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المقدمة  

1 

-I المقدمــة
 وفي دول الحوض المتوسط،  البيئيو  االقتصاديمكانة ميمة عمى المستوى تحتل البقوليات 

 Lens)والعدس ،Vicia faba) (الفاصوليا(، L Cicer arietinum)الحمصك لإلنسانتشكل مصدرا غذائيا 

culinaris( والبازالء )Pisum sativum)، تشغل البقوليات  .البرسيم و الحمفاء مثل وكذا عمفا لمحيوانات
ذلك ترتب في المرتبة الثانية أىمية بعد ل ىكتار 000000و 300000مساحة متغيرة تتراوح بين الغذائية 

 الجزائر. في نجيميات ال
 ;Rochester et al., 2001) لمبقوليات،االقتصادية والغذائية  ،الزراعية ةىمياألوعمى الرغم من 

Schulz et al., 1999) ،Bond et al. 1985 ،تقتصرتزال ميمشة عمى عدة مستويات، حيث  ال يافإن 
وبتقنيات تقميدية، وأراضى ىكتار 0مساحاتيم المستغمة  تتجاوز الفالحين، الذين الصغار  زراعتيا عمى

.(Bamouh, 1992) متغيرة الميسورية مياه األمطار تعتمد عمىضعيفة اإلنتاجية 
(Bond et al. 1985)فان نبات الحمص غنى بالبروتينات  عمى غرار البقوليات الغذائية األخرى، 

يمكنيا الحصول عمى البروتينات  والتي ال المدخوليشكل عنصرا غذائيا ميما لمشعوب ضعيفة و 
   .(FAO stat, 2006)مميون ىكتار  2.3زراعة نبات الحمص مساحة  تغطى  .ةدائمبصفة  الحيوانية 

يبمغ متوسط  عالميا. ةعشر  ثانيةالالجزائر  رتبتحين  في ،العالميعمى المستوى  لو أول منتج يندالتعتبر و 
ىذا يعزى  ، وجزائرالدولة  فييقارب ضعف ما يتحقق  الذيقنطار/ىكتار  11 حوالي العالمي المردود

وأخرى   (Guirrou et al., 1999) غير حيوية كنقص الماء أو قمة استعمال األسمدة لعدة عواملالضعف 
تؤثر مجمل ىذه العوامل عمى تطور . و الحشرات الضارةالفيروسية  البكتيرية،، الفطرية كاإلصابات حيوية

بداية من عدم اإلنبات وصوال إلى وقيمتو الغذائية واالقتصادية   النبات مما يؤدى إلى انخفاض مردوده
 نقص المادة الجافة.

 عامل ممرض00بأكثر من  تقدر يصاب نبات الحمص بالعديد من اآلفات واألمراض  الفطرية
تتسبب فييا فطريات  التي (Fusariose)من بينيا الفيوزاريوز حسب القراءات في عدة بمدان من العالم

 Tellurique) قاطنات التربة )من الفطريات األرضيةوىو  (Fusarium sp)متنوعة من جنس الفيوزاريوم 
 أصبحو يوعم النجيميات. من بينيا البقوليات و تسبب ذبول وتعفن الكثير من األنواع النباتية التيالمضرة، 

وتحسينو  النباتي اإلنتاجحماية  فيالمساىمة  اشاني التياألمراض  أومكافحة ىذه اآلفات  من الضروري
.(Hibar et al., 2004)وزيادة اقتصادياتو إنتاجو رفع إلىمما يؤدى 

حماية  فيتساىم  التيتتم المكافحة بطرق كثيرة ومتعددة أبرزىا المكافحة الكيميائية )المبيدات( 
نتج عنو نتائج سمبية،  أعطىالمفرط استخداميا  أن، غير االقتصاديالمحصول والحفاظ عمى استقراره 

عمى الكائنات  وتأثيرىا اإلنسانفضال عن خطرىا عمى صحة  لياتطوير قدرة مقاومة المسببات المرضية 
يجاداستعمال العديد منيا  إلى إيقاف أدىمما ، المموث لمبيئة  لتأثيرىا إضافة ، النافعة األخرى الحية  وا 
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عمى جيود الباحثين . ومع تقدم األبحاث تركزت (Gerhardson, 2002) صديقة لمبيئةبديمة  أخرىطرق 
 والتي الماضيبداية الثالثينات من القرن  فيعرفت  التي، الحيوية المقاومة تمثمت في طرق بديمة  يجادإ

 ،تعتمد عمى مراقبة المسببات المرضية الحية عن طريق كائنات حية أخرى كالبكتريا، الحشرات والفطريات
وكذا الكائنات الحية  بعدم تأثيرىا عمى الصحة البشرية، الحيوانية، المحيطتمتاز ىذه المكافحة حيث 
  (SAR)المقاومة الجيازية المكتسبة بكما أن ىناك مقاومة أخرى تعرف  .(Lee et Lee, 2007)األخرى

تمعب دورا رئيسيا في كبح المسببات المرضية نظام مستحث لممقاومة تتمثل في  ،والتي تعتبر كبديل واعد
 اأساسي اممر (SA) حمض السمسميك  يعتبرو ، كيماويةتستحث بمواد  يا، وثبت حديثا أنالمختمفة

         .  (Eulgem, 2000)فييا
   : إلى قمنا بيا تيدف التيفان الدراسة  في طرح إشكالية موضوع البحث سبق عمى ضوء ما

 .من التربة والنبات بيذا المرض المتعمقةالفطريات وتشخيص عزل  -
 inالقدرة التضادية في المختبر باستعمال  من خالل المواجية المباشرةالمكافحة الحيوية دراسة  -

vitro  و عمى مستوى الحقلin vivo. 
واختبار  (SA)كبديل جديد باستعمال حمض السمسميك (SAR)دراسة المقاومة الجيازية المكتسبة  -

                          .نبات الحمص عند صابةاإل كفاءة ىذا األخير في خفض
   : ، قسمنا العمل إلى ثالثة فصولتنفيدىا ولتحقيق ىذه الدراسة و

المعطيات العامة لمبقوليات وعمى وجو  بدءا منمراجعة المصادر،  في الفصل األول عرضنا  -    
أىمية  وصوال إلى التحديد محصول الحمص محل الدراسة، األمراض الفطرية المصاحبة ليذا النبات

أخذت متسعا من الدراسة في الجزء العممي نظرا لضحالة  التي، لجيازية المكتسبةفاالمقاومة الحيوية 
 من جية ثانية في الجزائر  ىوألن استعمال ىذه الطريقة في المقاومة تعتبر األولاألبحاث حوليا من جية، 

 الدراسة.، فقد خصصناه لممواد وطرائق العمل لتحقيق الثانيأما الفصل    -
واآلفاق  خالصة العمل، ومناقشتيا الفصل الثالث واألخير، عرضنا النتائج المتحصل عمييا في   -

         .المستقبمية
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-IIاسترجاع المراجع
  :ةلبقوليلعائمة اا -1

تزرع البقوليات أساسا لكونيا مصدرا لمبروتينات الغذائية لإلنساف أو لمتغذية الحيوانية ، كما تمثؿ 
الحبية جزءا معتبرا مف التغذية في العالـ، خاصة في أيضا مصدرا ميما لمزيوت النباتية. تشكؿ البقوليات 

البمداف السائرة في طريؽ النمو أيف تمثؿ المصدر األساسي لمبروتيف لإلنساف. و حبوب البقوليات أكثر غنى 
 (.1بالبروتينات وأقؿ مف السكريات مقارنة بالنجيميات )جدوؿ

(Bewley et Black, 1994وعة) تركيب المدخرات لبعض بذور األنواع المزر  : 1جدوؿ       

المكونات) %(النباتات

 الشعير      النجيميات:
 الذرى  
الشوفاف     
القمح             

الفاصوليا             البقوليات:  
 البازالء           
 الفوؿ السوداننى           
الصويا 

 البروتينات          الدىوف      الكربوىيدرات )نشأ(
   12  3   76 
   10  5   80 
   13  8   66  
   12   2   75 

   23  1   56 
   25  6   52  
   31                48   12 
   37                17   26 

تحت  : تحت عائالت Fabaceae (Leguminoseae)   3 العائمة البقولية تضـ 
  وتحت العائمة الفراشية Caesalpiniodeae، تحت العائمة البقمية Mimosoideae العائمة الطمحية 

Papilionoideae  (Doyle et Luckow, 2003) باسـ العائمة الفاصولية ، وتعرؼ أيضاBean family 
(، وقد قاـ عالـ Gepts et al. 2005نوعا) 20.000تضـ حوالي حيث  أكبر العائالت النباتية، وىي مف

 التي ضمت إلييا ثالث Leguminalesبوضع جميع البقوليات في رتبة  Hutchinsonالتقسيـ النباتي 
حت العائمة تنتشر تحت العائمتيف األوليتيف خاصة في المناطؽ االستوائية، أما ت .السابقة عائالتال تحت

(Sprent et Sprent, 1990) .   األخيرة فنجدىا ضمف المناطؽ معتدلة الحرارة 
 :األنواع المزروعة ذات األىمية االقتصاديةPapilionoideae  الفراشية  العائمة تحت تضـ

، الفوؿ (Pisum sativum)، البازالء(Glycine max)، الصويا (Cicer arietinum)كالحمص
تشكؿ ىذه  .(Medicago sativa)البرسيـ و  (Vicia faba)الفوؿ ، (Arachis hypogaea)السوداني

(، باستثناء الفوؿ 1)الشكؿPhaseoloides و Galegoidesالبقوليات المنزرعة مجموعتيف تعرفاف بػ 
 .Aeschynomene (Broughton et al., 2003)  لمجموعة ينتمي الذي السوداني
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 (Zhu et al., 2005)تصنيؼ بقوليات تحت العائمة الفراشية  : 1شكؿ                       
 : Papilionoideae تحت العائمة الفراشية -1-1

التي تنتشر انتشارا واسعا في جميع أنحاء تشتمؿ عمى بقوليات طعاـ اإلنساف، تعتبر أكبر عائمة و  
نوع معظميا مف األعشاب  10000(. تضـ تحت العائمة الفراشية حوالي 1984العالـ )بيشوب وآخروف، 

ومنيا  Papillonsأفرادىا بزىرة ذات شكؿ فراشي تتميز  .(Demelon ،1966)وقميػؿ منيػا الشجيػرات
ة األوراؽ مس(. تتألؼ الزىرة مف خمسة أوراؽ كأسية والخ,.1990Bonnier et Dowin) التسمية اشتقت

تغمؼ بقية األوراؽ، وتسمى الوريقتاف المتجاورتاف لو بالجناحيف والوريقتيف العموية منيا كبيرة و تسمى العمـ 
السفميتيف بالزورؽ، توجد داخميا عشر أسدية محيطية، وتبقى السداة الخمفية سائبة، بينما تمتحـ خيوط األسدية 

(. أوراؽ ىذه النباتات 1989؛ أحمد، 1980بداخميا المتاع )نزيو ، التسع األخرى وتشكؿ أنبوبة سدائية تضـ 
متبادلة عمى الساؽ، وكؿ ورقة مركبة مف وريقات منسقة في أزواج عمى ساؽ مشتركة. توجد فروؽ كبيرة في 
شكؿ وحجـ القروف والبذور وتمتصؽ كؿ بذرة بالقرف مف جية واحدة وىذا يسمح بإزالة البذور مف القروف 

 ( أف تحت العائمة الفراشية ىي األكثر انتشارا في القطر الجزائري1991(. أكد عزت وآخروف )1980)نزيو، 
حيث أف الكثير مف ىذه األنواع تستعمؿ كغذاء لمحيوانات أي محاصيؿ عمفية. كما تستعمؿ كغذاء   

تستعمؿ في الطب لإلنساف، في نفس الوقت العديد مف أفراد تحت العائمة الفراشية تزرع كنباتات زينة أو 
 (. 1992؛ حامد، ,Bonnier et Dowin 1990)   كنباتات طبية 

 

 محاصيل الموسم البارد

االستوائيمحاصيل الموسم   
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 Cicer arietinum نبات الحمص -1-2
 تحت العائمة الفراشية نبات حولي بقولي مف Cicer arietinumالحمص يعتبر نبات 

Papilionoideae  ،وأكثرىا استعمااًل في منطقة الشرؽ األدنى واليالؿ الغذائية  مف أقدـ المحاصيؿ البقولية
ال ينمو النبات في حالة برية سوى في بعض  .الميالد سنة قبؿ 7000 قبؿ والفرات دجمة نيري بيفالخصيب 

المناطؽ مف فمسطيف والعراؽ وتركيا، ويبدو أنو نشأ غرب آسيا، ومنيا انتشر إلى اليند وأوروبا )أحمد، 
كما يزرع في شرؽ البحر  ،واليند والمكسيؾ عمى نطاؽ واسع العربي(. يزرع في باكستاف والمغرب 1989

سبانيا واالتحا  البقولية المحاصيؿ احد يعد (.2004 ،والقاضي د السوفيتي )الصباغاألبيض المتوسط وا 
 الماء امتصاص عمى المحصوؿ قدرة بسبب العالـ في الجافة وشبو الجافة المناطؽ لظروؼ المتأقممة الميمة

 ألعماؽا في الموجود الماء إلى الوصوؿ يستطيع متعمؽ جذري مجموع المتالكو عالية بكفاءة التربة مف
تنجح زراعة الحمص في المناطؽ الجافة وشبو الجافة بمعدؿ أمطار . (Jan, 2010)  التربة في البعيدة
جذوره تثبت النيتروجيف الجوي  أفزراعتو غير مجيدة لمتربة بؿ عمى العكس حيث  أفمؿ كما  250-300

 .(Patankar et al., 1999) البكتريابواسطة بعض أنواع 
ائد و الحمص في دورات زراعية مع محاصيؿ الحبوب األخرى يزيد مف الع نبات إدخاؿ زراعة إف 

 فوائد مف خالؿ : يؤمف عػػػػػدة األخرى كبقية المحاصيؿ البقولية يواالقتصادية، ف
  الجافة راضياأل في وخاصة النيتروجيف زيادة خصوبة التربة عف طريؽ زيادة أو تثبيت محتواىا مف. 
  إدخالو في دورة  عند في المناطؽ المطريةيؤدي إلى خفض و تقميؿ تأثيرات اإلصابة بالحشرات الضارة

 مع محاصيؿ الحبوب الشتوية .زراعية 
يوـ حػسػب األصنػاؼ، ظػروؼ الػزراعػة )الػتػاريػخ( والمحيػط )االرتفػاع،  180و  90تستغرؽ دورتػو مػا بيػف 

يمكف لمحمص أف يزرع كمحصوؿ رئيسي أو ثانوي )في . (Singh et Auckland, 1975) األمػطػار(
الربيع(، و أف يزرع شتاءا أو ربيعا حسب المناطؽ المناخية واألمطار واألصناؼ، حيث يعتبر مف 

 (. 1989مـ )العماد، 300إذ تزيد حاجياتو الفيزيولوجية مف الماء عف  وليات الغذائية المقاومة لمجفاؼ،البق
    حمصتصنيف ال -1-2-1

 : (Bedard et al., 2005) صنؼ نبات الحمص حسب التصنيؼ الساللى
      Règne : Plantae       
            Sous-règne: Tracheobionta 
                   Division: Magnoliophyta 
                            Classa: Magnoliopsida       
                                   Sous-classa: Rosidae 
                                        Ordre: Fabales 
                                            Famille: Fabaceae 
                                                 Genre: Cicer 
                                                      Espèce: arietinum 
                                           Nom binomial: Cicer arietinum (L., 1753) 
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 الوصف النباتي -1-2-2
يتعمؽ  ،مفترش، مغطي بشعيرات غدية كثيفة أوقائـ ، عشبي حولي  الحمص بأنو نباتيوصؼ 

ويصؿ طوؿ  التفريع،الساؽ كثيرة  .كثير التفرع وتوجد عميو عقد جذرية كبيرة التربة،الجذر الرئيسي كثيرا في 
حوالي  يامف الوريقات. يبمغ طول أزواج 6الورقة مركبة ريشية فردية، بيا نحو  .سـ 30-25نحو إليالنبات 

 األزىار. سـ 8،0ويبمغ طوليا حوالي  الحافة،الوريقات فيي بيضاوية الشكؿ مسننة  أما، سـ ، وىي مؤذنة5
مر إزىار النبات ويست. ازرؽ الموف أوسـ . التويج ابيض ، وردي، 3ابطية ، مفردة غالبا ، يبمغ طوليا حوالي 

، مف التمقيح الخمطي بواسطة النحؿ انو قد تحدث نسبة بسيطة إال. التمقيح الذاتي ىو السائد لمدة شير تقريبا
ر مضمعة بذرتاف، البذو  أو، وتوجد بو بذرة سـ 1،5ه سـ وقطر  2،5، يبمغ طولو منتفخ والثمرة قرف مستطيؿ

اسود، وتكوف  أوسـ لونيا ابيض، اصفر، احمر، بني  1في  5،0 أبعادىا، تبمغ وذات زوايا ونياية مدببة
(3و 2غ)شكؿ 27-17بذرة مف  100. يتراوح وزف (2001حمداش، (مجعدة  أوممساء 

F البذرة   E  القرنة    D      المتاع  زهرة       C  A ساؽ    مورؽ  B    ريشية ورقة مركبة  
  .Cicer arietinum L   (Zohary et Hopf, 1988) نبات الحمص:  2 شكؿ 

 الحقؿفي  األزىار والقروف لنبات الحمصاألوراؽ، صورة تبيف   : 3شكؿ
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  والبيئيةالزراعية  األهمية -1-2-3
الريزوبيـو  في تتمثؿ ،تتعايش جذور نبات الحمص مع بعض البكتريا المعروفة بالعقد الجذرية

(Rhizobium) مف األرضيلمنيتروجيف  إضافةيشكؿ  الذيتمتمؾ القدرة عمى تثبيت النيتروجيف الجوى ، و ،
شأنو زيادة خصوبة التربة وتحسيف مردودية ىذه الزراعة. تحد ىذه العالقة التكافمية مف استعماؿ األسمدة 

 مف جية وحماية البيئة مف جية أخرى. اإلنتاج تكاليؼ تخفيض إلىالكيميائية مما يؤدى 
 
 والغذائية لمحمص االقتصادية األهمية -1-2-4

 إذطريؽ النمو،  فيالدوؿ السائرة  فيمكونا ميما فى التغذية وخاصة   غذائي كبقولييشكؿ الحمص 
 اميم االحمص مصدر يعتبر  .(Hassan, 2006)مف االستيالؾ الكمى لمبقوليات  % 90 حوالييمثؿ 

 ،القسـ األكبر لمسكريات النشايمثؿ  ،مف الوزف الجاؼ لمبذرة  % 08يشكالف  حيثلمبروتينات والسكريات 
تشكؿ الدىوف الثالثية والفوسفوليبيدات المكونات  و، يةدىنكما يحتوى عمى نسبة معتبرة مف األحماض ال

تبف  أفلمحمص أىمية اقتصادية معنوية، حيث  .(Singh et Jauhar, 2005)السائدة  لمدىوف 
الحيوانية  التغذية فيتستعمؿ التي مقارنة مع تبف محاصيؿ أخرى كبيرة لو قيمة عمفية  )القش(الحمص

(Malhotra et al., 2000).  
 

