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 ( عمى ثسار الظساطمSour rotتدجيل مخض العفن الكخيسى )
 نهارة عمى دمحم وسسيو أرحيسو أمخاجع

 قدع وقاية الشبات، كمية الدراعة، جامعة عسخ السختار، البيزاء، ليبيا
 
 السمخص

ـ بسعسل أمخاض قدع وقاية الشبات التابع لكمية  2016سشو  فياجخيت ىحه الجراسة 
التعخؼ عمي اعخاض ومدبب  الدراعة، جامعة عسخ السختار البيزاء،  حيث استيجفت

 Geotrichumمخض العفغ الكخيسي مغ خلؿ  تعخيف السدبب مخض العفغ الكخيسي 
candidum يدت باف عمي الرفات الذكمية والقياسات السجيخية التى تس اعتساد

ميكخوميتخ ولو جخاثيع متعجدة االشكاؿ  6.04السيدميـػ شفاؼ مقدع  متػسط قصخه 
ميكخوميتخ، وعشج اختبار إمخاضيو ىحا  3.41ميكخوميتخ وعخضيا  6.74متػسط شػليا 

الفصخ عمى عجة اصشاؼ  مدروعة محميا، كاف الرشف مشي ىػ االكثخ االصشاؼ 
ي، و لع تدجل الجارسة صشف مقاـو ليحا السختبخة حداسيو لمسخض العفغ الكخيس

%عمي الثسار  صشف السشي، وضيخت عمييا 100السخض، حيث بمغت ندبو اصابو 
 1.9 اعخاض العفغ الكخيسي وكانت متػسط مداحو البقعة الشاتجة عغ العفغ يداوى 

 سع. 
 Geotrichum candidumمخض العفغ الكخيسى، ثسار الصساشع،  الكمسات السفتاحية: 

 
 سقجمةال

(، كسخض ناتج عغ 14بػاسصة ) 1922وصف مخض العفغ الكخيسي ألوؿ مخه سشة 
( يتسيد 8( )2( وىػ تابع لمفصخيات االسكية)3)Geotrichum candidum الفصخ

بذخاستو عمى مجى واسع مغ الثسار وسخعة ضيػر اعخاضو و انو يحتاج الى جخوح 
ػر الى تعفغ وتربح  الثسار (، أعخاضو تطيخ عمى شكل بقع مائية تتص12لجخػلو )

( خاصة عمى الثسار الحسخاء مكتسمة 13 مرحػبة بخائحة، ) لألكلشخية غيخ صالحة 
( 8( )1( ىػ أحج امخاض ما بعج الحراد مؤديا الى فقج فى الثسار السخدونة )6الشزج )

( الفصخ في كل مغ كشجا، الػاليات الستحجة، بخيصانيا، السانيا، استخاليا ، اليشج، 5) سجل
(. 8( ، باكدتاف )20(، امخيكا  )16اليػناف) فيجشػب افخيقيا، الياباف، البخازيل والبيخو، 

 39-28: ( 7)، 2017اجمللة الليبية لوقاية النبات ، 
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 جشديوشػر  Geotrichum candidum  يليحا الفصخ شػريغ الجشد
Galactomyces candidus (7،) شدى لفصخ الصػر اللجG. candidum   مكػف

اياـ مغ الحقغ، ىػ مغ الفصخيات الييفية  3سع بعج  3مغ مدتعسخات يرل قصخىا الى 
شبييو الخسيخة رقيقة مشتذخة كخيسى المػف او ابيس ناعسة غيخ لساعو تشسػ الييفات ببطء 

ػلة وغالبا مغسػرة و مجدئة ، لػف الييفات شفافة ذات صبغة باىتو، الييفا تربح محس
باليػاء ويتغيخ شكميا الى ىيفات مجدئة او دائخية او بخميمية ، بيزاوية الذكل، تتدع 

ميكخوميتخ، الجخاثيع  3.5 -3ميكخوميتخ وعخضيا  11 – 2.5بانيا كبيخه تتخاوح شػليا 
الكلميجية كخوية مفخدة يػلج عمى الييفات مختمفة، الجخاثيع الكػنيجية مشفرمة الشياية او 

