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 / الملخص

معمل امراض النبات قسم وقاية النبات، كلية الزراعة جامعة عمر المختار، لتحديد أجريت تجارب هذه الدراسة ب

 Fusarium، ونوع الوسط الغذائي على نمو الفطر ( pHالرقم الهيدروجينى ) تأثير التغيرات البيئية مثل الحرارة،

oxysporum ،م(°02و  05، 02، 5لعدة درجات حرارة ) حيث نمي الفطر على ثالثة اوساط غذائية، وعرض 

بينت النتائج وجود تباين في سرعة نمو الفطر، حيث اعطى الفطر في اليوم  ،ومستويات من األس الهيدروجيني

سم لكل من بيئة بطاطس دكستروز اجار وبيئة زابكس  4.0و 5.5م مستعمرات قطرها ˚05السادس للتحضين عند 

م هى الدرجة الحرارة المثلى لنمو الفطر، وبرهنت هذه الدراسة على قدرة °05أن على التوالي. وسجلت النتائج 

رجة الحموضة د الفطر للتكيف في الظروف البيئية مختلف منها: مستوى الرقم الهيدروجيني حيث بينت النتائج أن

لنمو ى تأخير فى اكما ادى ارتفاع وانخفاض مستوى الرقم الهيدروجيني إلالفطر المختبر،  المثلى لنمو هي 0.2

وبيئة زابكس  PDAعند تنمية الفطر على الوسط  وكان أفضل في مستوى النتاج الجراثيم الكالميديةوالتجرثم. 

  .0 هيدروجينيم والرقم 05عند 

أوساط غذائية، درجات حرارة، الرقم  ، متغيرات فسيولوجية،Fusarium oxysporum : دالةالكلمات ال

 . الهيدروجيني
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 / المقدمة

 العديد من العواملتشير الدراسات السابقة الى وجود 

 Fusariumنمو الفطرفي التي تتحكم 

oxysporum وتكوين جراثيمه المتعددة في التربة 

درجة حرارة التربة ورطوبة (25)العائل  منها

وفسرت أسباب االختالفات الكبيرة فى ( 04)التربة

اإلمراضية بين عزالت  الصفات المورفولوجية و

F. oxysporum يعتمد نمو الميسليوم والتجرثم على

. درجة (05، 00، 06، 00، 94، 5ركائز مختلفة )

الحرارة والرقم الهيدروجيني ونوع الوسط الغذائي 

ينمو  F. oxysporum(، فالفطر 91 ،9والضوء )

في مدى واسع من الدرجات الحرارية يتراوح مابين 

-00الدرجة المثلى للنمو هي  م ، إال أن92-05°

هذا المدى  عن االنخفاضأو  االرتفاعم، وإن 05°

(، كما سجل أعلى 99(يؤدي الى تثبيط نمو الفطر

 02والتجرثم عند درجة حرارة °  05عند  معدل نمو

تي الالتربة  لفطر في (، أن أقصى امراضية00م )° 

م، كما ° 05إلى  05تراوحت درجة حرارتها من 

لنمو األمثل لفطر في نطاق ا أخرى أنا ذكرت دراسة

درجة مئوية، وأن الحد األقصى  00إلى  06من 

 02م، وأقله عند ° 05عند  الكالميدية الجراثيمإلنتاج 

تلعب البيئة الغذائية دوراً  (.من جهة أخرى90م )°

 ً ، وكان أعلى F. oxysporumنمو الفطر فيهاما

 F. oxysporum f. sp. dianthiمعدل لنمو الفطر 

 فيتباين (، كما سجل 00()01) PDAعلى وسط 

لون المستعمرة على هذه البيئة ، ظهر ميسليوم شفاف 

الى أصفر شاحب يتحول إلى اللون الوردي أو 

(وقد يتغير 6األرجواني مع تقدم العمر المستعمرة )

بعد ذلك إلى مجموعة متنوعة من األلوان تتراوح بين 

 .Fوفقًا لساللة البنفسجي واألرجواني الداكن ، 

oxysporum(09 تشير الدراسات إلى أن ،)

Fusarium spp  ينمو عند مستوياتpH  مختلفة

( تأثير درجة 00، درس)(96،00للنمو والتطور)