       (.Cicer arietinum L)المكونات الكيموحيوية األساسية  لمحمص :2جدوؿ             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(%) النسبة   المكون 
 الماء 7.3

59الى  38  السكريات 
 البروتينات 24.0
 الدىوف 5.2
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 : الحمص نماطأ -1-2-5
يضـ الحمص عدة أنماط ظاىرية وتكوينية حسب الحجـ، الشكؿ ولوف البذور وعمى ىذا األساس         

 ىي: (4)شكؿثالثة مجموعات بميز يت
، أصؿ ىذه البذور منطقة البحر تسمى نمط ديزي: Type Dési)) المجموعات ذات البذور الصغيرة 

داكنة و مجعدة ، صغيرة بذوروردية و  رازىأىذا النمط ب يتميز  (Wang et al., 2005).األبيض المتوسط
مف اإلنتاج  % 85وىي تمثؿ حوالي  ،ونسبة األلياؼ والبروتيف بيا عالية االموف، ويكوف غالؼ البذرة سميك

  .(Ahmed et al., 2005)العالمي 
 

يتميز ىذا  .ىندية أصوؿوىو ذو  ،تسمى نمط كابولي: (Type  Kabuli)  المجموعات ذات البذور الكبيرة
بيضاء مصفرة كبيرة الحجـ ذات غالؼ رقيؽ ونسبة األلياؼ والبروتيف بيا أقؿ  بذرةالنمط بالزىرة البيضاء و 

وىي تحتوي عمى نسبة عالية مف السكريات والبروتينات في الفمقتيف، مع نسبة أقؿ مف  Désiمنو في النمط 
. يزرع ىذا الصنؼ عموما في العديد مف دوؿ العالـ وخاصة (Wang et al., 2005) األلياؼ السيميموزية

في مناطؽ الحوض المتوسط وىي تستعمؿ خاصة في التغذية البشرية ويمكف أف تناسب التغذية الحيوانية 
Plancquaert et Braun, 1988)  ( .وىو يعتبر نمط حساس لمرض الذبوؿ الفيزيولوجي وعفف الجذور 

 
  :(Type Gulabi)توسطة المجموعات ذات البذور الم

وىي المجموعة التي يرى بعض الباحثيف االستغناء عنيا واالكتفاء بتقسيـ الحمص إلى نمطيف في حيف يرى 
البعض اآلخر ضرورة ذكر ىذا الصنؼ لما يتميز بو مف خصائص ميمة تجعمو يصنؼ كنمط مستقؿ بذاتو. 

نتوء كالرأس وىو عبارة عف نتوء أو بروز مشكؿ يتميز ىذا النمط بحبوب ممساء ذات لوف فاتح مع بروز 
 .(Plancquaert et Werry, 1991) بواسطة الجذير الجنيني

 
 
 
 
 
 
 

 
 أنماط بذور الحمص: 4 شكؿ

 

     

 نمط الغوالبي             نمط الديزي            نمط الكابولي             

http://www.google.fr/url?q=http://vb.bdr1.net/t1304556.html&sa=U&ei=0MtcVdz4JKGhyAPaioDQDw&ved=0CCAQ9QEwBA&usg=AFQjCNEQXEyffhaHdOO2KgPniEba-g9JSA
http://www.google.fr/url?q=http://vb.bdr1.net/t1304556.html&sa=U&ei=0MtcVdz4JKGhyAPaioDQDw&ved=0CCAQ9QEwBA&usg=AFQjCNEQXEyffhaHdOO2KgPniEba-g9JSA
http://www.google.fr/url?q=http://vb.bdr1.net/t1304556.html&sa=U&ei=0MtcVdz4JKGhyAPaioDQDw&ved=0CCAQ9QEwBA&usg=AFQjCNEQXEyffhaHdOO2KgPniEba-g9JSA
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 إنتاج الحمص -1-2-6
حسب إحصائيات منظمة التغذية والزراعة بمغ اإلنتاج العالمي لمحمص :العالم فينتاج الحمص إ -  

 8قدر بػ بإنتاج مميوف طف، وقد تصدرت اليند الدوؿ المنتجة ليذا المحصوؿ13، 2013لسنة  FAOالعالمية 
 %80 حواليدوؿ آسيا الجنوبية)اليند، الباكستاف وبنغالدش(  إنتاج. بمغ عالميا %71بنسبة  أيطف  مالييف

 حوالي أنتجت، المغرب، تونس ومصر( ر)الجزائإفريقياحيف أف دوؿ شماؿ  في، العالمي اإلنتاجمف  
 ,Saxenaعالميا) %1.2 إنتاجيا كافالجنوبية)اليوناف، ايطاليا، اسبانيا والبرتغاؿ( ف أوروبا، أما دوؿ 1.7%

1990.) 
   
 %20شغؿ تقبؿ االحتالؿ الفرنسي،  الجزائر إلى ما فيتعود زراعة الحمص : الجزائر فيإنتاج الحمص   -

احتياجات زراعة الحمص وصمت  أف، Benbelkacem(1982)مف المساحة الكمية لمبقوليات الغذائية. بيف 
ىكتار  82.280وأف المساحة الزراعية تزايدت مف  1984طف خالؿ  ألؼ 89، و1978طف سنة  ألؼ 47

تشير  التاريخ بدأ اإلنتاج يعرؼ زيادة ممحوظة.ومنذ ىذا  1981ىكتار سنة  125.590الى  1971سنة 
 .( 4و 3) الجدوؿ2013عالميا والثالثة عربيا خالؿ 12أف الجزائر تحتؿ المرتبة  FAOإحصائيات الػ  

 
 (FAO, 2013) 2013 -1994في الجزائر مف سنة  ) طف(: إنتاج الحمص3دوؿج

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /طف اإلنتاج السنة /طفاإلنتاج السنة
1994 15.394 2004 16.367 
1995 15.725 2005 13.727 
1996 24.478 2006 12.706 
1997 16.158 2007 14.294 
1998 18.143 2008 11.211 
1999 13.070 2009 17.840 
2000 6.661 2010 23.474 
2001 12.312 2011 24.051 
2002 14.971 2012 27.675 
2003 19.102 2013 34.980 
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 (FAO, 2013)( 2013-2012-2011-2010: إنتاج الحمص)طف( في العالـ لسنة )4جدوؿ
 

 2213 2212 2211 2212 دولال
 8.832.500 7700000 8220000 7480000 اليند

 813.300 673371 513338 602000 أستراليا
 506.000 535000 487477 530634 تركيا

 751.223 291000 496000 561500 الباكستاف
 295.000 315000 290243 267768 إيراف
 169.400 157280 90800 128300 كندا

 157.351 150638 99881 87952 الواليات المتحدة
 209.941 72500 72143 131895 المكسيؾ
 53.022 52000 50052 42928 سوريا

 25.003 33499 45734 56620 المغرب
 26.500 21900 32408 21600 اسبانيا
 34.980 27675 24051 23474 الجزائر

 14.700 26500 15600 13200 كازاخستاف
 13.654 13404 13271 13140 السوداف
 - 9000 8054 9143 ايطاليا
 - 7700 10900 6210 تونس
 - 6500 6316 7581 مصر

 5350 4700 4639 4713 األرجنتيف
 - 3729 2157 3935 األردف
 - 2400 2200 4400 اليوناف
 - 3000 2911 2650 لبناف
 
 :نبات الحمصمراحل نمو حمقة و  -1-2-7

ربيعية. يتطور النبات بقوة وينيى حمقة ال اتزراعمف الالحوض المتوسط  في صالحم زراعةعتبر ت 
مرحمة تكويف البراعـ  فيعممية التأبير عند الحمص  تنتيي. Bryssine, 1955)مدة أربعة أشير) فينموه 

(. تكمؿ بعض Van Der Maesen, 1972الحقؿ ) فيلألزىار المتفتحة  الحشراتالزىرية وىذا قبؿ زيارة 
يوما، 120 لىإيوما، في حيف أف الزراعات المتأخرة تصؿ  65دورة نموىا في مدة  الحمص المبكرة أصناؼ

 Muehlbauer etالنضج )  إلىيوما بداية مف موعد الزرع  180 إلى وقد تصؿ دورة نمو األصناؼ الشتوية
Rajesh, 2008.)  يمر الحمص خالؿ نموه بمرحمتيف ىامتيف ىماو : 
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 : Phase Végétativeالمرحمة الخضرية  -
سرعة اإلنبات عمى تتوقؼ  .(Floraison)( وتنتيي عند اإلزىارGerminationتبدأ باإلنبات )

رطوبة التربة ودرجة الحرارة، أي عمى تاريخ الزراعة. أما عػدد البػذور النابتػة فيتوقػؼ عمى قدرتيػا اإلنباتيػة  
أف مموحة التربة تقمؿ مف قدرة الحمص عمى اإلنبات. ينمو  كما لوحظ وعمى تاريخ، كثافة وطريقة البذر،

المجموع الخضري لمنبات )أوراؽ، سيقاف( ببطء في األياـ التي تمي اإلنبات ثـ يتسارع نموىا بعد ذلؾ ليبمغ 
 2وعدد السيقاف الثانوية مف  8إلى  1ويتراوح عندئذ عدد السيقاف الرئيسية مف سرعتو القصوى عند اإلزىار. 

. وتحمؿ ىذه األخيرة العدد األكبر مف األوراؽ واألزىار، تتميز ىذه المرحمة بحساسيتيا لألمراض 12إلى 
 واألعشاب الضارة.

 
 : Phase Reproductrice تكاثريةالمرحمة ال -

تطوؿ  .، وىي األىـ في تكويف الغمة عند محصوؿ الحمصالثمارتبدأ باإلزىار وتنتيي عند نضج 
ىذه الفترة إذا ما زرع المحصوؿ خالؿ فصؿ الشتاء وتقصر إذا ما زرع ربيعا. ينضج الحمص عندما تتموف 

 . % 13الساؽ والقروف باألصفر الفاتح والحبوب تصبح صمبة وتصؿ رطوبة الحبيبات إلى 
 

 : والعالم مناطق زراعة الحمص في الجزائر -1-2-8
( مف البقوليات الغذائية اليامة في الجزائر مف .Cicer arietinum Lيعتبر محصوؿ الحمص ) 

حاليا في الجزائر بالمناطؽ التي يزرع  يزرع الحمصحيث المساحات المزروعة سنويا ومف حيث االستيالؾ. 
مـ حيث التربة العميقة  400القمح الصمب أي المناطؽ الخصبة حيث معدؿ األمطار السنوي يزيد عف  فييا

تحتفظ برطوبتيا لمدة أطوؿ، وىذا ينطبؽ خاصة عمى الحمص الربيعي، ىذا األخير الذي يزرع حاليا والتي 
لمة وميمة( بالشماؿ الغربي لموطف )تممساف، عيف تموشنت، سيدي بمعباس(. الشماؿ الشرقي )سكيكدة، قا

ؿ خصوبة ورطوبة أقؿ البويرة(. أما الحمص الشتوي فيمكف زراعتو بمناطؽ أق وزو و والوسط )تيبازة، تيزي
الغربية )السرسو شماؿ  ،مـ مثؿ اليضاب العميا الشرقية )برج بوعريريج، سطيؼ وشماؿ األوراس( 400مف 

 ( 5جدوؿو  5 (. )شكؿ2001سعيدة( والوسطى )ىضبة المدية( )حمداش، 
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(2001خريطة مناطؽ زراعة الحمص في الجزائر)حمداش،  : 5شكؿ  

 

 في العالـ : التوزيع الجغرافي لزراعة الحمص5جدوؿ
 المناطق القارة

 
 الدول

 
 المراجع

 
 

 
 
 آسيا

 
 جنوب شرق آسيا
 

  الباكسان – الهند
 نينمار

(Rekha et Thiruvengadam, 2009; 
Muehlbauer et Rajesh, 2008; Yadav et al., 
2007; Ram et Prem, 2005; Flandez - 
Galvez et al., 2003; Valcilova et al., 2002; 
Staginnus et al., 1999). 

 
 وسط وغرب آسيا
 

 إيران - سوريا – تركيا
 العراق

 
 
 أفريقيا

 شمال إفريقيا
 

الجزائر -المغرب  
 تونس

 
 

(Ben Mbarek et al., 2009; Rekha et 
Thiruvengadam, 2009; Muehlbauer et 
Rajesh, 2008; Yadav et al., 2007; 
Valcilova et al., 2002; Staginnus et al., 
1999; Ladizinsky et Adler, 1976). 

 
 شرق إفريقيا

-مالوي  إثيوبيا  
 تنزانيا

 
 أمريكا

 أمريكا الشمالية
 

الواليات المتحدة -كندا  (Rekha et Thiruvengadam, 2009; 
Muehlbauer et Rajesh, 2008; Yadav et al., 
2007; Flandez-Galvez et al., 2003; 
Valcilova et al., 2002; Staginnus et al., 
1999). 

 المكسيك أمريكا الجنوبية

 
 أستراليا

 
 أستراليا

 
 أستراليا

(Rekha et Thiruvengadam, 2009; 
Muehlbauer et Rajesh, 2008; Valcilova et 
al., 2002; Staginnus et al., 1999) 

 
 أوروبا

  جنوب أوروبا
 أسبانيا

(Rekha et Thiruvengadam, 2009; 
Muehlbauer et Rajesh, 2008; Yadav et al., 
2007; Valcilova et al., 2002; Staginnus et 
al., 1999; Singh, 1985;  
Ladizinsky et Adler, 1976). 

مص في الجزائرلحزراعة امناطق          

Djelfa 

Biskra   

M’Sila Batna  

OEBouaghi   

Tebessa   

Constantine    

Setif   

Guelma  
Tizi 

Ouzou Blida 

Bouira   Medea    

Tiaret 

Saida     

Chelef     Mostaganem      

Oran      

Tlemcen       

Sidi 
Bel Abbes 

 

Alger      
Bejaia      

Djijel      

Skikda       Annaba        

Semis de printemps et d’hiver     

Semis d’hiver et de printemps      

Semis d’hiver       
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 أمراض نبات الحمص: -2
التي تتعرض الزراعة الحقمية لمبقوليات وعمى الخصوص الحمص لمكثير مف اإلصابات المرضية 

أف  Nene et al., 1991. ذكر (Boutaleb et al., 2003) نباتالتؤدي إلى نقصاف المردود وتدىور 
عمى امتداد بقاع العالـ، وتنقسـ ىذه األمراض الى  لمعديد مف األمراضنبات الحمص يمكف أف يتعرض 

مجموعتيف حيث تضـ المجموعة األولى كؿ األمراض الفيروسية والفطرية أما المجموعة الثانية فتضـ 
 . (6و جدوؿ 6)شكؿ  األمراض أو اإلصابات الحشرية

  األمراض الفيروسية و الفطرية: -2-1
. تعتبر البذور sp Fusariumيتسبب في ىذا المرض فطر  (:Fusarioseالفيزاريوز ) -2-1-1

االنتاش مما يتسبب في فشؿ المصدر الرئيسي لحدوث المرض حيث تتطور ىيفات الفطر خالؿ  المصابة
حية لمدة طويمة في جراثيـ التي بمقدورىا البقاء الوبالنتيجة نقص نمو وتطور النبات، كما أف  البذور إنبات

(. Kang et Duchenauer, 2002)وـ جديد تحت ظروؼ التيوية الجيدةو الى ميسميأف تنم التربة يمكنيا
مف الحاصؿ الكمي )جموب  % 70الفطر إلى خسائر في المحصوؿ قد تصؿ أحيانا إلى  بيذا إلصابةاتؤدي 

 (. 1990وآخروف، 
المسبب الرئيسي ليذا المرض الخطير فطر : (Anthracnoseالتبقع اإلسكوكيتي ) -2-1-2

Aschochyta rabiei يياجـ ىذا الفطر األجزاء اليوائية لمنبات خالؿ النمو الخضري )السيقاف، األوراؽ .
 Crouchوالقروف( حيث تظير بقع دائرية وبنية الموف عمى األوراؽ والقروف، وتكوف مستطيمة عمى السيقاف )

et Beirn, 2009وىذا عف طريؽ البذور )  (المصابةKaiser, 1990 ،) يمكنو أف يعيش عمى سطح كما
. يظير ىذا المرض عادة خالؿ مرحمة (Anonyme ,1988التربة في بقايا المحصوؿ لمدة ثالثة سنوات )

 التزىير وتكويف القروف وأعراضو تظير عمى كؿ األجزاء اليوائية.
 Sclerotiumفطر    اوالمتسبب فيي المنتشرة مف األمراض :(Collar rot) عفف الرقبة  -2-1-3

rolfosii  ـ، تقؿ اإلصابة °30وتزيد اإلصابة بو عندما تكوف الرطوبة األرضية عالية ودرجة الحرارة دافئة
يحدث المرض جفافا لممجموع الخضري يتبع باصفرار فاتح قبؿ الموت. عند   بالفطر مع تقدـ عمر النبات.

   .قمع البادرات المتأخرة يظير تعفف فى منطقة الرقبة وأسفميا
يعتبر ىذا المرض قميؿ األىمية نظرا لعدـ انتشاره  :(Wet root rotعفف الجذور الرطب ) -2-1-4

 فيوتتشابو أعراضو الحقمية مع عفف الرقبة. يعـ المرض  Rhizoctonia solaniكثيرا، ويتسبب فيو فطر 
د يظير متأخرا حتى ستة أسابيع بعد الزراعة في الترب عالية الرطوبة نسبيا، وق الغالب عند مرحمة البادرة

عند الحمص المسقى. تظير بقع بنية داكنة فوؽ منطقة الرقبة عمى الساؽ الرئيسي مع إمكانية امتدادىا الى 
مائؿ لموردي أسفؿ البقع في الساؽ بموف  أعمى لتظير أسفؿ الفروع، كما يظير تعفف مصحوب بنمو ميسميـو 

 والجذر.
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عمى مستوى العنؽ  Pythiumتتجمى مظاىر االصابة بالػ  :Pythiumعفف جذور البيثوـ  -2-1-5
والجذور مما يؤدى الى تقـز واصفرار النبتة، والنباتات المتقزمة غالبا ما تموت قبؿ االزىار وتصؿ الخسائر 

  (Agriculture et Agroalimentaire canada,2005)  %90-30الناجمة عف االصابة الى مابيف
 

 األمراض الفيروسية -2-2
الفيروسات عوامؿ اصابة غير مرئية بالمجير الضوئى، وىى تغزو عائميا الحساس  بصورة  مثؿت

، الػ lutéovirusتعتبر فيروسات الػ  .(Messiaen et al., 1990معممة أو ممنيجة لدى النبات ) 
Potyvirus الػ ،Alfalfa mosaic virus (AMV)  و الػCucumber mosaic virus(CMV)  األكثر

 .(Boutaleb et al., 2003)  عند نبات الحمص عمى المستوى الوطنيرا انتشا
 

  :الحشرية اإلصابات -2-3
مكبرة، وىى تقتصر عمى بعض القراديات  عدسة بواسطة بالعيف المجردة أو اإلصاباتيمكف رؤية ىذه     

 Tetramyque=araignéeاألحمر)  األنواع كالعنكبوت بعض ويمكف ذكربعض الخسائر، فيتتسبب  التي
rouge،) الػTarsonémas و Eriophiideés(Messiaen et al., 1990.)  إف نسبة تعرض نبات

الحمص  لإلصابات الحشرية  تعتبر قميمة مقارنة بغيرىا نظرا لقدرة  المحصوؿ عمى إفراز سوائؿ حامضية 
 .   (Saxena, 1987) مف غدد تتواجد تحت شعيرات ورقية والتي تغطػي كؿ سطػح النبػات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Sclerotium rolfosii             Fusarium oxysporum                Ascochyta rabiei                    Rhizoctonia solani     

    
 

                
Fusarium solani                    Tetranyque sp           Macrophomina phaseolina         Pythium ultimum              

     

 صور لبعض األمراض مختمفة األصول التي تصيب نبات الحمص : 6شكل
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 : األمراض الفطرية الرئيسية لمحمص في العالـ6جدوؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمراض
 

 المراجع العامل المسؤول
 
 

 
Anthracnose 

 
Ascochyta rabiei (Pass) Labr 

(Merzoug et al., 2009; Chérif et al., 2007; Mazur et 
al., 2004; Singh et al., 1998; Singh et al., 1994; 
Susanne et Wolfgang, 1990; Singh, 1990; Haware 
et al.,1986). 

Pourriture 
sèche 

Rhizoctonia sp. (Merzoug et al., 2009; Mazur et al., 2004; Rouibah, 
1989; Trapero-Casas et Jimenez-Diaz, 1985; 
Singh et Mehrotra, 1980). 

Pourriture noire Fusarium oxysporum f. sp. 
Pisi 

(Merzoug et al., 2009; Mazur et al., 2004; 
Trapero- Casas et Jimenez-Diaz, 1985). 