ميكخوميتخ شػال، و  12.5 -4.8ػائي عمى سصح االجار حجع الجخاثيع متػسصة، ى
اياـ والجخاثيع تربح  5سع خلؿ  6-5عخض، متػسط قصخ السدتعسخة  2.5 -2.4

ـ. في حيغ كاف الصػر الجشدى 35ىػائيا بدبب الفصخ الحى لو القجرة عمى الشسػ حتى 
الفصخ تشتج كيذ اسكى  شديالجغمب العدالت عقيسة ذاتيا )وحيجة الجشذ( التكاثخ ال

ميكخوميتخ، الجخاثيع االسكية   7- 10 7-6ججر والجخاثيع دائخية او بيزػية  أحادي
ناعسة مغ ناحية داخل الججار وعمييا تجاعيج مغ خارج الججار، مقدسة بػاسصة جخاثيع 

 5.34دقيقة مختبة في تختيب حمقى، السدتعسخة تطيخ بذكل سخيع  تشسػ بسعجؿ بسعجؿ 
( بأف ىحا الفصخ يتسيد 8كسا ذكخ ) (.10،9،6ـ ) 24يـػ عشج درجة حخارة مع/

بسدتعسخات بيزاء غيخ ىػائى مع لػف ابيس في الصبق الدفمى، الحامل الكػنيجى 
غائب والكػنيجيا فخدية، نيمية ىػائية عمى سصح االجار ، شفاؼ، الجخاثيع اسصػانية شبيو 

ميكخوف، الجخاثيع الكلميجية شبو  X 2- 5 12.5 – 4.5بيزاوية ، حجع الجخاثيع 
 ميكخوميتخ قصخىا.   5.3 -4دائخية بشى عمى الييفات 

 ق البحثائمهاد وطخ 
(  عقست 6،4عدؿ الفصخ مغ ثسار وفقا لسا ذكخه كل مغ ) تعتعخيف السسخض: العدؿ

 2سع1ثسار الصساشع و اخح قصع تحتػى عمى اندجة الثسخة )سميسة ومرابة( مداحتيا 
اياـ ثع نقميا الى الػسط الغحائي بيئة بصاشذ  4وتع نقميا الى االجار السائي بعج 

شباؽ السحقػنة عشج  حزشت اال استخبتػمايديغ، الحاوية عمى PDAدكدتخوز اجار   
اياـ، وتع اعادة خصػات الشقل حتى الحرػؿ عمى مدتعسخات  4ـ في الطلـ. لسجة ° 25

بالقياسات  السدتعسخة(، عخفت 6ـ )°8يب مائمة بنقية، بعج التشقية تع تخديشو في انا
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، تع تعخيف بشاء عمى الرفات الذكمية الستسثمة في شكل السدتعسخ والسجيخية الذكمية
تع  الزػئيات الشسػ السيديميـػ ولػف السدتعسخة الشاتجة عشو، وتحت السجيخ ومػاصف

وفقًا لسا ذكخه   التكاثخيةمذاىجة شكل السديميـػ وقياس سسكو السديميـػ والتخاكيب 
(19،17،15‘11،8.) 

لتحجيػػج درجػػات التحسػػل تػػع اسػػتخجاـ بســخض العفــن الكخيســى:  لإلصــابةاختبــار االصــشاف 
اصشاؼ الصساشع الذائع زراعتيا بالسشصقة ىى )مشى ، نجى، الكخز والعديمى( السػضحة 

(، حيػػث تتسيػػد ىػػحه االصػػشاؼ بانيػػا محػػجودة الشسػػػ، تدػػتيلؾ الصػػازج، تػػدرع 1)بالذػػكل 
انػػػت العاليػػػة، ك بإنتاجيتيػػػاتحػػػت الطػػػخوؼ الحقميػػػة، وخاصػػػة فػػػي الدراعػػػة السبكػػػخة وتستػػػاز 

 – 15االصػػشاؼ، حيػػث تتػػخاوح اوزانيػػا مػػغ  ببػػاقيالرػػشف الكػػخز صػػغيخ الحجػػع مقارنػػو 
ثسار/صػشف  8( مػاصػفات ىػحه االصػشاؼ، وتػع حقػغ عػجد 1جػع ويبػيغ  )الجػجوؿ  450