الحموضة على النمو والتجرثم على 

، فقد كان نمو F.oxysporum lycopersiciالفطر

غزير وإنتاج الجراثيم عند الرقم الهيدروجيني من 

إن الفطر يفضل الوسط الحامضي وإن  4.5و  5.5

أعلى مستوى لنمو أغلب أنواعه يكون عند األرقام 

( حيث اعطى نمو غزير عند 0)4-5الهيدروجينية 

وانتاج الجراثيم  0.5حتي  4،4درجة حموضة 

والتي تلتها  4.5عند درجة الحموضة  الكالميدية

(.الحد األقصى 02) 5.5و  4.2درجة الحموضة

لوحظ أقصى  pH 6.5(05،) .تجرثم عندللنمو وال

تليها  5.5نمو ميسليومى عند الرقم الهيدروجيني 

. أقصى تم تسجيل التجرثم عند الرقم 4.2

. 4.2تليها األس الهيدروجيني  4.5الهيدروجيني 

 F. oxysporum  f .sp Cicero (أما النوع1)

، 4.2سجل النمو األقصى عند الرقم الهيدروجيني 

مستويات تم تسجيل  5من عند  ليومدرس نمو الميس

عند الرقم الهيدروجيني F. oxysporumأقصى نمو 

 تسعى(.90(5.2يليه الرقم الهيدروجيني من 5.5

 أهداف الدراسة تحديد تأثير بعض الظروف البيئية

كأوساط الغذائية، درجة الحرارة والرقم 

 .Fالهيدروجيني على نمو وتجرثم الفطر 

oxysporum لالستفادة من الخصائص الفسيولوجية 

 المكافحة في

 / طرائق ومواد البحث

تم الحصول على : F. oxysporumمصدر عزلة 

الفطر من تربة حقل جامعة عمر المختار تم تعريفها 

وفق للخصائص الشكلية لون مستعمرة، نمو الميسليوم 

الجراثيم، عدد وشكل الجراثيم  وتقسيم ، التجرثم

هذه وقد تم تحديد العزالت وفقا للطرق الكالميدية، 

معمل قسم وقاية النبات كلية  في (,5المستخدمة من )

الزراعة /جامعة عمر المختار، يتميز هذا الفطر 

بمستعمرة لونها بيضاء، ميسليوم مقسم، مع انتاج 
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ية االجار، مع انتاج الجراثيم الكونيد فيصبغة بنفسجية 

لي بوجود انحناء الصغيرة، الكبيرة ذات الشكل الهال

يز لهذا مم االبرة تشبهعند الخاليا القاعدية، فهذه النهاية 

بيضوية الى  (، ، وجراثيم كنيدية صغيرة06النوع )

كروية الشكل والجراثيم الكالميدية كروية بشكل مفرد 

 (.9أو أزواج أو تجمعات أو سالسل قصيرة)شكل

 

ى نامى عل وتراكيبه الخضرية والتكاثرية. )أ:السطح العلوى لمستعمرة الفطرF. oxysporum الفطر (0شكل )

 راثيم كونيدية كبيرة ود:الجراثيم الكالميدية(، ب: جراثيم كونيدية صغيرة، ج: جPDAطبق يحوي 

شملت عدة اختبارات فسيولوجية على الفطر :

الحرارة  ات، درجعوامل منها:عدة أوساط غذائية 

مختلفة، ومستويات من األس الهيدروجيني، تمت 

التجارب بتلقيح الفطر فى منتصف األطباق المحتوية 

متحصل  سم 2.5بواسطة قرص قطره  على البيئة

ايام  0فطرية حديثة عمرها  عليه من مستعمرة

، أما النتائج فكانت °م05وحضن عند درجة حرارة 

للمستعمرة وحساب متعامدين  بأخذ قياس قطرين

 المتوسط.

وزعت ثالثة أوساط نوع الوسط الغذائي:  تأثير

الغذائية معقمة هي بطاطس دكستروز اجار، زابكس 

(وبيئة ريتشارد  CzapeckDoxأجار )

(Richards‟saga في أطباق بتري قطرها )سم،  1

أطباق لكل وسط بعدما لقحت األطباق،  0بمعدل 

لمدة °م 0±  05حضنت األطباق عند درجة حرارة 

 سبعة أيام وقدر نمو الفطر.