 
Flétrissement 
vasculaire 

Fusarium oxysporum f. sp. 
ciceri 

(Merzoug et al., 2009; Chérif et al., 2007; Mazur et 
al., 2004; Singh et al., 1998; Singh et al., 1994; 
Trapero-Casas et Jimenez-Diaz, 1985; Mani et 
Sethi, 1984). Pourriture 

racinaire noire 
Fusarium  solani (Mart.) 
Sacc. 

(Merzoug et al., 2009; Mazur et al., 2004; 
Trapero- Casas et Jimenez-Diaz, 1985; Mani et 
Sethi, 1984). 

Pourriture du 
collet 

Sclerotium rolfsii Sacc.  
Chérif et al., (2007). 

 
Fonte de semi 

Pythium  debaryanum 
Hesse, Pythium irregulare 
Buisman, Pythium 
ultimum Trow 

 
(Kainer et Hannan, 1983; Trapero Casas et al., 
1990).  

Pourriture 
racinaire 

F.acuminatum,  
F.arthrosporioides,  
F.avenaceu , 
F. solani .f. sp. Eumartii 

 
Merzoug et al., (2009). 

 
Complexe du 
flétrissement 

F. oxysporum f.sp. ciceri,  
F. solani, Verticillium albo-
atrum, Rhizoctonia 
bataticola et R. solani 

 
(Fahim et al., 1987; Trapero et Jimez-Diaz, 
1985; Grewal, 1982). 
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  fusarioseالفيزاريوز   -2-4
، (7شكؿ) التربة فيتعيش  Fusariumمرض ناجـ عف مجموعة مف الفطريات مف جنس  وزاريوز ىيالف    

يوجد العديد مف  .( Amzelloug, 1999)و األشجار المثمرة النجيمية  ،البقولية   وتياجـ العديد مف النباتات
 oxysporum Fusarium، Fusarium solani ،Fusariumتابعة ليذا الفطر مف بينيا األنواع 

moniliforme  ،Fusarium verticillioides   وFusarium roseum  ىذا األخير مف بيف يعتبر و
 : التاليةتضـ األصناؼ  التياألجناس المركبة 

 Fusarium roseum var . culmorum ، Fusarium  roseum var . graminearum 

  Froseum var. avenaceum ،Fusarium roseum var. arthrosporioide, 
 

 

 
 (Agrios, 1997)دورة العدوى لمفيوزاريوـ :  7شكؿ

 

 - Jimenez)فطر مف أصوؿ ترابية، يتميز بتنوع وراثى وبيئى كبيرFusarium oxysporum الػ 
Gasco et al., 2004; Di-Pietro et al., 2003; Di-Pietro, 1998; Beckman, 1987; 

Armstrong et Armstrong, 1981; Booth, 1971 ).  شكؿ وسالالت  100يضـ ىذا النوع أكثر مف
 واحدة بعائؿ خاص غالبا ما تكوف أنواع نباتية بقولية، فالحية أو خضراوات نفعيةخاصة، حيث ترتبط كؿ 

(Danielle et al., 2017) يضـ ىذا النوع أيضا مجموعات غير ممرضة والتي لـ يتـ التعرؼ عمى.
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نصادؼ مف بيف ىذه الكائنات . (Barik et al., 2010; Arroyo et al., 2003) عوائميا حتى اآلف
(. يتواجد ىذا النوع في معظـ Summerbell et Schroers, 2002يازية وعوامؿ مضادة)فطريات انت

(. تتسبب األنواع Odds et al., 1998; Boutati et Anaissie, 1997 (األراضي المزروعة في العالـ
 Di-Pietro, ( (1998; Telloet)الممرضة لمنبات في إصابات منيا عمى الخصوص الذبوؿ الوعائي 

Lacasa, 1990 .  يصيب الفطر النباتات المعمرة والحولية في المناطؽ المعتدلة واالستوائية مسببا اصفرارىا
 (Di-Pietro et al., 2003; Di-Pietro, 1998; Namiki et al., 1994; Beckman, 1987).  وذبوليا

والكونيدات ( 9و 7)شكؿ، األبواغ الكالميدية، الكونيدات الكبيرة جراثيـينتج الفطر ثالثة أنواع مف ال
الى F. oxysporum ػ ػ. أدى مستوى التخصص العالي لمسالالت الممرضة ل(Booth, 1971) الصغيرة

تتواجد . Cunnington et al., 2009)) يد ليذه السالالت المتشابوبتمايز ج تسمح تطور أشكاؿ خاصة
السالالت التي ليا مجموعة مف العوائؿ المتشابية في مجوعة مف نفس النوع تسمى األشكاؿ الخاصة 

(Armstrong et Armstrong, 1981; Snyder et Hansen, 1940) اكتشفيا  والتيSnyder et 
Hansen (Agrios, 2005). يالتشكؿ خاص ترتبط بالعوائؿ  120يتكوف ىذا النوع مف ما يزيد عف 
 Agrios, 2005; Armstrong et)يمكف أف تنقسـ الى سالالت فسيولوجية  والتي، إصابتيا فيتتسبب 

Armstrong, 1981). الػFusarium roseum  مراضية ) باستثناء األصناؼ التي جنس اقؿ تخصصا وا 
ة بادرات الخضروات مسببة بأف يشارؾ في اصاroseum Fusarium تصيب النجيميات(. يمكف لػ

(. تظير األمراض الوعائية باصفرار ثـ ذبوؿ األوراؽ Messiaen et al., 1990سقوطيا وعدـ ارتفاعيا )
 (.8( ) الشكؿ Messiaen et Lafron, 1970)أو أنصافيا التي ترتبط باألوعية المجتاحة 

 
                                                    عند الحمص الوعائي أعراض مرض الذبول  :8شكل                        

 (Cunnington et al., 2009))ب(: عمى مستوى مقطع  طولى فى الساق    )أ(: عمى مستوى النبات الكامل     

 ب أ



استرجاع المراجع                                                                                                                       

 

18 

 

 
 Macroconidiaالجراثيـ الكونيدية الكبيرة  : 9الشكؿ

  Lepoivre (2003)ىذا الفطر صنؼ ي : F.oxysporumو   F.roseumتصنيؼ   -1 -2-4
                          :يميكما 

Régne : Fungi 
            Division :Ascomycota 
              Classe : Sordariomycetes 
                        Ordre : Hypocreales 
                            Famille : Hypocraceae  
                                Genre : Fusarium  
                                    Espèce : Fusarium oxysporum, Fusarium roseum                    

 التداخالت بين النباتات والكائنات الدقيقة الحية: -3
)الحرارة، البرودة كانتجوية تتعرض النباتات خالؿ دورة حياتيا ألنواع عديدة مف االجيادات، 

وكنتيجة لذلؾ فقد طورت آليات  ،حيوية ) كائنات دقيقة، حشرات، قوارض و وآكالت أعشاب(أـ والجفاؼ(، 
. باإلضافة لذلؾ فاف معظـ النباتات تقاوـ الكثير مف ( Lepoivre, 2003)  لمتأقمـ تجاه ىذه العوامؿ البيئية

 Mauch-Mani et)  عف طريؽ حواجز أولية وآليات محرضةمقاومة طبيعية بامتالكيا العوامؿ الممرضة 
Métraux, 1998).  العائؿ  فلقضاء عالى اتعمد  احداىما العوامؿ الى مجموعتيفىذه يمكف تصنيؼ و

عمى  حي إلكماؿ دورة حياتيا والحصوؿ بحاجة لعائؿ وأخرى (nécrotrophes) وتتغذى عمى محتواه
التي ( 10)شكؿ Haustoriaتنتج الفطريات بنيات متخصصة مثؿ اليستوريا  .( biotrophesغذائيا) 

تمكنيا مف أخذ العناصر المغذية مف خمية العائؿ دوف اإلخالؿ في وظيفتيا. تنتج الكائنات الدقيقة الممرضة 
نزيمات محممة لمخمية النباتية. يمكف لمحشرات أف تسبب جروحا لمنباتات عف طريؽ عمؾ أو  كماسموما وا 

ضغ وتحريض استجابة لمجرح أو اإلصابة. ومف جية أخرى وكما ىو معروؼ فاف النباتات ال تتوفر عمى م
جياز مناعي كالحيوانات، لكف خالؿ نموىا اكتسبت مناعة عمى مستوى خالياىا، باإلضافة الى إشارات 

 (.Dangi et Jones, 2001جيازيو تنتج عند مواقع اإلصابة تكوف قادرة عمى التنقؿ داخؿ النبات )
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 (Catanzariti et al., 2007)   ىستوريوـ-العائؿ الداخمىالوجو :  10شكؿ                   

 
 

 ىذه التداخالت في ثالثة أشكاؿ:تظير تتداخؿ النباتات والكائنات الدقيقة، و 
 
                   : Interaction non hôteتداخل غير عائل  -1. 3

ىذا النمط مف التداخؿ، غير قادر عمى التوغؿ أو التكاثر داخؿ  فييكوف الكائف الدقيؽ الممرض 
، لعناصر الضرورية إلصابة فعالة مف طرؼ العامؿ الممرضا عدـ امتالؾ العائؿلالنبات، والسبب في ذلؾ 

فى النبات الكامؿ ضد كؿ التنوع  تحدث شبيية بتمؾ التية يمناعمقاومة  مثؿ ي عائؿ لتداخؿ غيرفاف ا وعميو
  .( Heat, 2000 ; Kamoun,2001 ; Nürnberger et al., 2004ي لمعامؿ الممرض)الوراث

 
    :Interaction hôte incompatibleتداخل عائل غير متوافق   -2. 3

 النباتييوجد ىذا النوع مف التداخؿ بيف عائؿ مقاوـ وعامؿ ممرض غير قاتؿ حتى ولو كاف النوع 
  يفرزه مف المناعة عف تعرؼ مباشر أو غير مباشر بيف بروتنيف عامؿ الممرض. ينتج ىذا الشكؿمعائؿ ل

غير قاتؿ لمفطر  (Avr(، واآلخر ينتج مف طرؼ جيف ) Rالنبات ينتج مف طرؼ جيف المقاومة لمنبات)
وغالبا ما  (11)شكؿيفقد العامؿ الممرض قدرتو عمى النمو والتكاثر، وعميو (. Keen, 1990)  الممرض

  .HR   (Agrios, 2005  )ينتج النبات استجابة ذات حساسية عالية
  
 
 
 
 

 سيتوبالزم 

 ىستوريا

 جدار الخمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الغشاء الخارجي للهستوريا
 النواة

 

 غشاء  الهستوريا

   جدار خمية الهستوريا    

 محفز

االستجابة 

 الدفاعية

 العنق

 

استجابة 

 العائل
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 : Interaction hôte compatibleتداخل العائل المتوافق -3. 3
 ، وال يتـ(11)شكؿ يحدث التداخؿ المتوافؽ بيف عائؿ حساس أو ذو تحمؿ معتدؿ وعامؿ ممرض فتاؾ 
ض( وفى ىذا النوع مف لمعامؿ الممر   Avrلمنبات و Rالجينات المتخصصة مف الطرفيف) جيف نواتج  اشراؾ
 (. غير Agrios, 2005يحدث تعارؼ متخصص لمعامؿ الممرض الذي يمكنو إذف إصابة النبات)  ال التداخؿ

-MAMPs ) Microbeيمكنو تفعيؿ ميكانيزمات لمدفاع تحرض أساسا مف قبؿ مركبات تسمى النبات أف
Associated Molecular Patterns     .)( والتي تحد مف نمو العامؿ الممرض)مقاومة جزئية 

 

 
  
 (Hammond-Kosack et Parker, 2003)عامؿ ممرض-: ميكانيزمات التعارؼ نبات 11شكؿ   

(a).  تداخؿ متوافؽ: البروتيفAvr  غياب بروتيف مقاومة فييمكف أف يرتبط ببروتيف مستيدؼR   لمعامؿ  اإلصابةلمنبات العائؿ وتحريض
أو بتداخؿ غير Avr/R  ، وتشكؿ مقاومة بواسطة تعارؼ مباشرRوجود بروتيف فيتداخؿ غير متوافؽ:  .(b)الممرض وحساسية النبات. 

 .النباتيوىدفو  البكتيرييتعارؼ عمى تداخؿ العامؿ  Rمباشر. وفى ىذه الحالة، فاف البروتيف 
 
 النباتالمقاومة عند  -4
موجية نحو حماية النباتات السميمة  تياعمى طرؽ مختمفة، حيث أغمبي األمراضترتكز الحماية ضد         

مف األمراض. إف عدد قميؿ مف األمراض يمكف مراقبتيا بطريقة مقنعة بعدما تصبح النباتات مصابة. إف 
تبايف حسب نوع المرض وبداللة طرؽ المكافحة المطبقة في المجاؿ الفالحي أو الزراعي تختمؼ بشكؿ م

العامؿ الممرض والنبات العائؿ وكيفية تداخميما مع وسطيما البيئي. ويبقى اليدؼ في النياية مف كؿ الطرؽ 
 (.Nasraoui, 2006الفالحية ) اإلنتاجيةالمستعممة ىو مكافحة أمراض النباتات وبالتالي رفع وتحسيف 

 
 



استرجاع المراجع                                                                                                                       

 

21 

 

  المقاومة الفيزيائية -4-1
الحرارة )مرتفعة أو منخفضة( اليواء الجاؼ، اإلضاءة واإلشعاعات مف العوامؿ  تعتبر درجة

 (.Nasraoui, 2006الفيزيائية التي يمكف استخداميا مف اجؿ مراقبة األمراض الفطرية عند النباتات )
 

 المقاومة الكيميائية -4-2
إف استعماؿ المركبات الكيميائية السامة بالنسبة لمكائنات الممرضة مف بيف الوسائؿ األكثر شيوعا 

تسمى مبيدات فطرية إذ  فإنيافي مراقبة أمراض النباتات عندما تستيدؼ ىذه المحاليؿ الفطريات الممرضة 
ذه المبيدات الفطرية غير . إف استعماؿ ىتقضي عمييا بشكؿ تاـ أوأنيا تثبط نمو وتكاثر ىذه الفطريات 

مرغوب فيو مف حيث التموث البيئي غير أنيا في العديد مف الحاالت تبقى الوسيمة الوحيدة لمكافحة أمراض 
اليدؼ المراد الوصوؿ إليو ىو البحث عف حماية مرضية لممزروعات  إف(. Nasraoui, 2006النباتات )

 ,Actaصحية غذائية اقتصادية و بيولوجية ) ضألغرا أو إطارباستعماؿ ضئيؿ لممبيدات وكؿ ذلؾ في 
1980.) 

       الحيوية كافحةالم -4-3
 واحد(حي  ئفكا منافسة عمى القدرة ليا يقةدقحية  ئناتكا استخداـ أنيا عمى الحيوية تعرؼ المقاومة

 ,Garretية )االقتصاد العتبة إلى الوصوؿ مف منعو و تكاثره، تطوره، نموه مف والحد ممرض (أكثر أو
الدقيقة الطبيعية أو المحسنة وراثيا في المقاومة أو  الحية بأنيا استخداـ الكائنات ، وعرفت كذلؾ(1965

الدقيقة الممرضة، وتتـ باستخداـ كائنات مف البيئة نفسيا مباشرة أو إحداث الحية القضاء عمى الكائنات 
تمعب  (Cook, 1989).استخداـ احد منتجاتيا أو ،تغيير في خصائصيا مما يؤدى النتشارىا وزيادة فعاليتيا

نوع الحيوي. عمى الت تياالمقاومة الحيوية دورا ميما في مراقبة المسببات المرضية النباتية فضال عف محافظ
أف المقاومة الحيوية يمكف أف تكوف أيضا فعالة في مراقبة  Emmert et Haandelsma (1999)أكد 

 Singh et al. (2003) دراسات تأثب كما المسببات المرضية النباتية بدال مف المبيدات الفطرية الكيميائية.
اإلصابة بمرض التعفف العنقى لمفمفؿ  %78تخفيض  يمكنو  Pseudomonas fluorescensأف   

مف تخفيض أمراض  Mao et al. (1998)، كما استطاع Sclerotium rolfsiiاألحمر الناجمة عف 
 rolfsii Sclerotium ،Pythium ultimum   ،Rhizoctonia solaniالطماطـ في الحقؿ المتسبب فييا 

و  Gliocladum vireusباستعماؿ عامميف حيوييف  Fusarium oxysporum f.sp.lycopersiciو 
Burkholderia cepacia. التقميدية المكافحة لطرؽ النبات، بديال لممرضات الحيوية المقاومة عتبرت       

 وآثارىا اآلفات مبيدات استخداـ ترافؽ التي المخاطر العديدة االعتبار في أخذنا إذا ) المبيدات(، خاصة
حاليا ىناؾ العديد مف   .(Cook, 1993 ; Benbrook et al., 1996)السمبية عمى البيئة واإلنساف 

  (.7( الجدوؿ ) (Fravel, 2005 العالـ فيتسوؽ وتستعمؿ  التيمنتجات المقاومة الحيوية 
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مكافحة بعض األمراض  فيبعض العوامؿ المضادة المسوقة تحت أشكاؿ منتجات حيوية مستعممة  :7جدول
 (.(Fravel, 2005النباتية 

 
 
 
 
 
 
 

 الموزع األمراض المعالجة الكائنات الدقيقة المنتج
AQ 10 Ampelomyces quisqualis البياض الزغبى Ecogen, USA 

Binab T Trichoderma spp. تعفف الجذور، الفيوزاريوز Bio innovation 
Biofox C Fusacleam Fusarium oxysporum الفيوزاريوز S.I.A.P.A., USA 

Bio-fungus Trichoderma harzianum الجذور، الفيوزاريوز تعفف De Ceuster, USA,UE  
Intercept Pseudomonas ceparcia تعفف الجذور SoilTechnologies, USA 
PSSOL Ralstonia solanacearum تعفف الجذور Natural Plant Protection, 

France 
Contans KONI Coniothyrium minitans تعفف الجذور Prophyta 

Biologischer,Hongrie 
Polyversum Pythium oligandrum تعفف الجذور Bioprepary,Tchéquie 

Primastop (Prestop Mix) Gliocladium catenulatum تعفف الجذور، الفيوزاريوز Kemira Agro,Finlande 
Root Pro Trichoderma harzianum تعفف الجذور Mycontrol,USA,UE 

Root Shield Trichoderma 
harzianumT22 

 Bioworks,USA,UE تعفف الجذور

Soil Gard Gliocladium virens GL-21 تعفف الجذور Therma trrilogy,USA 
Sporodex Pseudozyma flocculoza البياض الزغبى Plant Product, Canada 
Trichodex Trichoderma harzianum التعفف الرمادى Makhteshim Chemical 

Work 
Trichopel Trichoderma harzianum 

 
 Agrim Technologies تعفف الجذور

Nouvelle Zélande 
Trieco Trichoderma viride تعفف الجذور، الفيوزاريوز Ecosens Laboratories Inde 

GBO3, Mbl600 Bacillus subtilis سقوط البادرات Horiculture, USA 
Mycostop Streptomyces 

griseovoridis 
سقوط  الفيوزاريوز،

 البادرات
Kemira Agro Oy, 
Helsinki, Finlande 
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 Biological Control (BC) الحيوية كافحةطرق الم -3-1 -4
 (Introduction)طريقة اإلدخاؿ -1 -3-1 -4

تعتمد ىذه الطريقة عمى إدخاؿ األعداء الحيوية الطبيعية مف مناطؽ ثانية واستيطانيا في البيئة المراد 
وتعتبر ىذه الطريقة مف أنجح الطرؽ في حالة ما إذا كانت اآلفة نفسيا قد أتت مف خارج  مكافحة اآلفة بيا

 Classical Biologicalالمنطقة واستوطنت في بيئة زراعية جديدة وتدعى بالطريقة التقميدية
Control(CBC)   أعداءوتعتمد ىذه الطريقة عمي قدرة العزلة المستخدمة عمي التأقمـ في البيئة و عدـ وجود 

 تتحوؿ إلي عزلة ممرضة فأحيوية كما ال بد مف التأكد مف سموؾ العزلة المستخدمة بحيث ال يحدث 
(Clarke et Walter, 1995). 
 (Augmentaion) طريقة اإلكثار -2 -3-1 -4

طالقيا  تتمخص ىذه الطريقة في إكثار العزلة أو العزالت المستخدمة في المقاومة بأعداد ىائمة وا 
المنطقة الموبوءة أو رشيا في المحصوؿ وتكرار ذلؾ حتى يتسبب في خفض أعداد الكائف  في لتتكاثر

 .( Nordlund, 1996)الممرض 
 (Conservation) يقة الحماية والتنميةطر  -3 -3-1 -4

بتغيير بعض العمميات  ،تعتمد ىذه الطريقة عمى حماية وتنمية قدرات وفعاليات العزالت المحمية  
الزراعية أو التركيبية المحصولية أو الدورة الزراعية مما يؤدي إلحداث توازف في الببئة بحيث تصبح أكثر 

 .مالئمة لنمو ىذه العزالت عف الممرضات
 

 الحيوية كافحةالم ميكانيكية -4-4
 :نذكر، ومف بينيا عمؿ الكائنات الحيوية تجاه اإلصابة بالمسببات الممرضة وآلياتتتعدد طرؽ 

  (Antibiosis)  الحيوى التضاد -4-4-1
تتعدد صور ىذه الميكانيكية في مقاومة الكائنات الممرضة بإفراز أحد أو أكثر مف المركبات التالية : 

حيوية ومواد متخصصة أو غير متخصصة مضادات  –مواد سامة  -مواد طيارة  –أنزيمات  –عوامؿ محممة 
 . (Jijakly, 2003)  في مقاومة الكائف الممرض تؤدي لوقؼ انتشاره بالبيئة

 (Parasitisme) التطفؿ -4-4-2
تطفؿ أحد الكائنات الدقيقة عمى األخر بإنتاجو ألنزيمات تقوـ بتحميؿ جدر خاليا الكائف بيعرؼ 

 ومف ىذه الفطريات .(Helluy et Holmes, 2005)  الغذائيةالممرض لمحصوؿ عمى المتطمبات 
Trichoderma ، Coniothyrium   و Pythiumمقدرة عالية بالتطفؿ عمى الفطريات  تأظير  التي

 المكونة لألجساـ الحجرية وتحميميا.
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( Competition)التنافس -4-4-3

خر نتيجة استخدامو أحد أو بعض المصادر ويعرؼ عمى إنو التأثير الضار ألحد الكائنات عمى اآل
 Pseudomonas)ااستغالؿ بكتيري أو تشمؿ الغذاء،األكسجيف واستغالؿ الحيز مثؿ الخمائر التيالبيئية و 

fluorescens)   الػ تقاـو وتحد نمو وانتشار فطر والتيعنصر الحديد بإنتاجيا لمسيدرويفوزرFusarium  
 (Benitez et al., 2004.)