الستدػبب عشػو مػخض العفػغ الكخيسػى،  G. candidum   عمػى حػجا بػالفصخ السسػخض 
،  وقػػجرت و كسيػة السػػخض مػغ خػػلؿ مػع اسػتخجـ نفػػذ العػجد مػػغ الثسػار كذػػاىج لمتجخبػة

ندػبة االصػابة تػع حدػابيا وفػػق السعادلػة التاليػة= )عػجد الثسػػار التػي ضيػخ عمييػا اعػػخاض 
 ، 100العفغ/ العجد الكمى(*

 
= ثسخة 0:قظخ البقعة )مم( وىى عمى الشحه التالىبشاء عمى  التاليوتع اعتساد السقياس 

= قصخ البقعة  3سع،  1.49-0.2ة  = قصخ البقع2سع،  0.2= قصخ البقعة 1سميسة، 
سع. 6-4.5= قصخ البقعة 5سع و  4.49-3.0= قصخ البقعة 4سع،  1.5-2.99

كل درجة مغ درجات مقياس  في= ] مج)عجد الثسار وقجرت شجة االصابة شبقا لمسعادلة 
 100صابة( [* إأعمى درجة  Xرقع الجرجة(/ )عجد نباتات العيشة كميا  Xالسخض 

 
االصشاؼ السختبخة بفصخ السدبب لسخض العفغ الكخيسى )أ: مشى ، ب: نجى ،  (1شكل )

 ج: الكخز د. العديمى(
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 الشتائج

( 2السبيشة )بالذكل  Geotrichum candidumاف فصخ  الجارسةاضيخت نتائج 
(، ومػاصفات مدتعسخة a)لمسخض العفغ الكخيسى عمى ثسار الصساشع  السسيدةاالعخاض 

عمى الػسط الغحائى بصاشذ دكدتخوز اجار حيث تطيخ بمػف  الشاميالفصخ السسخض 
خيػط في سلسل ( وكسا يذاىج مغ الذكل ميديميـػ الفصخ وىى bابيس غيخ ىػائية  )

ومتعجد اشكاؿ الجخاثيع مغ كخوية الى بيزاوية او اسصػانية الذكل، مع خليا فخديو 
سسظ السيديميـػ لفصخ وح (، يتخا cميكخوميتخ ) 12.5 – 4.5يتخاوح حجسيا مغ 

 (.5( كسا ىػ مػضح )بالججوؿ 6.04ميكخوميتخ )بستػسط  7.52 -4.98السسخض 
( مػاصفات الفصخ السختبخ حيث يعصي مدتعسخه تستج 2يطيخ )الججوؿ 

، تتجدأ(، ولجييا خيػط مديميـػ مقدسو ذات لػف شفاؼ 3مع/اليـػ  )شكل 55بدخعو.
(  وعخضيا 6.74بستػسط  )   9.52 – 4.46معصيو جخاثيع الفصخ يتخاوح شػليا 

 (3.41بستػسط  ) 4.43 – 2.03
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( b(، شكل مدتعسخة الفصخ السسخض )a)  ياعخاض السخض العفغ الكخيس( :2شكل )

 ( cوتخاكيبو التكاثخية )
 اختبار االصشاف

 ر (ألربعة اصشاؼ مغ الصساشع السحقػنة بالفط4واضيخت نتائج  الجارسة السبيشة بالذكل )
Geotrichum  candidum  ليحا الفصخ ، ويطيخ  حداسة السختبخةاف جسيع االصشاؼ

% كسا في صشف الكخز 35( أف ندبو اصابو ليحه االصشاؼ ترل الي5مغ )الذكل 
 غما بياؼ شباقي االص تتخاوحالحى اعصى اعمي اصابو عغ باقي االصشاؼ،   في حيغ 

  (.LSD 0.05  =2.9050بخة )% وضيخت فخوؽ معشػية بيغ االصشاؼ السخت14% و3
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 صفات ومػاصفات الفصخ السدبب لسخض العفغ الكخيسى( :2ججول )
 الفظخ الرفات القياسات

