف لمميسيميوم الفطر
عند ىذا التركيز  .%54.26نتائج أشارت أيضا إلى أن رقم حموضة البيئة PCA
السائمة المحقونة بالفطر

 P. oligandrumبدون ممح كموريد الصوديوم (pH

) ،7.18بينما البيئة المعاممة بإضافة تركيز من ممح  ، NaClسجل انخفض فى رقم
الحموضة بزيادة تركيز الممح.
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جدول ( )3تأثير تراكيز مختمفة من ممح  NaClعمى  pHبيئة  PCAلفطر
 25م فى الظالم.

تركيز الممح )(%

قطر النمو (مم)

0

09

 P.oligandrumعند

الفقد فى الوزن ()%

pH
7.18

0.5

87.5

36.4

7.07

1

85.5

43.4

6.16

2

22.7

54.2

5.6

تأثير رقم الحموضة (  )pHعمى نمو فطر  :P oligandrumتشير النتائج فى

جدول ( )4الى تأثير اضافة تراكيز من حمض الييدروكموريك او الصودا كاوية الى بيئة
بطاطس جزر السائمة لمحصول عمى (مستويات من رقم الحموضة من  3الى ،)12
اوضحت النتائج وجود اختالفات معنوية فى الوزن الجاف لمفطر ،وقد سجل تثبيط
معنوي عند زيادة التراكيز ،وأن رقم ال حموضة  7 pHىي التي اعطت اعمى وزن

جاف  3.04مميجم.

جدول ( )4تأثير مستويات مختمفة من  pHعمى النمو الميسيميومى و pHالبيئة بعد  7ايام و الوزن
الجاف (مميجم) لفطر  P. oligandrumالنامى عمى بيئة ( PCAالتحضين فى الظالم عند  25م3 ،

مكررات)

المعامالت

الوزن

Cont

2.2 ± 0.0.12

7.18 ± 0.04

pH 3

2.1 ± 0.1

3.22 ±0.08

pH 5

1.92 ± 0.16

6 ±0.07

pH 7

3.04 ± 0.74

7.76 ±0.2

pH 9

2.27 ±0.32

8.39 ±0.1

pH 12

1.73 ± 0.15

8.9 ±0.14

(مميجم)

الجاف pH
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تأثير الضوء عمى نمو فطر  :P. oligandrumالبيانات المبينة في شكل ( )7اشارت
الى ان الفطر النامي عمى بيئة بطاطس جزر اجار تحت ظروف ضوئية مختمفة  ،لم
يالحظ وجود فروق معنوية بين ىذه الظروف بعد  48 ،24و  72ساعة تحضين ،و
اى ان ىذا الفطر لم يتأثر بوجود او غياب الضوء
100

12Light/12 dark

Dark

light

75

50

25

0

24h

48h

72h

شكل ( )7تأثير ظروف ضؤئية مختمفة عمى قطر النمو الميسيميومى (مم) لفطر P.oligandrum
عمى بيئة  PCAعند درجة حرارة 25م فى فترات تحضين مختمفة.

اما نتائج شكل ( )8اشارت الى زيادة في الوزن الجاف لفطر النامي عمى بيئة بطاطس
جزر السائمة عند  25م تحت ظروف  12ساعة ضوء 12 /ساعة ظالم ،حيث سجل

 36.4مميجم ،بينما انخفض الى  24.0مميجم في الظالم الطمق.
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50

40

30

20

10

0
light

شكل ( )8تأثير

Dark

12Light/12 dark

أثير ظروف ضؤئية مختمفة عمى الوزن الجاف (مميجم ) لفطر

P.

 oligandrumعمى بيئة  PCAعند درجة حرارة º25م في فترات تحضين مختمفة.