 في المقاومة الحيوية لمسببات األمراض النباتية الكائنات الحيةاستخدام  -5
سواء أكانت  ،((Errakhi, 2008 (8)الجدوؿالدقيقة الحية في المقاومة الحيويةالعديد مف الكائنات  تستعمؿ

:أصؿ بكتيري أو فطرى،  ومف بيف األجناس التابعة ليذه المجموعات نذكرمف 
 Cladorrhinum.و Trichoderma  ،Pythium ،Aspergillus، Talaromyces :المقاومات الفطرية -  

 :Bacillus,  Streptomyces, Agrobacterium, Pseudomonas المقاومات البكتيرية ومف أىـ أجناسو - 

(Errakhi, 2008عوامؿ المقاومة المستعممة ضد الممرضات النباتية )  :8جدوؿ

المستهدف الممرضالعامل  عامل المقاومة التأثير آلية 
Trichoderma harzianum Roselliniara spp تطفل
Trichoderma koningii Sclerotium rolfsii تطفل
Trichoderma spp. تنافس، تضاد، تطفل الكثير مف الفطريات المسببة لألمراض النباتية
.Pseudomonas spp DF-41 et PA-2 Sclerotinia sclerotiorum تضاد
Pseudomonas spp Gaeumannmyces graminis var.tritici. 

Pseodomonas tolaaasii, Fusarium 
oxysporum 
f.sp.lini, Erwinia amylovora 

تنافس، تضاد

Pseudomonas aeroginosa Aspergillus flavus, A niger, 
Rhizoctonia bataticola 
Rhizoctonia solani, Sclerotium ralfsii, 
Puccinia arachis  

تنافس، تضاد

Streptomyces sp.93 Pythium aphanomyces, Phytophtora, 
Rhizoctonia, Fusarium spp. 

تضاد

Streptomyces sp.Di-944 Rhizoctonia solani تضاد

Streptomyces diastatochrogenes PonSSII Streptomyces scabies تنافس،  تضاد
Bacillus subtilis Fusarium spp تضاد
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 Trichodermaجنس  -5-1
يتكوف مف مجموعة فطريات Trichoderma جنس أف منذ أكثر مف مائة عاـ الى Persoonأشار

عزالت ىذا الفطر شائعة  أف، و مترادفة األسماء ، تعزؿ مف التربة ومف المواد العضوية المتحممة
تنمو بسرعة عمى كثير  الفطرياتىذه  فضال عمى أف في بيئة غذائية تنميتياو  يمكف عزليا بسيولةاالنتشار،

يمكف أف تكوف متطفالت عمى فطريات و ، وتنتج مضادات حيوية مف المواد الغذائية المختمفة،
الى الفطريات مجيولة الطور Trichoderma جنس نتميي Mycoparasitic. (  Bisset, 1991 .) خرىأ

عمى التضاد مع فطريات أخرى  لكفاءتياالحيوية ، تستعمؿ كعامؿ لممقاومة ( Deuteromycota) الجنسي
إف ظاىرة التطفؿ .  (Kubicek et Harman, 2002بطرؽ وآليات مختمفة كالتطفؿ، التنافس والتحميؿ ) 

 بواسطة Trichoderma أوؿ مرة عند فطر ذكرت الحيوية،، و إنتاج المضادات  عمى الفطريات
 Weindling  1932سنة  . 
الغذائية الصناعية وتنتج أعدادًا كبيرة مف  تبسرعة عمى البيئا Trichoderma معظـ أنواع جنستنمو  

تقع في نيايات  Conidiogenous الجراثيـ الكونيدية الصغيرة الخضراء أو البيضاء مف خاليا تسمى
عممية تعريؼ وتحديد  . ىذه الصفات تسيؿ نسبياً (12)شكؿ التفرعات العديدة لمحوامؿ الكونيدية

ألف ىناؾ تداخاًل كبيرًا بيف صفات ىذه  جدًا،تحديد األنواع عممية صعبة  غير أف Trichoderma سجن
، ولـ يتـ التمييز بيف بعض األنواع معمقةجد ويصعب وضع االسـ المحدد لمنوع إال بعد دراسة  األنواع،

تصنيفا سالليا  ADNوكذا استعماؿ طرؽ  Rifaiمف قبؿ العالـ  1969سنة  في إالالمنتمية ليذا الجنس 
توصؿ الى تصنيؼ تسعة أنواع بناء إذ  Trichoderma  (Kullnig-Gradinger et al., 2002)  لجنس

 تحديدًا ومعرفة نذكر: Trichoderma و مف أكثر أنواع الجنس (،11شكؿ) عمى صفاتيا المظيرية
                      1- Trichoderma harzianum      2- T. viride                      3- T.hamatum 
                      4- T. polysporum                      5- T. pseudokoningii       6- T. koningii 

 المتعددة، حممية السكريات في تجاريا تستخدـ التي األنزيمات مف العديد Trichodermaالػ  أنواع تنتج
 ألقمشة والقديـ الناعـ إعطاء المظير عف فضال بالحبوب الدواجف تغذية مف االستفادة إمكانية زيادة وبالتالي

 التربة تموث التي الكيميائية المواد تفكيؾ عمى بقدرتيا Trichodermaأنواع  بعض تتميز الجينز، كما
بػ  محقونة  تربة في الصفصاؼ نبات أف زراعة الدراسات أشارت حيث الصحي الصرؼ عف الناتج كالسيانيد

 Trichodermaإلى التموث بالسيانيد نسبة خفض في ساىـ .(Harman, 2006) % 100 
 العوامؿ لمنباتات ومف الممرضة لمفطريات الحيوية المكافحة فيTrichoderma أنواع  مف العديد استخداـ تـ

 ,Armillaria, Botrytis, Fusarium :نذكر Trichoderma اؿ بأنواع حيويا مكافحتيا تمت التي الممرضة
Monilia, Plasmopara, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia ,Verticillium, Sclerotium.    

         (Suarez et al., 2008; Ozbay and Newman, 2004; Howell, 2003) 
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Trichoderma    (Samuels et al., 1994)المظير الخارجي لمحامؿ الكونيدى عند  : 12شكؿ

:Trichoderma تصنيف الـ -5-1-1
كما يمى: ( 13شكؿ ) Trichoderma (، وضعا تصنيفيا لػ2004)Bissettقدـ 

Régne : Fungi 
             Embranchement : Amastigomycota et/ou Eumycètes 

        Division : Ascomycota 
  Sous division : Pezizomycotina 

             Classe : Sordariomycètes 
   Sous classe : Hypocreomycetidae 

  Ordre : Hypocréales 
  Famille : Hypocraceae 
  Genre : Trichoderma (Bissett, 2004). 

Trichoderma :  تصنيؼ فطر التريكوديرما  13شكؿ     

فياليدا

كونيدات

حامؿ كونيدى 
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 Trichoderma spالقدرة التضادية لـ   -5-1-2
سنة   Vuilleminألوؿ مرة مف طرؼ Trichoderma spلػ تمت اإلشارة لمخصائص التضادية      

 (Dennis et Webster, 1971)  الحقااآلليات المختمفة لتأثيرىا لـ يتـ توضيحيا إال ، غير أف 1887
 .(Mouria et al., 2008) ألجؿ المغذيات والمكافوالتي تشمؿ التطفؿ الفطري أساسا، التضاد والتنافس 

والظروؼ  العوائؿ الممرضةتتغير طرؽ التأثير حسب  ،مجموعة آليات دفاعية Trichoderma جنس متمؾي
تأثيره عمى العامؿ الممرض الجتياحو  و تو، وتزداد فعاليالفيزيوكيميائية لموسط ) حرارة، رطوبة، تربة..(

يمكف ليا تنشيط النبات في غياب العوامؿ ، كما (Harman et al., 2004المبكر لموسط قبؿ غيره ) 
 Trichodermaفرزىا يات أف مواد األيض األساسية التى أشارت الدراس .( Johanne, 2002الممرضة )

sp  ات نشطة تينات(، جزيئو والتى تحرض النبات عمى االصابات الممرضة تتمثؿ أساسا فى االنزيمات )بر
أظيرت بعض الدراسات أنو عند تواجد . (09)جدوؿ ،(Harman et al., 2004)   حيويا وسكريات أحادية

، ß-1.3-glucanaseدفاعية كػ  إنزيمات إفرازينتج عنو جوار جذور النبات  فيTrichoderma فطر
Chitinases  وPeroxidases  (Harman et al., 2004).  تحفز جذور النبات المصاحبة لفطر

Trichoderma  سائؿ التربة عمى زيادة امتصاص الماء وبعض المذابات األخرى )عناصر معدنية( مف
((Yedida et al., 1986 . 

 Trichoderma: المواد النشطة حيويا المفرزة مف طرؼ 9جدوؿ
 ,pentyl_pyrone, éthylène, cyanure d’hydrogène, alcools-6 أيوض طيارة

aldéhydes 
 Polyacétates (antifongiques, antibiotiques), trichotécènes أيوض غير طيارة قابمة لالنتشار

(toxines actives sur microorganismes et mamifères) notament 
les trichodermines 

 Cyclosporines ( immunosuppresseurs, anti inflammatoire) et أيوض متعددات الببتيد
les peptaïbols qui sont généralement assimilés à des 
mycotoxines peptidiques 

             
   Trichodermaلفطر  الخارجيالمظهر  -5-1-3

ي بصورة خفيفة أو مندمجة، وتنتج الجراثيـ حسببمظير  (14)شكؿ Trichodermaمستعمرة  بدوت
الكونيدية مسميوما أبيضا، كما تبدو المستعمرة خالؿ األياـ األولى شفافة وفي اليـو الرابع مف نموىا يتغير 

، يتوافؽ ىذا مع تشكؿ خطوط دائرية أخرى منتظمة  لونيا الى األخضر عمى األجزاء اليوائية لممسميـو
يظير المسميوـ تحت المجير الضوئي مركبا مف ىيفات صفراء، مقسمة و متفرعة ذات جدراف  .مركزية

والتي تحمؿ  قاروريةممساء، الحوامؿ الكونيدية مخروطية أوىرمية كثيرة التفرعات، تحمؿ الفياليدات ذات ىيئة 
 (Landreau, 2001) .ةبدورىا الجراثيـ الكونيدي
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 ( Samuels,1996) °ـ25وعمى درجة حرارة  PDAعمى بيئة  T.virideمستعمرة فطر :14شكؿ

 

 Pythiumجنس  -5-2   
لمجموعة كائنات دقيقة تصنؼ ضمف الفطريات البيضية والتي تضـ عدة  Pythiumيشير االسـ  

طفيميات تصيب النبات وأخرى تصيب الحيواف  الى Pythiumينقسـ جنس فطريات ممرضة.
(Anonyme, 2007).يتميز Pythium sp كمثمو ممف ينتمي لمعائمةPythiacées لييفات  بإنتاجو

عند  PDAممـ/يـو عمى وسط 20، ونمو سريع )(André et Coock, 2004)الخموي مف نوع المدمج 
حوافظ بوغية دائرية،  Pythium spتنتج معظـ أنواع (Van der Hoorn et al., 2002). ـ(26°

 André et)لتتحرر الحقا تتمايز بداخميا األبواغ السابحة غشائية البوغية تحتوى زائدة أو حويصمة والحافظة
Coock, 2004) (.15)الشكؿ   

  
  

 
 
 
 
 
 

 Pythium sp ( Vander ,1991) لػ المظير الماكروسكوبى والميكروسكوبى :15شكؿ
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 (Systemic Acquired Resistance)  ةبومة الجهازية المكتساالمق -6
 عمى فضال كمفة اإلنتاج وتقميؿ البيئة تموث مف لمحد طبيعية بدائؿ عف البحث نحو الجيود تكاثفت  

 أنواع مف جديد إلى نوع األنظار وتوجيت . ( El-Gali, 2003)البشري لالستخداـ مفآ صحي غذاء إنتاج
 Systemic Acquired Resistance (Oliveira et al., 2016)  كتسبةبالمقاومة الم تعرؼ المقاومة

 خارجي مؤثر أو معيف مرضي لمسبب النباتي العائؿ تعرض بعد إال تظير ال عوامؿ عمى تعتمد التي
 بأحد النبات بمعاممة أو معيف مرضي بمسبب التمقيح بعد تستحث التي الفيزيائية والكيميائية الدفاعات وقواميا
 ؾيوالسمسم التانيؾ حامض مثؿ عضوي ىو ما منيا الكيميائية المستحثات الثانوي واستخدمت األيض نواتج
 بيف عالقة وجود إلى اإلشارة وكانت بداية )   2010حسف، الفوسفات) مثؿ أمالح معدني ىو ما ومنيا
 إف تبيف عندما 1990 إال عاـ ذلؾ يتأكد ولـ 1983 عاـ المستحثة الجيازية والمقاومة السمسميؾ حمض
المحاء  نسيج في وكذلؾ  (Metrau, 2001)اإلصابة موقع في موضعيا النبات في ينتج السمسميؾ حمض
 البدء إشارة يعطي الذي ىو الحامض ىذا باف االعتقاد إلى دفع مما اإلصابة موقع عف البعيدة األوراؽ وفي
  .(16)شكؿ  Systemic Acquired Resistance المكتسبة الجيازية المقاومة  في
 

 
 

 (Vallad et Goodman, 2004)  المقاومة الجيازية المكتسبة لدى النبات :16شكؿ
 
 

 



استرجاع المراجع                                                                                                                       

 

30 

 

في تحفيز  (SA)الباحثيف وتـ استخداـ حامض السمسميؾ ااىتماـ  المكتسبةنالت المقاومة الجيازية 
 إلحداث الدفاعات الداخمية ضد المسببات المرضيةالنباتات عمى المقاومة الجيازية المكتسبة وذلؾ الشتراكو 

(Hayat et al., 2007)  .وأشارet al (2003) Ferrari ( الى أف لحمض السمسميؾSA)  حث في دورا 
ف أ Ajith et al.,2008كما أوضح  ،Botrytis cinereaالفطر ضد Arabidopsis النبات لدى المقاومة

واستحثاث  Agrobacterium tumefaciens  بكتريا المباشر عمىلحمض السمسيميؾ دورا ميما في التأثير 
 (,.EL-fiki et al., 2004 2007 Mc Conchie et al;) أبحاث أثبتتكما  نبات.الالمقاومة الجيازية لدى 

 التعفف. أمراض مكافحة الكثير مف في فعالة معاممة البذور كطريقةبالسمسميؾ  حامض استخداـ إمكانية إلى
 
 : (SAحمض السمسميك )  النباتيالهرمون  -6-1

 

القرف الرابع قبؿ الميالد مف أوراؽ شجرة الصفصاؼ  فيأوؿ اكتشاؼ لحمض السمسميؾ كاف  إف
(Salix  واألسبريف المستعمؿ كمركب ،)ذو االستعماالت الطبية  السمسميؾ حمضعبارة عف  صيدالني

 Socheath et) يعتبر حمض السمسميؾ مف منظمات النمو الحديثة (. Raskin et al., 1990المتعددة )
Filomena 2016)الفعاليات الحيوية كالنمو كثير مفتنظيـ  فيدورا ميما  يمعب ، فيو(Hayat et al., 

 ,.Raskin,1992a, Raskin, 1992.b, Popova et alوتنظيـ اإلزىار) الضوئيوالتركيب  (2012
تشريح  فييرات معينة تحفيز تغي فينفاذية والنقؿ اآليونى، كما يشترؾ الالتعرؽ و  في( ولو دور  1997

ضد المسببات  وتحفيز الدفاعاإلشارات الداخمية  إحداث فياألوراؽ وتركيب الصانعات الخضراء ويشترؾ 
تحفيز المقاومة الجيازية عف طريؽ تحفيز  في الرئيسي( وىو العامؿ Pavan et al., 2016المرضية )

   .PRP  (Hayat et Ahmad 2007, Raskin et al., 1990) باالمراضية بروتينات المرتبطةإنتاج ال
وىو مركب كيميائي يحتوى عمى حمقة أروماتية ترتبط  ،حمض السمسميؾ الفينوالت النباتيةيتبع 

. يشار عادة لمفينوالت (Wildermuth et al., 2001)بمجموعة ىيدروكسيؿ أو أحد مشتقاتيا الفعالة
النباتية، بأنيا منتجات األيض النباتي، وقد أوضحت الكثير مف األبحاث أف ىذه األخيرة تعمؿ كإشارات 

Signals  النبات والمرض) بيففي التفاعؿVasyukova et Ozeretskovskaya 2007  ، حيدر
 .(2016ومنصور
 في، أف ىناؾ مسمكيف لمتصنيع الحيوى لحمض السمسميؾ (17الشكؿ) بينت الدراسات المنشورة 

( مع حمض السيناميؾ PhenylpropanÏdes) لفنيؿ بروبانويدا مؾيتبع مس منيا فاألوؿ ،النبات
(cinamique.كمركب بادئ ) يتكوف حمض السيناميؾ مف الحمض اآلمينى (فنيؿ أالنيفphenylalanine) 

  يتحوؿ بعد ذلؾ الى حمض البنزويؾ  الذي  phenylalanine ammonialyase إنزيـ وجود في
(benzoïque). 
 إنزيـ( بوجود benzoateاألكسدة المائية لمبنزوات ) في الحيويمف التصنيع  األخيرةتتمثؿ المرحمة  