 : اختبرت درجات حرارية هيتأثير درجة الحرارة

أطباق لكل درجة  0بعدد °م 02و  05و  02و  5

وحضنت األطباق وفق PDAتحوي بيئة  حرارة

 سبعة أيام قدر نمو الفطر. درجات مختبرة بعد

مستويات من  أختبرت تأثير الرقم الهيدروجيني:

على  و 5.2و  0.2و  6.2األرقام الهيدروجينية هى

على  PDAالتوالي وزرع الوسط الغذائي المعقم 

مل وسط  922ملم وبواقع  052ثالثة دوارق بحجم 

 ،لكل وسط لكل دورق وعدلت األرقام الهيدروجينية 

وبعد تعقيمها وزعت البيئة فى كل مستوى في ثالثة 

مو ن حضنت ألجلألطباق ا تلقيح أطباق بتري بعد

 الفطر 

 /النتائج 

أظهرت نتائج المبينة  نوع الوسط الغذائي: تأثير

( أن الفطر ينمو على جميع البيئات اال 9بالجدول )

 انه سجل تباين فى كمية النمو باختالف الوسط، حيث

كانت بيئة تشابك اقل االوساط نمو لم يتجاوز قطر 

سم بعد اسبوع تحضين، عند  4المستعمرة النامية 

أعلى  ولقد وجد أندرجة مئوية،  05درجة حرارة 

إذ  PDAمستوى لنمو الفطر كان في الوسط الغذائي 

 .سم 5.5بلغ قطر المستعمرة الفطرية 
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خالل فترات تحضين F. oxysporumدرجات حرارة المختبرة وتأثيرها على النمو الطولي لفطر .(8شكل )

 مختلفة.

: تشير النتائج أن أفضل درجة تأثير درجة الحرارة

 F. oxysporumحرارية كانت مالئمة لنمو الفطر 

أعلى قطر مستعمرة مقارنة  حيث أعطتْم 05 هي

حرارة المختبرة، أما درجات بباقى درجات ال

الحرارة االدنى واالقصى تناقص بها النمو ، حيث 

أيام. كما بينت  0 بعدسم  5.5بلغ قطر المستعمرة 

النتائج أن هناك فروق معنوية بين درجات الحرارة 

 األخرى وان أكثر درجة حرارة كان لها تأثير سلبي

 ْم. 02و  5 على نمو مستعمرة الفطر هي

 

 F. oxysporumنمو الطولى لفطر التأثير االوساط الغذائية على  .( 0جدول )

 البيئة القراءة °()سم( عند درجات حرارة تحضين مختلفة )م F. oxysporum متوسط قطر نمو فطر

01 82 81 2 

س 9 0.5 0.5 1.9 0.5
زابك

 

1.3 3.3 3.1 0.6 0 

2.0 5.6 5.1 0.90 4 

3.4 6.0 6.8 0.95 1 

1.5 4.7 0.5 0.5 9 P
D

A
 

2.6 6.2 2.7 0.65 0 

5.0 8.1 5.5 1.1 4 

5.8 8.5 6.6 1.3 1 

شارد 9 0.5 0.5 1.7 0.5
ريت

 

1.7 2.5 0.5 0.5 0 

3.0 4.6 2.0 0.5 4 

4.2 5.3 4.5 0.5 1 
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 : أظهرت نتائج تأثير الرقمتأثير الرقم الهيدروجيني

الهيدروجيني على نمو الفطر وجود فروق معنوية 

بدرجة  PDAفي معدالت النمو في الوسط الغذائي 

المختبرة  وارقام هيدروجينية °م 0±  05الحرارة 

حيث أن أعلى مستوى لنمو  1و  0، 6تمثلت فى 

حيث وصل الى  0الفطر كان عند الرقم الهيدروجيني 

أيام على  4أيام و 0بعد يوم،  5.0و  4.5، 6.5

سم تاله النمو  8.5بلغ قطر المستعمرة  التوالى، وقد

سم ثم تباطأت  4كان و  5عند الرقم الهيدروجيني 

 حيث بلغت 9معدالت النمو عند الرقم الهيدروجيني 

 تحضين.أيام من  1بعد  سم 2.3

 

 .على وسط بطاطس دكستروز أجار مختلفة الرقم الهيدروجينى Fusarium oxysporumنمو فطر  .(3شكل )

 

 .Fusarium oxysporumتأثير المتغيرات الفسيولوجية على تجرثم  (.8)الجدول        

 F.oxysporum م على تجرثم الفطر 82تأثير البيئات الغذائية عند 

 +++ بطاطس دكستروز أجار

 +++ زابكس اجار

 + ريتشارد أجار

 F. Oxysporumتأثير درجات الحرارة على تجرثم الفطر

5 - 

95 ++ 

05 +++ 

02 - 

 م°82عند  PDAالنامى على بيئة F. oxysporumتأثير الرقم الهيدروجيني على التجرثم فطر 

5.2 - 

0.2 + 

1.2 - 
= عدم انتاج جراثيم،+ = انتاج قليل، + += انتاج جيد، ++ += انتاج عالى(  -)