تأثير االشعة فوق البنفسجية

UV radiationعمى نمو فطر P oligandrum

اشارت نتائج ىذه التجربة الموضحة في الشكل ( )9الى عدم وجود تأثير معنوي لألشعة
فوق البنفسجية عمى عوامل نمو الفطر عند تعرضو  30ثانيو الى  180ثانية ،بينما عند

تعرض الفطر لفترة تصل الى  360ثانية ادى الى خفض النمو الميسيميوم لفطر P.

oligandrum
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120

80

40
)

0

cont

30 S

90s

180s

360s

شكل ( ) 8تأثير االشعة الفوق البنفسجية عمى النمو الميسيميومى لفطر

P.oligandrum

المناقشة

من النتائج ايضا نجد ان تنقية فطر يتم بإضافة مضاد الحيوي الى البيئة

ويرجع ذلك الى عدم مقدرة الفطر عمى انتاج االستروالت المسئولة عمى تثبيط الفطريات

بواسطة المضادات الحيوية ،حيث دخول االستروالت الى داخل انواع  Pythiumيودى
الى فرط الحساسية ضد المضادات الحيوية ،والنتيجة تثبيط النمو،)20( ، (18) ،

(.)21
بينت النتائج وجود زيادة معنوية فى نمو الفطر وانتاج االوجونيا والجراثيم
البيضية عمى بيئة جموكوز اسبارجين اجار ويعزى ذلك الى مكونات البيئة التي تحوى

مصادر كربون ،ومصادر نتروجين ،الفيتامينات )32( ،و ( )34وفى ىذه الدراسة لم يتم
انتاج الجراثيم البيضية اال عمى بيئة جموكوز اسبارجين اجار عند تحضينيا عمى 25م
لمدة  3اسابيع في الظالم ،يرجع ذلك الحتواء البيئة عمى الكمسترول ( )6وقد وجد ان
التراكيب الجنسية ألنواع  Pythiumال تتكون اال عند اضافة االستروالت الى

البيئة( ،)43وذلك الن انواع  Pythiumغير قادرة عمى انتاج االستروالت،
الفطريات تحتاج مصادر مختمفة من الكربون والنتروجين

ألجل تطورىا

الفسيولوجي ( ، )40وفى ىذه الدراسة تأثير التغذية مثل مصادر الكربون ومصادر
اجمللة الليبية لوقاية النبات  ،1025اجمللد ()5
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النتروجين عمى نمو الفطر وانتاج التراكيب التكاثرية ،أكدت النتائج عمى ان لمصادر
الكربون تأثير عمى النمو الطولي ،وان اعمى نمو ميسيميومى سجل عمى بيئة المحتوية

لمسكروز ( 9سم) ،بينما اقل نمو ( 3سم) كان عمى البيئة الحاوية لممالتوز و المانيتول
كمصدر كربوني ،وكأفضل داعم لمنمو وىذه النتيجة تتفق مع ( .)45عند تحميل مصادر
الكربون المستعممة فانو يوفر دليل عمى مقدرة العشيرة الى التأقمم مع عممياتيا االيضية،
وبالتالي يدخل فى المركبات التخميقية لمفطريات البيضية ( ، ) 25في ىذه الدراسة
اتضح عدم مقدرة فطر عمى انتاج االوجونيا  oogoinaعمى االطباق التي تحوى سكر

المالتوز كمصدر كربوني.
كما بينت النتائج ان االرجنين في صورتو اليسارية افضل مصدر نتروجيني
مقارنة بنترات الصوديوم وىذه النتيجة توصل ليا ( ،)46ويرجع ذلك الى ان نترات

الصوديوم فقيرة بالنتروجين الالزم لنمو فطر  Pythiumمقارنة باالسبارجين كشاىد فى

بيئة جموكوز اسبارجين اجار ،كما وجد ان فطر  P. aphanidermatumلم يستخدم
النترات بسبب انيا تؤثر عمى رقم حموضة البيئة النيائي ،وقد لوحظ في وجود النترات

يزداد رقم الحموضة  ،,)16( pHويرجع التأثير السام لمنترات الى حامضية البيئة (.)29

كما أوضحت نتائج ىذه الدراسة ان لمعوامل البيئة تأثير عمى نمو الفطر P.