 شكل السدتعسخة السيدميـػ غيخ مختفع

السدتعسخة
 

 المػف السدتعسخة  مغ أبيس  الى كخيسى 

 سخعة الشسػ سع ±0.1   0.55

 السيديميـػ مقدع

التخاكيب الفصخية
 

 المػف  شفاؼ

 سسظ الييفا )ميكخوميتخ( (6.04بستػسط ) 4.98-7.52

 وصف الجخاثيع متعجدة ، وحيجة الخمية

 شكل الجخاثيع اسصػاني

 شػؿ الجخثػمة )ميكخوميتخ( (6.74بستػسط  )   9.52 – 4.46

 عخض الجخثػمة )ميكخوميتخ( (3.41بستػسط  ) 4.43 – 2.03
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 عشج الغحائيعمى الػسط  Geotrichum candidumسخعة نسػ الفصخ (: 3شكل ) 

 ـ 25ºدرجة حخارة 
 
 

 
 Geotrichumندبة االصابة عمى  االصشاؼ السختبخة و السحقػنة بالفصخ  (:4الذكل )

candidum )أ: مشى ، ب: نجى ، ج: الكخز د. العديمى( 

y = 0.627x + 0.45 
R² = 0.9545 
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 اصشاؼ ثسار الصساشع السحقػنة بالفصخ ندبة أصابة (5شكل )

 السشاقذة
عمى اساس الرفات  Geotrichum candidumفي ىحه الجراسة تع تعخيف فصخ 

بصاشذ دكدتخوز اجار  الغحائيتتسيد بسدتعسخاتيا البيزاء عمى الػسط  التيالذكمية 
فخدية،  بيزاء، ناعسة، غيخ لساعو،  غيخ ىػائية ، الحامل الكػنيجى غائب الكػنيجيا

السيديميـػ مقدع وىيفاتو مجدئة وشفاؼ متفخع، لتخاكيب التكاثخية متسثمة في الجخاثيع شفاؼ  
ميكخوميتخ، تسيد جخاثيع ىحا الفصخ  6.04بستػسط  7.52-4.98المػف،  سسظ الييفا 

بأنيا متعجدة االشكاؿ، وحيجة الخمية ، فيى ذات شكل اسصػانية، شبيو بيزاوية ، شػؿ 
 – 2.03ميكخوميتخ(، عخض الجخثػمة  6.74بستػسط  )  9.52 – 4.46الجخثػمة  

ميكخوميتخ( يتفق ىحا الػصف مع ما ذكخه كل  3.41بستػسط  ) 4.43
(، اال انو لع  9سع ) 0.1±   0.55يشسػ ىحا الفصخ بدخعة نسػىا  (10،8،6،5،2)مغ:

االصشاؼ  تذيخ نتائج الجراسة الى اف جسيع (7يدجل الصػر الجشدي ليحا الفصخ )
السحقػنة بالفصخ حداسة وال تػجج فخوؽ معشػية بيشيا ولع يدجل صشف مقاـو تتفق ىحه 

( الثسار تصػر استخاتيجيات دفاعية ضج 18(، وقج اوضح )6الشتائج مع ما ذكخه )

0

20

40

60

80

100

 العسيلي الكرز مني الوسيطة مني المرج ندى

ة 
اب
ص

ال
 ا
بة

س
ن

)%
(

 

 الصنف





(7المجلد)                                                                    36   2017اجمللة الليبية لوقاية النبات  

 

 دمحموأمراجع

السسخض كاستجابة متخررة بسعاممة الثسار بجخاثيع الفصخ وتقييع تأثيخىا عمى مكػنات 
 غ.االصشاؼ وضخوؼ التخدي

Record of rot cream (Sour rot) on tomato fruit 
Nwara A. Mohamed and Somaya A. Amrja 

1Plant protection Dept., Fac., Agric., Omar Al-Mukhtar Univ.,EL-Beida,Libya. 
 

Abstract: 
The aim of this study was identifying the causal organism of 
cream mold disease. Based morphological characters and 
microscope measurements. The results showed that mycelium the 
light transparent and septate with diameter 6.04 micron, and  
length of polymorphic spores was average 6.74 micron and 3.41 
micron. This confirmed that the causal organism is of this disease  
)Geotrichum candidum). The pathogenicity tests  was conducted 
on several fruit of local cultivation tomato  variety showed that the 
most susceptible verity is Mona and there is no resistant cultivars 
the rate of infection was 100% on tomato fruit of Mona cultivar 
and symptoms was clear of this disease in inoculated fruits. The 
means of the infected area was1.9 cm. 
Key words: rot cream (Sour rot) , tomato fruit, )Geotrichum 
candidum) 
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