 (. benzoate-2-hydroxylaseىيدروكسيالز )-2-بنزوات
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 والصانعات الخضراء. يتطمب ىذا المسمؾ بديؿ لعممية التصنيع ىذه عند البكترياي فيو المسمؾ الثان أما 
 التي Isochorismate pyruvate lyaseو  Isochorismate synthase(EC5.4.99.6)إنزيمات
الػ االنزيـ األوؿ تحويؿ  يحفز .(chorismiqueالتخميؽ بداية مف حمض الػكورزميؾ ) مرحمتيتحفز 

chorismate  الىisochorismate  أما الثاني يحفز تحويؿisochorismate  الى حمض
 .(Vasyukova et Ozeretskovskaya, 2007)السمسميؾ

 
 

                                                                   
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 (Vasyukova et Ozeretskovskaya, 2007)   السمسميؾ حمضل مسار التخميؽ الحيوي : 17شكؿ 
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 : (SAآلية عمل حمض السمسميك )  -6-2
لبعض تكمف في تحفيز الجينات المشفرة  SAأف آلية عمؿ   Durner et al(1997)أشار

أجريت عدة B-glucanase-3.1 . و  Chitinaseالبروتينات المرتبطة باالمراضية مثؿ انزيمات الػ
( أف استخداـ 2005دراسات حوؿ تأثير حمض السمسيميؾ فى تحفيز المقاومة الجيازية، فقد ذكر حساف)

 Pythium aphanidermatumنبات الخيار ضد فطر حفز المقاومة الجيازية فييحمض السمسيميؾ 
تربة مموثة  في( أف معاممة نبات البازالء المزروعة 2007المسبب لمرض بادرات الخيار. كما أثبت جاسـ)

مف معظـ مؤشرات  حسنتأدى الى تحفيز المقاومة الجيازية، كما   SAػبػ  Rhizoctonia solaniبالفطر
إلصابة درنات البطاطا  ية( أف النسبة المئو 2008النمو في النباتات المعاممة، كما وجد جبر وحسوف ) 

في النباتات المعاممة بػ  %27بمغت مائة بالمائة، بينما بمغت ىذه النسبة  Rhizoctonia solaniر بالفط
SAكما أدت معاممة نبات الحمص بػ .SA   نزيـ وفوسفات البوتاسيوـ الثنائية الى زيادة الفينوالت وا 

أدى الى خفض  الذيتحريض المقاومة الجيازية األمر البيروكسيداز في األنسجة النباتية، وىذا مؤشر عمى 
األبحاث أف بينت بعض  .(Chaudhry et Chaughtal., 2001معدالت اإلصابة بمفحة األسكوكيتا ) 

البروتيف المرتبط بحمض السمسميؾ ىو كتالز، ونظرا الف حمض السمسميؾ يوقؼ جزئيا نشاط الكتالز ليذا 
( H2O2، لذلؾ اقترح باف الماء األكسجيني)(Zheng et al., 2015) السمسميؾالبروتيف المرتبط مع حمض 

يعمؿ كناقؿ ثانوي لحمض السمسميؾ لمحث عمى تفاعالت متعمقة بالدفاع باإلضافة إلى المقاومة الجيازية 
مممي  1عالية )ال اتتركيز ال عندأف حمض السمسميؾ  أبحاثعدة  أثبتت .(Bailey et al., 2016) المكتسبة

ز بواسطة فعاليتو اكونيتاألأو  اتالزيثبط عديدا مف اإلنزيمات المحتوية ىيماتيف مثؿ الك أفموؿ( يمكف 
المحبة لمحديد، في منطقة اإلصابة ) إذا ما حدثت( فاف مستوى حمض السمسميؾ يكوف في المدى الالـز 

 , OH)ي فاف الماء األكسجيني المنتج يقوي تفاعؿ قريبة الصمة، وبالتال األخرىز أو اإلنزيمات لتثبيط الكتال
O2, H2O2) ،األكسجيف المشحوف الجاىز اإلنتاج بعد الحقف و ينبو نظاـ االستجابات الدفاعية الموضعية  

 و بالتالي فاف حمض السمسميؾ يمكف أف يمتمؾ فعاليات مختمفة عمى المستويات الموضعية و الجيازية
(.2012)أبو عرقوب ،
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- I I  الوسائل والطرق 
موقع االستكشاف وأخذ العينات -1

 ،مزرعة غول موسى من  المصابة نبات الحمصعينات ت عممية االستكشاف والحصول عمى تم
والتي تضم مساحات خاصة بزراعة البقوليات  ،(18شكل )تابعة إلقميم دائرة عين فكرون بوالية أم البواقي

عن اإلصابات المرضية المحتممة عند نبات مكنت المالحظات االستكشافية األولى أخرى بالنجيميات. و 
الوقوف عمى إصابة واختبار أعراض اإلصابة الحقا عمى مستوى ثم  ،الحمص والتعرف عمييا حقميا

 (.البواقيو مخبر الجزيئات الحيوية النباتية، أم  ، قسنطينةINRA)مخبر المخبر

)تصميم شخصي( الموقع الجغرافي لمنطقة االستكشاف : 18 شكل  
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 جمب العينات -2
 العينات النباتية -2-1

اعتمادا عمى  إصابتياالمشكوك في  (Cicer arietinum)من نباتات الحمص  تم اختيار عينات
محل الدراسة داخل أكياس من ، وضعت العينات  ومقارنتيا بأخرى سميمة لإلصابةالمالحظة المظيرية 

 .(Van Lidith,2004) لحين الدراسة الثالجةالمعقم ثم نقمت الى المخبر ووضعت في  المقوى الورق
 عينة التربة -2-2

 عمق ال يتجاوز  ىالحمص في الحقل عمأخذت عينة من التربة ومن نفس مكان زراعة محصول 
 المعقم ونقمت لممخبر.المقوى ، وبنفس الطريقة السابقة وضعت في أكياس من الورق  سم 10
 بذورعينة ال -2-3

في حين تم استعمال  .كعينات ممرضة  إصابتياالمشكوك في  تم اختيار بعض الحبوب المصابة
 التجريبية داخلمن بذور الحمص في الدراسة  (FLIP 90-13C – GHAB5 )صنفين

 .(10وجدول  19)شكلاألصص
 

                 
FLIP 90-13C                                                                      GHAB5 
 المدروسةأصناف البذور  : 19شكل 

 ( ITGC Guelma: المصدر) خصائص صنفي الحمص: 10جدول
GHAB 5 FLIP 90-13c الصنف 

سورٌا -اٌكاردا سورٌا -اٌكاردا   األصل والمصدر 

 االرتفاع عالى عالى
 البكورٌة متأخر متأخر
 التفرع ىقومتوسط الى  قوى

سطمتو متوسط  وزن الحبة 
 لون الزهرة أبٌض وردى
 حجم البذرة صغٌر كبٌر

 لون البذرة أسمر مائل للصفرة أسمر مائل للصفرة
 شكل البذرة دائري دائري
 التبقع حساس مقاوم
 الذبول حساس مقاوم

جدا عالً  المردود عالً 
ئٌةمقاوم للظروف البٌ التفاعل ضد البرودة و والعوامل  متحمل للبرودة والجلٌد 

 الخارجٌة
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 عزل الفطريات-3
 عزل الفطريات من التربة-3-1

السابقة تربة من الغ 1بوزن ،  Davet et Rouxel, 1997)تمت عممية العزل حسب طريقة )
 Vortexممل ماء مقطر معقم ثم يرج األنبوب جيدا بواسطة جياز9داخل أنبوب اختبار يضاف إليو 

أخذ  (.10-3، 10-2، 10-1لتسييل عممية عزل الفطريات ثم حضرت تخفيفات عشرية من المحمول األم )
عمى بيئة  تحتوي بتريأطباق  فيمن كل تخفيف بواسطة ماصة باستور ووضعت  مل 0.5

PDAمكررات لكل  3 مع اعتماد  23±2 أيام عمى درجة حرارة 6وحضنت ىذه األخيرة لمدة  (1)ممحق
  (.20 الشكلتخفيف) 

                           

 العزل من التربةصورة  : 20 شكل
 العزل من عينة النبات -3-2

 قطع، قطع كل جزء الى العاديبالماء  ونظف كل جزء الترابيعن  اليوائيفصل المجموع  
 3ثم غسمت بالماء المقطر المعقم  دقيقتينلمدة  Hypochlorite 2%سم، عقمت بمحمول 1صغيرة بقطر 

وحضنت عمى    PDAتحتوى عمى بيئة  بتريوجففت بورق ترشيح معقم وزرعت القطع في أطباق  مرات
   ( Haugland et al.,2002 ;Harrigan et McCanse,1976)أيام  6لمدة  25±2 درجة حرارة 

  (.21شكل) ال
 

                                                                                        

 العزل من أجزاء النباتصورة  : 21 شكل



 الوسائل و الطرق
 

36 

 

 العزل من عينة الحبوب -3-3
لمدة  Hypochlorite 2%، وعقمت  بمحمول مشكوك في اصابتياأخذت بذور مختمفة عمييا 

بيا  بتريوجففت بين ورقتي ترشيح معقمة ثم نقمت الى أطباق دقيقتين ثم غسمت بالماء المقطر المعقم 
أيام 6لمدة  25±2حبات متفرقة وحضنت عمى درجة حرارة   5، وضع في كل طبق PDAبيئة 
 (22)شكل

 

 
 العزل من البذورصورة  :22شكل                               

 
 تنقية الفطريات -3-4

زرع متتالية بطريقة تعقيم جيدة،  إعادةوعمميات  PDAتمت تنقية الفطريات المعزولة عمى وسط 
التمقيح المعقمة أخذت عينات من المنطقة المحيطية لممزرعة الفطرية كي تتم عممية  إبرةوبواسطة 
 (.Remi, 1997 ; Davidson, 2012)والميكروسكوبيةكروسكوبية اودراسة خصائصيا المتشخيصيا 

 
 التعرف عمى الفطريات -3-5

مكن تحديد أجناس العزالت الفطرية من خالل مالحظة العديد من الخصائص المورفولوجية عمى أ
 Botton et al., 1985 ; Nelson etالغذائية وىذا بالعودة الى مفتاح المراجع ) األوساط

al.,1983 سمحت معطيات المراجع بتعريف مجمل الفطريات المعزولة من نبات الحمص.)
سرعة النمو، مظير المسيميوم الفطري، لون المستعمرات من الوجو اعتمادا عمى )الحبوب، التربة( 

 ,.Chabasse et alالسفمي والعموي لمطبق، انتشار صبغات في وسط النمو وقوام المستعمرة )
2002). 
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 In vitroدراسة التضاد)المواجهة المباشرة( مخبريا  - 4 
 ,Pythiumالفطريات التالية بينمن خالل المواجية المباشرة اليدف من ىذه الدراسة 

Trichoderma)  Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, )   و العزلةFusarium sp. 
 5 ربقط  الفطرية العزالت وضع قرصين منبالصمبة.   PDAة عمى بيئة غذائية يتمت الدراسة المخبر 

حور قطري ب المراد اختباره وفقا لم(  Fusarium spقرص لمفطر المقاوم والثاني لمفطر الممرض )  مم،
 (.23سم ومتساوي البعد من مركز الطبق كما يوضحو الشكل)  3

( مع العمم أنو زرع قرص Comporta, 1985تمت عممية نقل األقراص الى الطبق في نفس الوقت )
أيام وسجمت  10م لمدة °25عمى درجة حرارة  األطباقحضنت  .منفردا كشاىد ضالممر  الفطرمن 

           .(23)شكل ساعة 24الممرض( عمى طبقة تضاد كل -قياسات قط النمو لمفطرين )المقاوم
 قدرت نسبة تثبيط الفطر الممرض وفقا لممعادلة التالية:

 
  

                                                                      (Hmouni et al, 1996) 
 

I(%)نسبة تثبيط نمو الميسيميوم لمعامل الممرض : 
Cnمتوسط قطر المستعمرة الممرضة في وجود العامل المضاد : 
Co متوسط قطر المستعمرة الشاىد : 
 
 

 الفطر المقاوم                                       الفطر الممرض                         
 سم3                                                 

 

 
 

 PDAوسط 
 :  المواجية المباشرة بين الفطر المقاوم و الفطر الممرض23شكل                        

 

I(%)= (1- Cn/C0) x 100   
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 Fusarium sp الممرض فطرمالمعمق الجرثومي لتحضير  -5
ضافةتم قطع مستوى سطح المستعمرة عمى شكل مربعات صغيرة ووضعيا في بيشر  كمية من  وا 

 جياز فيالبيشر  رجثم  لجراثيملتسييل انتشار ا Tween  20%الماء المقطر، وقطرات من محمول
Vortex  دقائق. تم ترشيح محتوى البيشر بواسطة شاش في قارورة رش، ورش المجموع الخضري  5لمدة

 . (24)شكلالتربة بنفس المحمول توسقي
 

 

 
 

 تحضير المعمق الجرثومى وعممية الرش عمى األوراق:  24شكل
 

 تحضير تجربة األصص -6
تتبع ومالحظة تطور أعراض الفيوزاريوم عل مستوى الحقل،  ىوىدفنا من خالل ىذه التجربة       

وذلك من خالل قياس بعض مؤشرات النمو خالل  اإلصابةمقاومة  فيودور ىرمون السمسميك 
تحت GHAB5 و  FLIP 90-13Cوضعت حبوب الحمص السميمة صنفي  المرحمة األولى.

بغرض  لمدة دقيقتين Hypochlorite de sodium 1%بيشر يحتوى عمى  فيتعقيم ظروف ال
. جففت ىذه البذور بوضعيا عمى سطح ورق الترشيح المعقم.عوممت البذور السابقة السطحيالتعقيم 

ساعة  24 لمدة  ممغ/ل(250و 100،150،200)نقعا بمختمف التراكيز من ىرمون حمض السمسميك
بالماء  تحتوى عمى ورق ترشيح معقم ومشبع بتريثم نقمت تحت ظروف التعقيم الى أطباق 

لمدة °م 3±25المعقم وغطيت بورقة أخرى مشبعة بالرطوبة ثم حضنت عمى درجة حرارة  الفسيولوجي
 .(Benhamou et al., 1997) اإلنباتأيام بيدف  7
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وىذا  إليياالدبال المعقم ونقمت البذور المنتشة  و حضرت األصص الحاوية عمى التربة المعقمة       
مكررات لكل تركيز مع  3المحمول الفطري الممرض المحضر سابقا وىذا بمعدل بعد تمقيح التربة ب

وىذا حسب االحتياج. عند بموغ  العاديعينة الشاىد غير المعامل باليرمون. سقيت األصص بالماء 
مل من المحمول  50 بمعدل ، رشت النبتات بالمحمول الفطرى السابق أوراق 6-5الشتالت مرحمة 

من تطور  الرش( بعديوما  20). وخالل المرحمة الخضرية(Woo et al., 2006الفطري لكل أص )
م حساب األوراق المصابة.تو يومي بشكل  تتبعنا ظيور أعراض المرض نبتات الحمص

من أجزاء النبات المصابة Fusarium sp عزل العامل الممرض إعادة  -7
عقمت األوراق بنفس الطريقة حيث الفطر الممرض من أوراق نبات الحمص المصابة، عزل    

± 2ثم حضنت األطباق عمى درجة حرارة  PDAتحتوي عمى بيئة  بتريالسابقة ووضعت في أطباق 
ولتأكيد وجود  Fusarium spأيام. بعد فترة التحضين لوحظ ظيور مستعمرات فطر  6م لمدة 25°

.( 25) شكلالفطر الممرض تمت تنقيتو ثم تشخيصو

    الفطر الممرض من األوراق  عزل إعادة:  25شكل 

التحميل االحصائى:
ومقارنة المتوسطات  studentحممت نتائج مؤشرات النمو بتطبيق اختبار التجانس واستعمال اختبار

%.0.05وعمى مستوى احتمال  معنويحسب طريقة أقل فرق 
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 IV -   النتائج والمناقشة

 : عزل الفطريات - 1 

عزؿ وتعريؼ بعض الفطريات المختمفة المصاحبة ألجزاء نبات الحمص والتربة  الىالدراسة  ىذهيدؼ ت
. تمت الكتمة اإلحيائية المحيطة بالنبات مصدر اإلصابات الممرضة المحتممة التي ينمو عمييا والتي تشكؿ

شخصت الفطريات المعزولة عمى مستوى مخبر المعيد الوطني .  PDAعممية العزؿ والتنقية عمى وسط 
بعد تنقيتيا عمى الوسط المستعمؿ في تشخيص  ( INRA, Khroub-Constantine)لألبحاث الزراعية 

الفطريات والمشار إليو سابقا وىذا باالعتماد عمى الخصائص المزرعية والدراسة المجيرية وباالعتماد أيضا 
سمحت بتعريؼ األجناس  التي (Booth, 1977  Botton, 1990 ; )المتخصصة عمى المراجع والدالئؿ 

الفطرية  المستيدفة في التجارب سواء مف التربة التي ينمو عمييا النبات المصاب أو مف العينات المصابة 
 ية.مف النبات وذلؾ باالعتماد عمى حركية النمو، مظير الميسميـو الفطري أو لوف المستعمرة الفطرية النام

:ريف الفطريات المعزولة من النباتات المصابةتع  -1-1

مجموعة مف  عمى التعرؼعزؿ و مف خالؿ الدراسة المظيرية لمعينات المختمفة ) نبات، بذور وتربة( تـ    
(.أظيرت النتائج أف جميع أجزاء النبات )الجذور، 11) الجدوؿ فيالمبيف  الفطريات موزعة حسب المصدر
 Fusariumالفطرية، فمف الجذور والعنؽ تـ عزؿ نوعيف مف فطر الػػ  لإلصابةالعنؽ واألوراؽ( كانت عرضة 

(F.oxysporum, F.roseum) .فقد أما عينة البذور وىو الفطر السائد عمى المجموع الجذري لنبات الحمص ،
أظيرت عينات التربة وجود كما . Rhizopus spو فطر  Aspergillus spوىما فطرتـ عزؿ جنسيف أساسا 

TrichodermaوRhizopus sp ،Penicillium spاألجناس التالية،  sp وPythium sp.

: الفطريات المعزولة مف العينات المختبرة 11جدوؿ

الفطر المعزوؿ مصدر العزلة العزلة
جذور، عنؽ وأوراؽ            1

النبات
Fusarium oxysporum 

 Fusarium roseum 

2

Aspergillus nigerالبذور3

Aspergillus fumigatus

Rhizopus sp

Rhizopus spالتربة4

Penicillium sp

Trichoderma sp

Pythium sp
5
6
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  :المعزولةتشخيص الفطريات  -1-2

األكثر  PDAكروسكوبية عمى وسط االدراسة الم، نتائج (28، 27، 26)التاليةاألشكاؿ تبيف    
باالعتماد عمى بنية وشكؿ  و ( والميكروسكوبية لمفطريات المعزولة Botton, 1990استعماال ليذا الغرض )

   . الخيوط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفطريات المعزولة مف مختمؼ المصادرل المالحظة الماكروسكوبية :66 شكؿ  

 

 

                                    
 Fusarium oxysporum Fusarium  roseum  و  يٍ انتزبت ٍُونًعشنا                                           Penicillium   و     فطز   

 Rhizopus 

 

                              

 انًعشول يٍ انتزبت Pythium spفطز                                      انًعشول يٍ بذور انحًص انًذروست Aspergillusفطز

 



 النتائج والمناقشة                                                                                                       

 

42 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفطريات المستيدفة في الدراسة بعد التنقية: 67شكؿ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fusarium roseum Fusarium oxysporium 

Pythium sp 

Aspergillus sp 

Trichoderma harzianum 

 
Aspergillus sp 
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 الفطر مستعمرة الفطر المالحظة المجيرية لمفطر

 

 

        

              
 

 
 

Aspergillus sp 

 

 
 

 

 

 
 
 

Penicillium sp 
 

 

 

 

 

Pythium sp 
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Fusarium roseum 

                    
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fusarium oxysporum 

                    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Trichoderma viride 

 

 

 

 
 
 
 

Trichoderma harzianum 

 

 الدراسة فيالمالحظة المجيرية لمفطريات المستعممة :  28 شكؿ
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                              والفطريات المضادة Fusarium oxysporumبين الفطر الممرض التضاددراسة  -2
تعيش  التيالكتمة الحيوية  عمييا ضمف تـ عزليا والتعرؼ والتيتـ اختبار قدرة بعض الفطريات المضادة 

  Fusarium oxysporum، Fusarium roseumعمى تثبيط نمو الفطر الممرض المصابة  بيئة النباتاتفي 
 :فيوتتمثؿ الفطريات المضادة محؿ ىذا االختبار 

Trichoderma viride, Pythium sp, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus.                 