 ، )3( oligandrumفقد كانت الدرجة المثمى لنمو الفطر 25م  ،وقد سجل عند ىذه
الدرجة اعمى وزن جاف لمفطر(. )6

كما بينت النتائج ان زيادة الرطوبة النسبية يؤدى الى زيادة نمو الفطر ،وىذه

النتائج تتفق مع ما ذكره ( )48( )30( )1و ( )36ويفضل ىذا الفطر Pythium

الرطوبة العالية (.)46

لم تسجل وجود فروق معنوية بين التراكيز المنخفضة لممح كموريد الصوديوم
المضاف الى البيئة فى المدى من  ،%1 – 0.5وذلك الن ىذا الممح يمعب دور في نمو

الفطر وانتاج الجراثيم البيضية لبعض انواع فطر  Pythiumلذا ليس لمتركيزات المموحة

المنخفضة اى تأثير عمى نمو الفطر ( ،)47وقد وجد ان التركيزات  %0.5 – 0.1ليا
تأثير عمى النمو الميسيميومى وانتاج الجراثيم السابحة لثالث انواع من ،)1( Pythium

فى حين وجد ان التركيزات العالية  %2تؤدى الى خفض النمو الميسيميومى ،ويرجع ذلك
الى تأثير ايون الصوديوم الذى ادى الى التثبيط المعنوي إلنتاج االسبورانجيا في
الفطريات البيضية ()37
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كما سجل في ىذه الدراسة تثبيط في الوزن الميسيميومى الجاف لفطر عند زيادة
7  وقد اعطى رقم حموضة،تركيز حمض الييدروكموريك او الصودا الكاوية في البيئة

 و وجد ان بعض الكائنات الدقيقة ينخفض نموىا الميسيميومى اعتماد،اعمى وزن جاف

) ولذا فان الحموضة ليا تأثير عمى الوبائية الناتجة عن19( عمى رقم حموضة البيئة
.)7( 5.5- 4.0 pHالفطر الممرضة لنبات وتزداد معنويا في المدى

Physiological studies on growth and production of

Pythium oligandrum

N. A. Mohamed , Z. I. El-Gali, and A. A. Akila

Dept. of Plant Protection, Fac. Of Agriculture, Omer Al-Mukhtar
Univ. El-Beida, P.O. 919
. Email: Z_Elgali@yahoo.com
Different media (potato carrot agar (PCA) and Glucose Asparagin
agar (GAM) compared to V8 juici agar (V8), Corne meal agar

(CMA), Malt extract (MA), Melin –Norktans agar (MMN) and
Czapeck-Dox agar), carbon sources(, glucose, mannitol, and
sucrose), and nitrogen sources (L-aragenin and sodium nitrate),
temperature (5, 10, 15, 20 25 and 30Cᵒ), RH% (29.5%, 50%,
75.5, 96%, 100% relative humidity), different concentrations of

sodium chloride NaCl (0.5, 1 and 2%), pH (3, 6, 9 and
12(,different condition light

(24 h dark, 24 h light,12dark and

12 h light), and UV irradiation exposure (30S, 90S, 180S and
360S), were tested for best mycelium growth, dry weight and
oogoina production. The best mycelium growth

measured

diameter by colony diameter (89 mm), oogonia production (
6.36oogonia /ml) was obtained in CMA medium enriched, with
)5(  اجمللد،1025 اجمللة الليبية لوقاية النبات

34

املربوك وأخرون

sucrose at (9mm ), araginine (9mm) adjusted to pH 7 (3.04 ±
0.74 mg dry weight) and incubated at constant temperature
(25ºC) and 100% RH%. However, the best resulte for oospores

(1 x107 oospora/ml ) was obtained in GAM medium, and high dry
weight (7.5 mg) was obtained at low RH (75.5%).Effect of
different concentrations of sodium chloride, mean dry weight at

0.5 and 1% was 2.7mg and 2.4mg respectively mm reducing to
1.97 at 2%
On the other hand light did not induce any significant different in
growth while the increasing UV irradiation exposure from 30 S180S and increasing the UV to 360 S stopped the mycelium
growth.

Key word: Pythium oligandrum, fungal growth, enverimental
factors, Physiological studies
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