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

1 3 6 9

ى 
ول

ط
 ال

مو
الن

(
(سم

(يوم)الزمن 

pH 5 pH7 pH9



59 

  محمد واخرون                                                 http://www.ljpp.org.ly  8108( 8المجلة الليبية لوقاية النبات؛ العدد )
 

 / المناقشة

نمو الفطر كان اعلى  سجلت نتائج التجارب الى أن

المستوى  فهو الوسط األمثل و يرجع PDA على بيئة

للنمو الحتوائه على المتطلبات الغذائية  العالي

،أما تأثير 2) الدكستروز )الالزمة لنمو الفطر كسكر 

 Fusariumمختلفة على نمو الدرجات الحرارة 

oxysporum المحضنة في الظالم كانت الظروف

 1سم بعد  5.5 بلغقد  م°05المثلي لنمو الفطر عند 

وهذه النتيجة  02ايام من التحضين، وقل النمو عند 

النمو بشكل كبير كلما قلت  (، وتناقص0تتطابق مع )

. كان الحد األقصى للتجرثم عند (90،92الحرارة )

(.وتعد درجة الحرارة من العوامل البيئية 05م )05°

التى تؤثر على نمو الكائن الحي وتكاثره وان أي 

اختالف في نمو الفطر يعزى الى حدوث تغاير 

ويؤدي لكل فطر مدى حراري معين حيث  حراري،

االرتفاع أو االنخفاض عن هذا المدى إلى موت 

توقف فعاليته الحيوية والذي يكون ناتجاً من  الفطر أو

الخلل الحاصل في النشاط األنزيمي للفطر حيث 

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة عن الحدود المثلى للنمو 

(. كما 90إلى تحطم األنزيمات وهذه النتيجة تتفق مع)

أظهرت النتائج أن أفضل درجة حموضة للنمو الفطر 

 pH (5،5)، بينما أنتجت مستويات 0.2عند 

انخفاض فى كمية النمو واثرت على تجرثم طبقا 

( تم تسجيل التجرثم عند الرقم الهيدروجيني 05ل)

 و . بحدوث أقصى انتاج من الجراثيم الكالميدية0.2

ينخفض نمو هذا الفطر بسرعة عند الرقم 

. أن التغير الحاصل في (90،95الهيدروجيني )

ائج مع نتللوسط يؤثر في النشاط الفطري وتتفق ال

 يعود إلى (90،06،05نتائج العديد من الباحثين )

قابلية الفطر على أنتاج مواد ايضية ثانوية عالية 

الحموضة أدت إلى خفض الرقم الهيدروجيني للوسط 

(. هذه االختبارات 95الغذائي إلى الحامض)

كوسائط غذائية ودرجات حرارة مختلفة  الفسيولوجية

من المعايير المفيدة  ودرجة النمو للفطر PHوقياس 

(. من الخصائص المميزة 23في تصنيف )

القدرة على البقاء  Fusarium oxysporumلفطر

في الظروف البيئية غير المالئمة الن االجراثيم 

جدار سميك لوجود المادة الدهنية في  الكالميدية لها

يعزى أسباب انباتها الى المحتوى و(. 3الداخل )

النبات العائل وليست  جذور المائي وافرازات

  .(6الظروف البيئية المثلى فقط )
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Abstract\  

 To determine the effect of environmental changes such as temperature, pH, and type 

of dietary medium on the growth of Fusarium oxysporum in Plant Pathology Plant 

Protection Department, Faculty of Agriculture, Omar Al-Mukhtar University. The 

results of this study showed a difference in the speed of growth of the fungus, and the 

results showed that 25 m is the optimum temperature for the growth of the fungus, 

where the mushroom on the sixth day of incubation at 25C  colonies of diameter 6 and 

7 cm for the environment of Dextrose agar environment and Zapex environment, 

respectively. This study demonstrated the ability of fungi to adapt in different 

environmental conditions:PH level where the results showed that pH 6.0 was optimal 

for the growth of the tested fungi and was better at pH level 7.0 for the production of 

chlamydia bacteria, the high pH level led to a delay in growth and transgression 

Keywords: Fusarium oxysporum, physiological variables, media, temperature, pH 

 

 

 