يعتمد التضاد عمى ميكانيزمات مختمفة، كإنتاج المواد األيضية المضادة لمفطريات الممرضة، التنافس عمى 
لمقابمة المباشرة بيف الفطر الممرض نتائج ايتضح مف  .الفطريالمكاف وكذا العناصر الغذائية أو التطفؿ 

Fusarium oxysporum قد و  تأثيرا مثبطا عمى نمو الفطر الممرض ومختمؼ الفطريات المضادة المدروسة
 ,Besselate) سابقة أبحاث، وىذه النتائج تتطابؽ مع نتائج ميمة ومتباينة مف فطر مقاوـ آلخر ناسجم

1985 ; Chet, 1984 ).  بينت النتائج المتحصؿ عمييا أف نمو خيوط مستعمرات الشاىد ميمة في مقارنتيا
(، حيث لوحظ فرؽ بيف متوسط قطر مستعمرة  -) الفطر الممرض   مع مختمؼ المواجيات الفطر المقاـو

Fusarium oxysporum   ممـ في اليـو الثامف مف التحضيف ومتوسط قطر مستعمرة  7الذي وصؿ إلى
ممـ . نتيجة لذلؾ أظيرت عزلة الفطر الممرض حساسية كبيرة  80-30لمقاومة الذي وصؿ الى الفطريات ا

 تجاه ميكانيزمات المقاومة الحيوية. 

سريعا لفطر  نموا Trichoderma virideو   Fusarium oxysporumنتائج المواجية المباشرة بيف  أظيرت
فوقيا كما أظيرت  ثمتجر أياـ مف التحضيف غزت نموات فطر المكافحة طبؽ بترى وت7المقاومة، فبعد 

وصمت نسبة التثبيط  أيففي تثبيط نمو عزلة الفطر الممرض   Trichodermaالنتائج تباينا في كفاءة عزلة 
كما كشؼ الفحص المجيرى لمنطقة االلتقاء بيف الفطريف وجود تغيرات فى ميسميـو الفطر  % 65الى

 (.30و 29تحولو الى حباؿ خيطية ) شكؿ فيتتمثؿ  الممرض

 
 Trichoderma virideو   Fusarium oxysporum : منطقة االلتقاء بيف 69شكؿ

 Fusarium oxysporum  السيـ األحمر        Trichoderma viride سودالسيـ األ           
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 و نسبة التثبيط Trichoderma sp و Fusarium sp:المواجية المباشرة بيف 30شكؿ

 

 األيام
  لممرضا العامل 

 Fusarium 
لمقاوما  العامل 

Trichoderma 
 الشاهد

Fusarium %    طالتثبينسبة  

 1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 5.5 29 7 21 

4 7 34.5 11 36 

5 7 42.5 16 56 

6 7 80 17 58 

7 7 80 17 58 

8 7 80 18 61 

9 7 80 19 63 

10 7 80 20 65 
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Trichoderma ( العامل الممرضFusarium oxysporum) 
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أياـ األولى  6 أنو خالؿأظيرت  Pythiumأما المواجية المباشرة بيف الفطر الممرض وفطر المقاومة 
مف طرؼ فطر المقاومة وسرعة نمو معتبرة، بينما الفطر الممرض  بتريلمتحضيف اجتياح كامؿ داخؿ عمبة 

 .(32و 31) شكؿمع نسبة نمو ضعيفة ؿال يحتؿ سوى مساحة بقطر أق

 

 

 

 

 

 

 

 

 sp Pythiumو  Fusarium oxysporum : منطقة االلتقاء بيف31شكؿ 

 Fusarium oxysporum  السيـ األحمر             sp Pythium السيـ األبيض       
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 ونسبة التثبيط Pythium sp و Fusarium oxysporumالمواجهة المباشرة بين :36شكم 
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 األيام
 العامل الممرض

Fusarium 
 العامل المقاوم
Pythium 

 الشاهد
Fusarium %   نسبة الثبيط  

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 6 29.5 7 14 

4 6 32.5 11 45 

5 6 32.5 16 62 

6 6 32.5 17 64 

7 6 32.5 17 64 

8 6 32.5 18 66 

9 6 32.5 19 68 

0 6 32.5 20 70 

 (Fusarium oxysporum) انعامم انممرض   

 (Fusarium oxysporum)انشاهد 
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وفى وجود الشاىد،  Aspergillus fumigatusبينت المواجية المباشرة بيف الفطر الممرض وفطر المقاومة 
ممـ بينما بقى قطر 7نمو خيوط الفطر الشاىد بداية مف اليـو الثالث مف التحضيف حيث وصؿ الى 

نموا طفيفا لخيوط ممـ حتى اليـو الرابع مف التحضيف، أيف الحظنا  0مستعمرة الفطر الممرض المواجو 
ممـ واستمر 7قطر مستعمرة الفطر الشاىد وصؿ الى  ممـ، أما2الذي سجؿ قيمة  الفطر الممرض المواجو

 .(33) شكؿفي التزايد طيمة أياـ التحضيف

 

 

A.fumigatus 

 

 

        

 

 

 

 

 

 و نسبة التثبيط A.fimugatus و Fusariumالمواجية المباشرة بيف  : 33شكم 
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 األيام
 العامل الممرض

Fusarium 
  العامل المقاوم

A.fimugatus 
 الشاهد

Fusarium %   نسبة الثبيط  

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 6 7 0 

4 2 7 11 82 

5 3 7.5 16 82 

6 4 7.5 17 23 

7 5 8 17 29 

8 7.5 8 18 59 

9 9.5 8.5 19 50 

10 11 8.5 20 45 

 (Fusarium oxysporum) انعامم انممرض

 (Fusarium oxysporumانشاهد )



 النتائج والمناقشة                                                                                                       

 

50 
 

فمـ يسجؿ أي  Aspergillus niger وفطر المواجيةFusarium oxysporum أما بالنسبة لممواجية بيف فطر
نمو خالؿ اليوميف األوليف مف التحضيف ويفسر ذلؾ بأف العزالت الفطرية تتغذى عمى وسط النمو، بينما 

ممـ عمى  7-6لوحظ في اليـو الثالث نمو قطر مستعمرة الفطر الممرض المواجو والشاىد حيث بمغ مف 
ممـ(عمى  8-7-6.5مف التحضيف ) المواجو حتى اليـو السابع ضالترتيب مع تزايد في نمو الفطر الممر 

ممـ في اليوـ الخير مف التحضيف. أما قطر مستعمرة الفطر الشاىد فقد استمر 9الترتيب ثـ ثبت عند القيمة 
 ممـ في نياية التحضيف.                                                                          20في النمو الى أف سجؿ 

أبدى مقاومة نوعا ما تجاه نشاط    Fusarium oxysporumمعظـ العزالت الفطرية أف فطر وقد تبيف في 
Aspergillus niger   ممـ في اليوـ العاشر مف  11حيث لوحظ تزايد نمو قطر مستعمراتو الذي وصؿ الى

و  34التحضيف وتشكمت في بعض األطباؽ حمقة شفافة بيف الفطر الممرض والفطريات المقاومة) الشكؿ 
35.) 

 

 
 تبيف تشكؿ حمقة شفافة بيف الفطر الممرض والمقاـوصورة   :34شكم                      

 

 

 

 

 

 

Fusarium oxysporum 
Aspergillus niger 

 حمقة شفافة بين الفطر
الممرض والمقاوم   
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A.niger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نسبة التثبيط A.niger و Fusariumالمواجية المباشرة بيف  : 35شكم 
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 األيام

 العامل الممرض

Fusarium 
  العامل المقاوم

A.niger 
 الشاهد

 Fusarium %   نسبة الثبيط  

1 0 0 0 0 

2 0 5 0 0 

3 6 5 7 15 

4 6.5 4 11 41 

5 7 12 16 57 

6 8 18 17 53 

7 9 19 17 48 

8 9 20 18 50 

9 9 29 19 53 

10 9 30 20 55 

 
 (Fusarium oxysporumانعامم انممرض )

 (Fusarium oxysporumانشاهد )
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 األشكاؿنتائج  إليوتشير  سجؿ ارتفاع في نسبة التثبيط المطبقة عمى العامؿ الممرض وىذا ما     
 عند الفطريات   %82و 57-56-62حيث قدرت بػ  (34و  30،32،33)

  ,Trichoderma viride, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus Pythium sp  عمى التوالي في اليوـ
 في  Pythium sp , Trichoderma viride( عند كؿ مف %70-65الخامس مف التحضيف ، ووصمت إلى )

 Aspergillus niger,Aspergillusكما لوحظ انخفاض في نسبة التثبيط عند  .ضيفحاليـو العاشر مف الت

fumigatus  (45-53% وىذا ).في اليـو العاشر مف التحضيف 

 ، لوحظ اكتساح الفطر المقاـوبيف مختمؼ الفطريات المختبرة (36)شكؿ مف خالؿ الدراسة المظيرية لمتضاد

Trichoderma viride .لكامؿ الطبؽ ابتداء مف اليـو السادس لممواجية 

 Trichodermaانى أن عامم انحرارة وانحمىضت يؤثران عهى ومى فطر   (Lazio et al., 2003) أشار

الى ذلؾ فاف  إضافةلتحسيف المقاومة الحيوية،  ـ°20رارة المتوسطة في حدود محبة لدرجة الح فييبأنواعو 
Pلمفطريات القدرة عمى تغيير

H الوسط . 

انمقاومت نألمراض انىباتيت عهى أن استعمال انفطرياث تعطى صفاث  (Ortiga-Garrido, 2002) كما أشار

 فيمكأف قدرة ىذا الفطر  (Bernal-vincente et al, 2009) المركبات الكيميائية. مف جية أخرى بيف عكس
 أف تتراجع في الظروؼ الطبيعية عمى مستوى الحقؿ.
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 صورة التضاد بيف الفطريات المقاومة والفطر الممرض  : 36شكم

A  :بين الفطر المقاوم المواجهة Aspergillus fumigatus  والفطر الممرض Fusarium oxysporum 

B  :بين الفطر المقاوم المواجهة Aspergillus niger  والفطر الممرض Fusarium oxysporum 

C  :بين الفطر المقاوم المواجهة Pythium sp  والفطر الممرض Fusarium oxysporum 

D  :بين الفطر المقاوم المواجهة veride Trichoderma والفطر الممرض Fusarium oxysporum 

 

 

 

Aspergillus 

niger/fumigatus 

Fusarium 

oxysporum 

 الفطر الممرض

 

Trichoderma viride 

Pythium sp   
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D C 
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 : Fusarium oxysporumلتثبيط نمو الفطر الكمية النسبة المئوية -3

نسبة تـ الحصوؿ عمييا  أعمىأف  Fusarium oxysporumالنسب المئوية لتثبيط نمو الفطر الممرض  بينت
لية اتجاه ىذا الفطر المقاـو حيث احساسية ع  Fusarium oxysporumػوقد بيف ال  Pythiumكانت مع عزلة 

                                                      .(37)شكؿ %45.6حوالي الكمية بمغت نسبة التثبيط 
تراوحت نسبة التثبيط . قدرتيا التطفمية العالية وأظيرتكامؿ الطبؽ  Trichodermaكما غزت مستعمرة فطر 

 %42.09وبمغت النسبة الكمية لمتثبيط  في اليوـ العاشر مف التحضيف %65في اليـو الثالث و  %21بيف 
الذي أشار الى قدرة  (Khirood et Paramjit, 2012)توافقت ىذه النتائج مع دراسات سابقة  .(37)شكؿ

Trichoderma  عمى إعاقة اإلصابة بالفطريات الممرضة وتثبيط نموىا، ونفس النتائج توصؿ إلييا
(Hmitou et Dehimat, 2013)                                                                        . 

مضادات حيوية مثبطة لمنمو وىذا ما أشارت  محممة وليس إنزيماتأف الفطر المقاـو قد أفرز ب ايفسر ىذ
 مستقبالت سامة في الوسط المغذي بإنتاجبينما فسر آخروف ىذا السموؾ  ،( Benhamou et al., 1993) إليو

(PDA)  بينما توقؼ نمو الفطريات الممرضة عف بعد(Hassanein et al., 1996.) 

 Fusarium oxysporum تجاه الفطر الممرض Aspergillus fimugatusأما نسبة التثبيط الناتجة عف فطر 

في اليـو السادس مف المواجية  في اليـو الرابع مف التحضيف لكف سرعاف ما انخفضت تدريجيا %82بمغت 
وبقيت ىذه النسبة متذبذبة خالؿ اليـو السابع والثامف حتى العاشر مف التحضيف والتي   %23لتصؿ الى 

، اما النسبة في اليوـ العاشر مف التحضيف 45( عمى التوالي ثـ انخفضت الى % 50-59-29بمغت )
 .%37الكمية لمتثبيط فقد بمغت 

مع الفطر  Aspergilus nigerوبمقارنة ىذه النسب مع النسبة المتحصؿ عمييا في مواجية الفطر المقاوـ 
 إذمف اليـو الثالث  ابتداءالحظنا تسجيؿ ارتفاع طفيؼ في نسبة التثبيط  Fusarium oxysporum الممرض
ثـ وصمت النسبة  في اليـو السابع %48في اليوـ الخامس لتنخفض تدريجيا الى  %57ثـ  %15وصمت 

  (.37)شكؿ%37.2، في حيف بمغت النسبة الكمية لمتثبيط مف التحضيف في اليـو العاشر %55الى

ختمؼ مف ي Fusarium oxysporumعمى الفطر الممرض  Aspergilusنستنتج مما سبؽ أف تأثير فطر 
 جنس الى آخر.

 

 

 



 النتائج والمناقشة                                                                                                       

 

55 
 

 

 

  PDA وسط  في   Fusarium oxysporum : النسبة المئوية الكمية لمتثبيط عمى نمو فطر  37شكؿ      

المدروسة في كبح نمو الفطر الممرض والمسبب لذبوؿ واصفرار التضاد بينت ىذه الدراسة كفاءة عزالت 
 األوراؽ عند نبات الحمص، كما بينت أف اآلليات التي تبدييا ىذه الفطريات المقاومة اتجاه الفطر الممرض

Fusarium oxysporum  ىي القدرة التطفمية العالية(Mycoparasitisme)  المتمثمة في الغزو والتبوغ عمى
نتاج إنزيمات محممة لخيوط الفطر الممرض، إضافة الى إنتاج مواد متطايرة  مستعمرة الفطر الممرض وا 

        .(Hmitou et Dehimat, 2013)مضادة أو مواد مثبطة غير متطايرة 
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                         وبعض   Fusarium oxysporumبـالـ إلصابةاتأثير المعاممة بحامض السمسميك عمى  -4
 عند صنفين من الحمص: مؤشرات النمو

 : عمى النسبة المئوية لإلصابة ((SAحمض السمسميك ل التراكيز المختمفةتأثير  -4-1

قد أثرت بشكؿ كبير في خفض النسبة المئوية لإلصابة  SAإلى أف جميع تراكيز ( 38،39)أشارت األشكاؿ
 150-100التركيزيف ) عندحيث كانت نسبة اإلصابة مرتفعة   Fusarium oxysporumالممرض بالفطر 
عمى التوالي، وىي بالتقريب   % 90.47و  100و قدرت بػػػ   FLIP 90-13C صنؼ  لدى ممغ/لتر(

-200التركيزيف ) عند، أما %100 اإلصابة الشاىد الذي أصيب كميا إذ بمغت عندمساوية لنسبة اإلصابة 
 ( عمى الترتيب .%38.09 و 61.90بمغت القيـ ) حيثممغ/لتر( فقد كانت نسبة اإلصابة منخفضة  250

  

  FLIP 90-13 Cوسبت اإلصابت نصىف   :38 شكؿ
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  GHAB 5وسبت اإلصابت نصىف   : 39شكم 

ممغ/لتر( إذ قدرت بػػػ  250-200عند التركيزيف )  GHAB 5كانت أدنى قيمة لإلصابة لدى صنؼ     
 ممغ/لتر( التي كانت نسبة اإلصابة150 -100عمى الترتيب، مقارنة مع التركيزيف ) 19.04% -47.61

ة اليرموف ( عمى التوالي، ويعزى ذلؾ إلى كفاء%80.95 – 95.23مرتفعة جدا و تراوحت بيف ) فيو
و خفض تأثيره في   Fusarium oxysporumفي مقاومة الفطر الممرض  ((SAالنباتي حمض السمسميؾ 

ما مالنبات والحد مف تطوره إذ يتراكـ في األوعية الناقمة الخشبية ويمنع مرور الماء إلى باقي أجزاء النبات 
 يسبب ذبوؿ النبات واصفراره وموتو.

والذي يمعب دورا كبيرا في  ( (Raskin, 1992يعتبر احد اليرمونات النباتية ((SAإف حامض السمسميؾ    
خفض األضرار المتسببة عف الممرضات المختمفة مثؿ الفطريات كما يعتبر عامال ميما في حث المقاومة 

 (.  (Niex, 2006ضد الممرضات المختمفة  (SAR)الجيازية المكتسبة 

يسبب حث المقاومة في النباتات كما في  ((SAأشارت عدة بحوث إلى أف استخداـ حامض السمسميؾ 
حيث يسبب حث مجموعة مف الجينات المسؤولة عف  Arabidopsis  ( Malamy et Klessing.1992)نبات 

  .(Staskawicz, 1995)آليات الدفاع في النبات  

( أف معاممة نباتات البقوؿ بحمض 2007فقد وجد جاسـ ) ،تتفؽ نتائج ىذه التجربة مع نتائج أخرى
كما بيف جبر وحسوف ،  Rhizoctonia solani السمسميؾ أدى إلى تحفيز المقاومة الجيازية ضد الفطر

في   %100فد بمغت  Rhizoctonia solaniف النسبة المئوية إلصابة درنات البطاطا بالفطر أ( 2008)
 .SAػالنباتات المعاممة ب في %27معاممة الفطر الممرض في حيف انخفضت ىذه النسبة إلى
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عُذ صُفٍُ  ببنذبىل وتخفُط انًزض األوراق انًصببت تأثُز حًط انسهسهُك عهً -4-2

 :يٍ انحًص

 لمفطرالجرثومي ممؿ مف المعمؽ  50أوراؽ تمقح التربة لكؿ أصيص بمعدؿ  6-5عند بموغ الشتالت مرحمة 
يوما مف السقي المنتظـ بالماء العادي بدأت أعراض مرض الذبوؿ تظير اصفرار  15بعد  الممرض.
وبعدىا  ،والساؽ وذبوؿ عاـ لمنبتة وتموف الجذور بالموف األسود حسب كؿ تركيز لميرموف النباتي لألوراؽ،

بالمقارنة مع النباتات النسبة المئوية لخفض المرض  و قمنا بحساب عدد األوراؽ المصابة في كؿ تركيز
 الشاىد مف خالؿ القانوف التالي:

 درجت إصابت وباتاث انمعامهت          –درجت إصابت وباتاث انشاهد                        

 درجت إصابت وباتاث انشاهد                                                

 ( 2012)عًز عتُك ، وآخزوٌ ،  

  

 عدد األوراق انمصابت                         

 x 100 وسبت اإلصابت = 

 انعدد انكهي نألوراق                       

 

  ببنذبىل عُذ صُفٍُ يٍ انحًص عذد األوراق انًصببت تأثُز حًط انسهسهُك عهً -4-3

  FLIP 90-13Cعُذ صُف  عذد األوراق انًصببت تأثُز حًط انسهسهُك عهً -4-3-1

تفاوت في عدد  وجود FLIP 90-13Cلصنؼ  (44و  40،41،42،43المدرجات التكرارية)بينت نتائج ب
حيث  ،(SA)مختمؼ تراكيز اليرموف النباتي حمض السمسميؾ  عند األوراؽ المصابة بالمقارنة مع الشاىد

ممغ/ؿ( إذ بمغ عددىا ما 150-100كاف عدد األوراؽ المصابة كبيرا عند التراكيز الصغيرة مف اليرموف )
ورقة  189عمى التوالي، وىي بالتقريب مساوية لعدد األوراؽ المصابة بالنسبة لمشاىد 169-180بيف 

جدا حيث   قميالراؽ المصابة ممغ/ؿ( فكاف عدد األو  250-200التراكيز الكبيرة لميرموف ) عندمصابة ، أما 
 ((SAاليرموف النباتي حمض السمسميؾ  بقدرة تفسر ىذه النتائج. (4)ممحؽ عمى التوالي 50-62قدرت بػػػػ 

 .  50الشكؿ  بينوفي خفض نسبة المرض و ىذا ما 

نات أظيرت نتائج التحميؿ االحصائى أنو توجد فروؽ معنوية بيف العينات المعاممة بحمض السمسميؾ والعي
  P-valueوذلؾ بالنسبة لعدد األوراؽ المصابة، حيث كانت القيـ   -13C FLIP 90الشاىد عند الصنؼ 

 ) ممحؽ التحميؿ االحصائى(.%0.05كميا أقؿ مف 

100 x 

    (Tropero-Casas, 1983) 

 

 خفط انًزض =
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  100mg/l SAتزكُش  عُذ: َىظح عذد األوراق انًصببت بًزض انذبىل 40شكم           

  FLIP 90-13C نصُف          

  SA150mg/lتزكُش  عُذ: َىظح عذد األوراق انًصببت بًزض انذبىل  41شكم    

 FLIP 90-13C نصُف   
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 FLIPنصُف  SA200mg/lتزكُش  عُذ: َىظح عذد األوراق انًصببت بًزض انذبىل  42شكم 

90-13C  

 

 250mg/l SA  تزكُش عُذ: َىظح عذد األوراق انًصببت بًزض انذبىل  43شكم 

 FLIP 90-13Cنصُف  
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   SA يختبفت يٍ  كُشاتز عُذعذد األوراق انًصببت بًزض انذبىل خفض  :44شكؿ           

  FLIP 90-13Cنصُف                 
 

 GHAB 5تأثير حمض السمسميك عمى عدد األوراق المصابة عند صنف  -4-3-2

 (49و  45،46،47،48الموضحة في األشكاؿ ) GHAB 5صىف عىد أوراق  اإلصابتأظهرث وتائج 
، حيث كاف عدد SAمختمؼ تراكيز ىرموف  عندالشاىد  بأوراؽفي عدد األوراؽ المصابة مقارنة  تتفاو 

 -100ممغ/ؿ( إذ بمغ عددىا ما بيف 150-100األوراؽ المصابة كبيرا عند التراكيز الصغيرة مف اليرموف )
ورقة مصابة(، أما  105عمى التوالي ، وىي بالتقريب مساوية لعدد األوراؽ المصابة بالنسبة لمشاىد ) 98
عدد األوراؽ المصابة أقؿ حيث  قدرت بيف ممغ/ؿ( فقد كاف  250-200التراكيز الكبيرة لميرموف ) عند
 نويبيفي خفض نسبة المرض و ىذا ما  SAعمى التوالي ، ويرجع ذلؾ الى كفاءة اليرموف النباتي  40-32

مقارنة  اإلصابةممغ/ؿ، قد أخر مف ظيور 250، كما أف التركيز المرتفع لميرموف42الشكؿ
إف حقف النباتات المعاممة بحمض السمسميؾ  .(5حؽ)ممممغ/ؿ فضال عف عدد األوراؽ المصابة200بالتركيز

و خفض  ،% 83يؤدي إلى خفض إصابة األوراؽ  بنسبة  A.solaniبالجراثيـ الكونيدية لمفطر الممرض 
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ىذا يعني أف حمض السمسميؾ يشجع المقاومة  ،% مقارنة مع الشاىد77ة الممفوحة بنسبة يالمساحة الورق
 (.2002)أبو عرقوب،  A solani طر الممرضفالجيازية المكتسبة في نبات الطماطـ ضد ال

أما  عند رش المجموع الخضري لنباتات البسمة بحمض السمسميؾ لوحده أو ىرمونات نباتية  أخرى لوحدىا 
مع ىرمونات نباتية  ممغ/ؿ 100حمض السمسميؾ بتركيزو رشيما معا عمى النباتات، تبيف إف استعماؿ أ

 ( .2002ويخفض نسبة اإلصابة المرضية)أبو عرقوب ، أخرى، يزيد مف إنتاج المحصوؿ

 

  SA100mg/lتزكُش  عُذ: َىظح عذد األوراق انًصببت بًزض انذبىل  45 شكم                       

 GHAB5ُف نص                      

 

  150mg/l SAتزكُش  عُذ: َىظح عذد األوراق انًصببت بًزض انذبىل  46شكم                   

 GHAB5ُف نص                     
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 SA200mg/lتزكُش عُذَىظح عذد األوراق انًصببت بًزض انذبىل :  47شكم               

 GHAB5ُف نص                

 

  SA 250mg/lتزكُش  عُذَىظح عذد األوراق انًصببت بًزض انذبىل :  48شكم              

 GHAB5ُف نص               

أظيرت نتائج التحميؿ االحصائى أنو توجد فروؽ معنوية بيف العينات المعاممة بحمض السمسميؾ       
  P-valueوذلؾ بالنسبة لعدد األوراؽ المصابة، حيث كانت القيـ   GHAB5والعينات الشاىد عند الصنؼ 

 ) ممحؽ التحميؿ االحصائى(.%0.05كميا أقؿ مف 
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 GHAB5نصُف   SA يختهفت يٍ  كُشاتز عُذعذد األوراق انًصببت بًزض انذبىل خفض  :49شكؿ    

 

 

 . 5GHABو  FLIP90-13 C  أعراض اإلصابت عهى أوراق انصىفيه :55 شكم
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  ((SAممغ/ل من 151عند التركيز-SA))    2ممغ/ل من  111عند التركيز -1

  ((SAممغ/ل من  251عند التركيز -SA))    4ممغ/ل من  211عند التركيز -3

 :( عمى األوزان الجافة  لممجموع الخضري و الجذري(SAتأثير حمض السمسميك  -4-4

ليا تأثير سمبي عمى نشاط الفطر  SA( الى أف التراكيز العالية لػ 51،52أشارت النتائج ) شكؿ    
انخفاض تأثيره عمى النباتات المعاممة بحمض السمسميؾ كما أدى الى زيادة الوزف ، مما أدى الى ضالممر 

مقارنة مع معاممة الشاىد، حيث بمغ الوزف الجاؼ لممجموع  الجاؼ لكؿ مف المجموع الخضري و الجذري
كما بمغ ، غ/نبات عمى التوالي0.15و 0.14في المعاممتيف  ممغ/ؿ250و 200الخضري عند التركيزيف 

غ/نبات عمى التوالي عند الصنؼ  0.085و 0.06الجاؼ لممجموع الجذري عند نفس التركيزيف  الوزف
GHAB5. 

الى أف التراكيز العالية  (53،54فقد أشارت النتائج )شكؿ، FLIP 90-13Cوبنفس المنحى لدى الصنؼ    
كاف ليا تأثيرا سمبيا عمى نشاط الفطر مما أدى الى زيادة الوزف الجاؼ لكؿ مف المجموع الخضري  SAمف 

ممغ/ؿ في 250و 200والجذري مقارنة بالشاىد، حيث بمغ الوزف الجاؼ لممجموع الخضري عند التركيزيف 
عند نفس  غ/نبات عمى التوالي، كما بمغ الوزف الجاؼ لممجوع الجذري 0.03و  0.025المعاممتيف 
 غ/نبات عمى التوالي.     0.028و 0.023التركيزيف 

مف أف معاممة بذور الحمص بحمض  Sorwar et al., 2005جاءت ىذه النتائج متفقة مع ما ذكره    
السمسميؾ أدى الى خفض اإلصابة بالذبوؿ الفيوزارمى والى زيادة الوزف الجاؼ لممجموعيف الخضرى 

 والجذرى. 

( مف حمض السمسميؾ أدى μΜ 0.5-0.2خرى الى أف رش نباتات البطاطا بالتراكيز) أشارت دراسة أ   
كما . R. solani (Hadi and Balali, 2010)الى زيادة أعداد درنات البطاطا وأوزانيا وقمؿ مف تأثير الفطر 

( مف أف نباتات الباقالء المعاممة بحمض السمسميؾ قد حسنت 2007تتفؽ ىذه النتائج مع ما ذكره جاسـ) 
، ونفس  Rhizoctonia solaniمف معظـ مؤشرات النمو المدروسة وثبطت نشاط الفطر الممرض 

ا، حيث بيف عند نبات فوؿ الصوي Mohammad Reza and Khashayar) 2014 , ( االستنتاجات توصؿ إلييا
حمض السمسميؾ في تحفيز  أف حمض السمسميؾ لو دور في زيادة الوزف الجاؼ ليذا النبات. يعزى دور

داخؿ النبات وانتشاره بواسطة األوعية الناقمة الى   SAالمقاومة الجيازية فى النباتات المعاممة بو الى انتقاؿ 
                             جميع أجزاء النبات وبالتالي عمؿ عمى تحفيز جينات المقاومة في خاليا النبات.
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أظيرت نتائج التحميؿ االحصائى أنو توجد فروؽ معنوية بيف العينات المعاممة بحمض السمسميؾ    
وذلؾ بالنسبة لموزف الجاؼ لممجموع اليوائي  -13C FLIP 90و GHAB5ند الصنفيف والعينات الشاىد ع

 (.التحميؿ االحصائى ) ممحؽ%0.05كميا أقؿ مف   P-valueوالخضري حيث كانت القيـ  

 

 

 
     بعذ اإلصببت  GHAB5انىسٌ انجبف نهًجًىع انهىائٍ نصُف انحًص :  51شكؿ          
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   بعذ اإلصببت  GHAB5نصُف انحًص  جذريانىسٌ انجبف نهًجًىع ان: 56شكؿ            

              
 

 

 تباإلصببعذ  FLIP 90-13Cنصُف انحًص   هىائٍانانىسٌ انجبف نهًجًىع   : 53شكؿ                  

 

 تباإلصببعذ  FLIP 90-13Cنصُف انحًص   انجذرٌانىسٌ انجبف نهًجًىع   :54شكؿ                  
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  تأثير حمض السمسميك عمى خفض المرض عند صنفين من الحمص -5

قد أثرت في خفض النسبة المئوية  SAالى أف جميع تراكيز   (7و 6، ممحؽ 5أشارت نتائج الشكؿ )
 GHAB 5 لدى صنؼبمغ أعمى معدؿ لخفض اإلصابة  .إلصابة صنفي نبات الحمص بمرض الذبوؿ

 150) ممغ / ؿ وفي التراكيز الصغرى 200عند التركيز   %80/ ؿ، تمييا ممغ 250عند التركيز  87%
 عمى التوالي.  % 18.9و  23.77تناقص معدؿ الخفض الى  ممغ/ؿ( 100و 

 SAعند تركيز  % 86فقد بمغت أعمى نسبة مئوية لخفض المرض  FLIP 90-13 Cأما عند الصنؼ 
 ممغ/ؿ( 100و  150) الصغرى ممغ/ؿ وفي التراكيز 200عند التركيز  % 82.6ممغ/ؿ، تمييا  250

 عمى التوالي.  %15و  22.5تناقص أيضا معدؿ الخفض الى 

في أنسجة  H2O2في خفض درجة المرض الى تراكـ الماء األكسجيني SAيعزى تأثير حمض السمسميؾ 
لى تنشيط عمؿ إنزيـ البيروكسيداز الذي يسيـ بدور فعاؿ في تقوية جدر الخاليا  النباتات المعاممة ، وا 

(. كما أشار نفس الباحث أف اإلضافة الخارجية 2002النباتية وزيادة مقاومتيا لألمراض ) أبو عرقوب ، 
الخارجي يحث عمى تجمع  SAف سمسميؾ تحث المقاومة عند فيروس موزاييؾ الدخاف، كما وجد أمل

 .عند نبات الدخافPRPالبروتينات المتعمقة باإلمراضية 

  
 FLIP 9013و  GHAB5خفط انًزض عُذ  :  55شكم
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فى وسط  Fusarium oxysporumتأثير حمض السمسميك عمى تطور الفطر الممرض  -6
PDA: 

عند PDA في وسط الزرع  Fusarium oxysporumبينت نتائج تطور ميسيميـو الفطر الممرض      
النتائج  المبينة فى بالمقارنة مع الشاىد خالؿ عشرة أياـ  SAالمعاممة بتراكيز مختمفة مف اليرموف النباتي 

المعامؿ    Fusarium oxysporumأف تطور نمو الفطر الممرض (  56،57،58،59األشكاؿ)
تتزايد طرديا مع تطور نمو الشاىد حتى اليـو الرابع ثـ نالحظ  SAممغ/ؿ( مف  150و  100بالتركيزيف)

تباطؤ في تطور نمو الفطر الممرض بالمقارنة مع الشاىد الذي يزداد نموه بصورة سريعة إلى أف يصؿ إلى 
  21mmحافة الطبؽ ، بينما تثبط نمو الفطر الممرض ابتداء مف اليـو السابع إذ وصؿ  نموه إلى القيمة 

ممـ، في حيف نالحظ  40التوالي ، مقارنة مع الشاىد الذي وصؿ إلى القيمة القصوى لمنمو  عمى 35mmو
ممغ/ؿ ( مف  250-200التركيزيف ) عند  Fusarium oxysporumأف تطور نمو ميسيميـو الفطر الممرض

لرابع أف حمض السمسميؾ يكوف بطيئا مقارنة بتطور الشاىد الذي يكوف جد سريعا. لوحظ اعتبارا مف اليـو ا
 20ىناؾ تباطؤ في نمو الفطر الممرض الذي استمر حتى اليـو السابع عند كال التركيزيف أيف وصؿ الى 

جدوؿ )ممـ   40ممـ مقارنة مع الشاىد الذي اظير زيادة سريعة بمغت حافة الطبؽ في اليـو السابع بقيمة 
 .(الممحؽ  3رقـ 
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األَبو)انشيٍ   ( 

يمبرَت يع تطىر  Fusarium oxysporum:  َىظح تطىر يستعًزة انفطز انًًزض 56شكؿ 

 SA 100 mg/lيستعًزة انشبهذ عُذ تزكُش 

 

 انشاهد

 انمعامم
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يمبرَت يع تطىر يستعًزة  Fusarium oxysporum:  َىظح تطىر يستعًزة انفطز انًًزض 57شكؿ

 150mg/l SAانشبهذ عُذ تزكُش 

 

     يستعًزة  يمبرَت يع تطىر Fusarium oxysporumَىظح تطىر يستعًزة انفطز انًًزض   :58شكؿ       

 200mg/l SAانشبهذ عُذ تزكُش      

 

 

 

 انشيٍ)األَبو(
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  Fusarium oxysporum تأثير حمض السمسميك عمى النسبة المئوية لتثيط الفطر الممرض -7 

 :PDA فى وسط

ممغ/ؿ ليما تأثير  020و SA 250( أف تركيزي 61و 60بينت األرقاـ المتحصؿ عمييا في الشكؿ )     
و  %50حيث بمغت  Fusarium oxysporumممحوظ في خفض النسبة المئوية لنمو الفطر الممرض 

عند التركيز   %37عمى التوالي اعتبارا مف اليـو السابع مف التحضيف، كما أنيا لـ تتجاوز قيمة  46%
وتجمعو داخؿ جسـ العامؿ SA ممغ/ؿ مف اليـو السابع حتى نياية التحضيف. إف زيادة تركيز 150

ىذا المركب حيث أف  SA Glucoside(SAG)الممرض يؤدى الى تسممو وذلؾ بتحولو الى مركب ساـ ىو 
 (.2012ليس بمقدور الكائف الحي تحطيمو والتخمص منو خارج جسمو )جاسـ، 

مت استخد ((Kataria et al., 1997تتوافؽ النتائج المتحصؿ عمييا في ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أجرتيا
باعتبارىا مواد محفزة لممقاومة   O-Acetyl salicylic acidو  nitro salicylic acid-5فييا محاليؿ مثؿ

 PDAفي وسط زراعة   Rhizoctonia solaniتثبيط نمو الفطر  فيالمستحثة في النبات حيث أظيرت كفاءة 
 Pythium(، أف لحمض السمسميؾ قدرة في تثبيط نمو الفطر2007مؿ. وبيف حساف )10و 5، 2.5تراكيز

aphandermatum   ممغ/ؿ في وسط الزراعة 100عند التركيزPDA .وناجى  جاسـ أجراىا وفى دراسة
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 انشيٍ)األَبو(

يمبرَت يع تطىر يستعًزة انشبهذ عُذ تزكُش  Fusarium oxysporumتطىر يستعًزة انفطز انًًزض  :59شكؿ 

250mg/l SA 
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في وسط   Rhizoctonia solaniثبطت نمو الفطر  SA(، أثبت فييا أف التراكيز المرتفعة مف 2007)
 بشكؿ كامؿ.   PDAالزراعة 

 
 عُذ تزاكُش يختهفت يٍ حًط انسهسهُك  Fusarium oxysporum: َسبت تثبُط انفطز انًًزض  61شكل     

 
 : النسبة المئوية الكمية لمتثبيط عند التراكيز المختمفة لحمض السمسميك61شكل
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 :PDA في وسط  Fusarium roseum تأثير حمض السمسميك عمى تطور الفطر الممرض -8

 100mg/l)التراكيز  أف (62،63،64،65) األشكاؿنمو الفطر الممرض المبينة في أظيرت نتائج      

 Fusarium roseumالفطر الممرض  لحمض السمسميؾ ليس ليا تأثير مثبط مباشر عمى نمو (150mg/lو
ممغ/ؿ( مف حمض السميسميؾ كاف ليا تأثيرا مثبطا  200 -250، أما التراكيز) PDAفي الوسط الزراعي 

شكؿ )التوالي   سـ عمى 2.1و 1.9لنمو الفطر الممرض إذ بمغ معدؿ النمو الفطري عند ىذيف التركيزيف 
 ((SAإذ أشار إلى تأثير حامض السمسميؾ )  (Ozgonen et al., 2001 (. تتفؽ ىذه النتائج مع ما ذكره66

عند التراكيز العالية حيث تثبط نمو الفطر تماما عند  Fusarium Oxysporumفي تثبيط نمو الممرض 
 .0.6μΜالتركيز 
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 mg/l SA 100 انتزكُش عُذيمبرَت يع انشبهذ  Fusarium roseum: يعذل انًُى نهفطز انًًزض 66شكؿ 
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األَبو)انشيٍ  ( 

  SA 150mg/l  انتزكُشعُذ يمبرَت يع انشبهذ يعبيهت     Fusarium roseum: يعذل انًُى نهفطز انًًزض63شكؿ 

 

 SA 200mg/lتزكُش ان عُذيمبرَت يع انشبهذ   Fusariium roseumيعذل انًُى نهفطز انًًزض  :64شكؿ
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SAلػ عند التراكيز المختمفة PDA  الوسط في  Fusarium roseumالفطر الممرض : تطور  66شكؿ

A -  ٍ100انتزكُش فطز انفُىسارَىو ف ( ٍيهػ/ل يSA ) 

B- - 150فطز انفُىسارَىو فٍ انتزكُش ( ٍيهػ/ل يSA  )

C-   200فطز انفُىسارَىو فٍ انتزكُش ( ٍيهػ/ل يSA  )

D-   250فطز انفُىسارَىو فٍ انتزكُش ( ٍيهػ/ل يSA  )
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A B 

C D 

mg/l  SA 250mg/l 250 انتزكُشعُذ يمبرَت يع انشبهذ  Fusarium roseumيعذل انًُى نهفطز انًًزض :65شكؿ  
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 الخالصة 
( في مختمف أنحاء العالم، و يحتل المرتبة الثالثة Cicer arietinum.L)يزرع نبات الحمص 

يعد من أىم  ، ومميون ىكتار( 11.97حة المزروعة )البقوليات الغذائية من حيث المسا ضمن
جنوب  فيخاصة  وغذاء رئيسا لشعوب عديدة في العالم الغنية بالبروتينات، البقول الغذائيةمحاصيل 

فريقياوغرب آسيا    .الشمالية وا 
قدر  إنتاج ىكتار و 22.600ي حوالبمغت المساحة الكمية المزروعة بالحمص في الجزائر 

 عشر ثانيةمن حيث المساحة وال عشر عالمياوبذلك فقد احتمت المرتبة الخامسة  طن 21.200 بحوالي
لك ذ سبب يعود،  ىذا المحصول إنتاجلوحظ تراجع في  األخيرةغير انو في السنوات اإلنتاج. من حيث 
 نوعية بذوره المنتجة. إلىوتسيء  اإلنتاج عمىسمبا  تؤثرلتي مراض األبالعديد من ا لئلصابة
قتصادية ا خسارة  الذي يؤدي إلى مرض ذبول الحمصلالمسبب الرئيس   Fusariumالـ يعتبر  

والذي بدوره  المرض النتشار ىذاعند توفر الظروف المبلئمة  %100 إلىفي المحصول قد تصل 
يتسبب في مشاكل ترتبط بالتغذية البشرية السيما في األماكن التي يعتمد فييا الناس عمى الحمص 

راعة العوامل الميمة المحددة لز  ىذا المرض يعتبر من أن، كما كمصدر رئيسي لمبروتين الغذائي
المرض  اوليذا فقد بذلت جيود كثيرة في محاولة لمقضاء عمى ىذ .الحمص في منطقة حوض المتوسط

أو حتى خفض نسبة اإلصابة بو و تقميل الخسائر الناجمة عنو، وقد تعددت وسائل المقاومة والمكافحة 
البيولوجية فالجيازية أو المكتسبة. إلىمن الكيميائية  ،جراء ذلك

قتصادية و الحفاظ عمى عمى الرغم من مساىمة المبيدات الكيميائية في حماية المحاصيل اال
في استخداميا أظير عدة تأثيرات سمبية منيا تطوير قدرة مقاومة  االقتصادي، إال أن اإلفراط االستقرار

خطرىا عمى صحة اإلنسان وتأثيرىا عمى الكائنات  إلىباإلضافة المسببات المرضية لممبيدات الكيميائية 
قد بذلت ل .يؤدي إلى منع استعماليا مستقببل الحية المفيدة باإلضافة إلى تأثيرىا المموث لمبيئة مما قد

فحة المتكاممة لآلفات حثيثة لخفض استخدام ىذه المبيدات الكيميائية والدعوة لتبني نظم المكاجيود 
مادتيا  إحيائيةظيور مبيدات نتج عنيا  األساسيةعناصرىا  أحد أىم لحيويةاتعد المكافحة  حيثالزراعية، 

 .كان ذلك ممكنا كمماالمبيدات الكيميائية محل وبكتيريا لتحل  رياتمن فط مجيريوالفعالة أحياء 
و  عزل بعض الفطريات من أجزاء النبات )الجذور، العنق في التي قمنا بيا لقد مكنت الدراسة

 من الجذور والعنق (F.oxysporum, F.roseum)وىما  Fusariumـنوعين من فطر التمثمت في األوراق( 
تم ومن التربة  ، Rhizopus spو  Aspergillus spأما من عينة البذور فقد تم عزل جنسين وىما فطر 

. sp Pythiumو  Penicillium sp، sp Trichoderma و   Rhizopus spعزل األجناس المتمثمة في 
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فعند تطبيق  ، الفطرية المفيدة دور كبير في تخفيض ذبول الحمص لؤلجناس أن بينت الدراسة
( وفي المختبر in vivo)وزاريومي في الحقل يمرض ذبول الحمص الف ضد Trichoderma virideالفطر 

(in vitro )في تثبيط نمو وانتشار ميسيميوم الكائن الممرض. يمةنتائج م تحصمنا عمى 
   Fusarium oxysporumتبين من خبلل نتائج المواجية المباشرة بين الفطر الممرض 

 ,Trichoderma viride, Pythium sp, Aspergillus niger وفطريات المكافحة الحيوية المتمثمة في:
Aspergillus fumigatus ،بان أعمى نسبة تثبيط تم الحصول عمييا كانت مع الفطر المقاوم sp 

Pythium  وذلك باستعمال فطر  %65تمييا نسبة تثبيط بمغت % 70حيث بمغتTrichoderma viride. 
  فيوزاريومالضد الفطر الممرض  وفعاليةكفاءة  الفطرينن ييذأن لبين تومن خبلل ىذه النتائج، فقد 

Fusarium.  بينما سجمت نسب تثبيط أقل بكثير من األولى والثانية وذلك عند استعمال كل من الفطرين
Aspergillus fumigatus و Aspergillus niger. األبحاثمن  الكثير ىذه النتائج تتوافق مع نتائج إن 

الباحثون في ميدان المكافحة الحيوية. إليياالتي توصل 

 عند نبات الحمص الجيازيةالمقاومة ىذا العمل دور حمض السمسميك في   نتائج أظيرتكما 
 200 خاصةأن المعامبلت بحمض السمسميك و حيث  ، سببات المرضيةتثبيطي لمم تأثيروالذي يمتمك 

 و Fusarium oxysporumبالفطر الممرض  لئلصابةخفض النسبة المئوية  إلىقد أدت ممغ/ل  250و 
Fusarium roseum  ،  ممغ/ل 150و  100كانت مرتفعة عند التركيزين  اإلصابةلوحظ أن نسبة كما 
والتي  %90.47و  100وقدرت بنسبة  Flip 90-13Cوىذا بالنسبة لمصنف  من حمض السمسميك

 عند أما .%100نسبة  اإلصابة فيو بمغت حيثعند الشاىد  اإلصابةكانت بالتقريب مساوية لنسبة 
و  %61.90 ـمنخفضة وبمغت القيم المقدرة ب صابةاإلفكانت نسبة  لممغ/ 250 و 200لتركيزين ا

 250و  200عند التركيزين  لئلصابةسجمت أدنى قيمة فقد  GHAB 5أما بالنسبة لصنف .38.09%
والتي  ممغ/ل 150و 100رنة مع التركيزين مقا %19.04و % 47.61ـحيث قدرت النسب ب ممغ/ل

.%80.95و %  95.23فييما مرتفعة وبقيم تراوحت بين  اإلصابةكانت نسبة 

بمرض الذبول  اإلصابةفي تخفيض  ابأن لحمض السمسميك تأثير  األصصأظيرت نتائج تجربة 
 ،GHAB 5 و  FLIP 90-13C نباتي الصنفين المصابة عند كبل األوراقنسبة  دراسةمن خبلل 

المصابة  األوراقممغ/ل( عدد كبير من  150-100عند التراكيز الضعيفة من اليرمون )سجمنا حيث 
  ،المذكورة سابقااألرقام المصابة بالنسبة لمشاىد وذلك من خبلل  األوراقبحيث كانت تقريبا مساوية لعدد 

.  المصابة ( سجمنا عدد جد منخفض لؤلوراقممغ/ل 250-200المرتفعة لميرمون )أما عند التراكيز 
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بالمرض وذلك  اإلصابةفي خفض  اىام احمض السمسميك دور  ليرمون يتضح من ىذه النتائج أن      
باختبلف تراكيز الحمض. 

حمض السمسميك  عمى األوزان الجافة لممجموع الخضري والجذري ىرمون أظيرت نتائج تأثير 
 اسمبي االعالية لحمض السمسميك تأثير بأن لمتراكيز   GHAB 5 و FLIP 90-13Cبالنسبة لمصنفين 

 نتج عنو  يرمونعمى نشاط الفطر الممرض وىذا ما أدي الى انخفاض تأثيره عمى النباتات المعاممة بال
التركيزين عند  محوظةذلك زيادة الوزن الجاف لكل من المجموع الخضري والجذري وكانت ىذه الزيادة م

خبلل  إلييا اإلشارةأبحاث تمت  إليوتناغمت ىذه النتائج مع ما توصمت قد ، و ممغ/ل 250و  200
 .المناقشة
بينت النتائج التي تحصمنا عمييا أيضا، تأثير ىرمون حمض السمسميك عمى نمو الفطر         

ممغ/لتر( من حمض السمسميك  150-100التراكيز المنخفضة ) فعند .Fusarium roseumالممرض  
ممغ/لتر( أسيمت  250-200حين أن التركيزات المرتفعة ) فيعمى نمو الفطر  امثبط اتأثير    م نمحظل

 تثبيط نمو الكائن الممرض. في
في مجال المكافحة ضد  باستعمال ىرمون السمسميك المشجعة التي تحصمنا عمييا إن النتائج      

ميدان الصحة  فيألخرى الفيوزاريوم تعتبر مساىمة جادة وميمة تضاف الى العديد من المجيودات ا
ننصح في  . كماالمكافحة كبديل آخر فيالستعمال ىذا اليرمون النباتية وتشجع دون شك في التوجو 

وخاصة عمى المستوى  ،اليرمون الذي يعتبر مفتاح المكافحة الجيازيةتعميق الدراسة حول ىذا بالنياية 
ألن التحدي بالنسبة ليرمون حمض السمسميك ىو الوصول الى فيم جيد لمسارات اإلشارات  الجزيئي

 .التي تراقب استجابات وتداخل ىذه المسارات مع مسارات أخرى في الكثير من األنواع النباتية
 .أما بالنسبة ألصناف الحمص فننصح باختيار أصناف مقاومة لؤلمراض

 Trichodermaالحيوية باستعمال سبلالت فطرية أثبتت كفاءتيا ميدانيا كـ كما ننصح بإتباع المكافحة 
  أو منتجاتيما. Pythiumأو
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  المراجع
(.المضادات الحيوية والمقاومات الثالثة ودورىا فى أمراض النبات، المكتبة 2002، محمود موسى.)بعرقو  أبو

  ص.714األكاديمية، مصر، 

.ص 97 ،الدار العربية لمنشر والتوزيع ،ةالخضر الثانوي(. 1989أحمد، عبد المنعم حسن. )  

منشورات جامعة دمشق.        . منشورات التصنيف النباتى (.2004) عمادعبد العزيز و القاضي،  ،لصباغا
 ص. 437دمشق، 

.506المعجم الطبي النباتي. مطبعة المؤسسة العامة لممساحة دمشق.  (.8919)العماد م.ط. 

ترجمة محمد خيري  الغداء.(.عمم المحاصيل و إنتاج ;891كارتر.ب.ل.ب.) تشابمان.و.ف.، بيشوب س.ر.،
ص. :;>لسيد. دار ماكجروىيل لمنشر.

المتسبب الباقالء محصول سيقان وقواعد جذور تعفن مرض اسةر د (2007). سالم ناجي ،جاسم 
 .وكيميائيا إحيائيا وومكافحت البصرة محافظة في Rhizostonia solani ( Kuhn )  الفطر عند 
 .ص 123، البصرة جامعة راعةالز  يةمك راهدكتو  أطروحة 

عمى Salycilc acid السالسيلك حامض تأثير (.2012ين طالب)دو الكورانى، جوا سالم ناجي ،جاسم
عمى نبات زىرة الشمس  الفحميوتطور مرض العفن Macrophomina phaseolina(Tassi)Goidالفطر

Helianthus annus L .

محاصيل البقول. مطابع التعميم العالي في الموصل.    . (8991حامد م.ج. ) جموب ح.ع، طالب أ.ع. و 
 . ص.9>9بغداد.  

. 1>ص  ،محاصيل العمف )الجزء النظري(. مطبعة اإلتحاد دمشق (.8999ك. ) ،امدح

 وحمض Bio health الحيوي(. تأثير المحفز 2016منصور عبد أبوحنو ) و عبد المنعم عبد األمير ،حيدر 
         .(Billiniصنف ) .Solanum tuberosum Lمؤشرات نمو البطاطا   في( Salicylic acid) السمسميك 

. 39 -26(: 2)8مجمة الكوفة لمعموم الزراعية،  
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لممحاصيل  التقني(. زراعة محصول الحمص بالمناطق الساحمية وشبو الساحمية. المعيد 2001حمداش ع.ح.) 
 ص.21 الحقمية. 

   البدائل .الخضر وحشائش وآفات أمراض لمكافحة الزراعية الممارسات ( 2010) . المنعم عبد احمد حسن،  
.ص 783 العربية، مصر جميورية القاىرة، والتوزيع، لمنشر العربية الدار .المتكاممة العممية 

ر؛ أحمد، األحمد؛ مايكل، بوم؛ سعيد، أحمد كمال؛ محمد، موفق يبرق؛ عبد الطيف، العساف وسيام عم عتيق، 
 لحمص.اعمى  في مرض لفحة األسكوكيتا (BION)(. تأثير استخدام معامالت مختمفة من البيون2012كبابي. ) 
.109 -101: 30وقاية النبات العربية، مجمة  

(. إنتاج المحاصيل الحقمية. الجزء األول )محاصيل الحبوب والبقوليات(. جامعة تشرين 1980رقية. ) ،نزيو 
   ص. 349 ،كمية الزراعة
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الممخصات   

: الممخص

مكانة ىامة ضمن البقوليات الغذائية لكونو مصدرا أساسيا   .Cicer arietinum L يحتل الحمص
الجزائر الكثير من  فيالجزائر. تعترض زراعة الحمص  فيكثير من دول العالم أو محميا  فيلمبروتينات 

 في. وقد شيدت المساحات المزروعة تراجعا اإلنتاج إلىالعوائق، بداية من تراجع مساحة زراعتو وصوال 
 من بينيا والتيالسنوات األخيرة من جراء العديد من الصعوبات خاصة تمك المتعمقة باالجيادات الحيوية 

.Fusarium oxysporum بالفطر الممرض اإلصابةالناجم عن  Fusarioseالفيوزاريوز

لمفطر الممرض وكذا تأثير  القدرة التضادية في المخبر لبعض العزالت المقاومةلتقييم أجزيت هذه الدراسة 
كفاءة عزالت باستعمال المواجية المباشرة بينت ىذه الدراسة  .ىرمون السمسميك في المقاومة الجيازية

 الفيوزارمىمذبول لفي كبح نمو الفطر الممرض المسبب  Pythiumو  Trichoderma التضاد المدروسة
اآلليات التي  عبر التواليعمى  %4..9و 90.04، حيث تراوحت نسبة التثبيط بين عند نبات الحمص

كما بينت نتائج الدراسة أن  . Fusarium oxysporumالممرض ذه الفطريات المقاومة تجاه الفطرتبدييا ى
تراكيز مختمفة من ب بالفطر الممرض، ينالمصابFLIP 90-13C و  GHAB 5 الحمص صنفيمعاممة  

خفض اإلصابة بالذبول  ومنو   SAR المكتسبة الجهازية المقاومة  في البدء إشارة يعطي حمض السمسميك
 022التركيزين  عند خاصةحسين مؤشرات النمو ت كذاو  عدد األوراق المصابةخفض من خالل الفيوزارمى 

. مقارنة بالشاىد ممغ/ل 052و 

،  SARالمكافحة البيولوجية، المكافحة الجيازية، Cicer arietinum L. ،Fusarium:الكممات المفتاحية
 .حمض السمسميك
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Abstract: 

    Chickpea (Cicer arietinum L.) occupies an important place among food pulses for being an 

essential source of protein in many countries of the world or locally in Algeria. Many 

obstacles face the cultivation of chickpea in Algeria, starting from the retreat of cultivation to 

its production. Recently, the cultivated areas have witnessed a noticeable retreat, as a result of 

many difficulties, especially those related to the biotic stress including Fusariose resulting 

from the injury of Fusarium oxysporum. This study was carried out in order to evaluated 

capability of some antagonists strains in vitro as well as the role of the Salicylic acid hormone 

in the systemic acquired resistance.

This study shows the efficiency of both Pythium and Trichoderma through the use of direct 

confrontation. The results of direct confrontation show a percent inhibition raining from 42.09 

to 45.6 % respectively, through the mechanisms by these fungi resistance toward the 

pathogenic fungi. 

Additionally, the results of the study show that the treatment of two genotype injured plant of 

Chickpea (GHAB 5, FLIP 90-13C) by the pathogenic Fungi, with salicylic acid gives the start 

signal in the systemic acquired resistance which results in the reduction of the disease whether 

through the number of the infected leaf and through improving the indicators growth 

especially with the concentrations 022 and 250mg/L. 

Key words: Cicer arietinum L., Fusarium, biological resistance, systemic acquired 

resistance, salicylic acid.   
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Résumé: 

    Le pois chiche (Cicer arietinum L.) occupe une place importante parmi les légumineuses 

alimentaires. Il est considéré comme source essentielle de protéines dans de nombreux pays 

du monde ou localement en Algérie. En Algérie, la culture de pois chiche est en difficulté 

actuellement, il ya une baisse nette en terme de superficies et en termes de production relative 

au différentes contraintes notamment biotique et essentiellement la fusariose causée par le 

pathogène Fusarium oxysporum. 

Cette étude a été réalisée afin d’évaluer les capacités de certaines souches antagonistes in 

vitro contre le champignon pathogène Fusarium oxysporum, ainsi que le rôle  de l’acide 

salicylique dans la résistance systémique acquise. 

Le test de l’affrontement direct montre l’efficacité des antagonistes Pythium et Trichoderma. 

Les résultats de l’affrontement direct montrent  une bonne activité inhibitrice des antagonistes 

sus cités avec un pourcentage d’inhibition varie de 45.6 à 42.09 % respectivement, à travers 

les mécanismes que possèdent ses antagonistes face  au Fusarium oxysporum.  

Cette étude a montré également que le traitement des deux génotypes de pois chiche GHAB5, 

FLIP90-13C infectés par le pathogène avec différentes concentrations de l’hormone SA, 

stimule la résistance systémique acquise et par conséquent  la réduction de la maladie à 

travers la diminution du nombre de feuilles infectées et l’amélioration des indices de 

croissance et ceci pour les concentrations 200 et 250 mg/l de SA.     

Mots clé: Cicer arietinum L., Fusarium, lute biologique, résistance systémique acquise, acide 

salicylique.   
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1الملحك 

 PDA بیئةمكونات   
غ022البطاطا........ 

غ02الجمكوز........

غ02اآلجار.........
مل0222ماء مقطر......

 مل 500 عمى یحتوي بیشر داخل توضع صغیرة، مربعات إلى تقطع و تقشر ثم البطاطا حبات تنظف
 یهإل یضاف و البطاطا مستخمص یرشح د، 30 لمدة لمطهي ئهاد هبل عمى توضع ثم مقطر ماء

 مقطر ماءلتر 0 إلى الحجم یكمل  .متجانس محمول عمى لمحصول الجید التحریك مع السابقة المكونات
Pيعدل عند ثم 

H
درجة علىالصاد الوىصد  فيهل ويعمن  052لارورات زجاجية  سعتها  فييىزع  و  5 

 دليمة ويحفظ بعد ذلك في الثالجة لالستعوال الالحك.   02ضغط جى لودة0.5م و002°
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التحمیل االحصائى :2الملحك 

عدد األوراق المصابة

13c-FLIP 90

Différence -60,700

t (Valeur observée) -2,731

t (Valeur critique) -4,303

DDL 2

p-value (bilatérale) 0,112

alpha 0,05

GHAB5

Différence -35,833

t (Valeur observée) -2,470

t (Valeur critique) -4,303

DDL 2

p-value (bilatérale) 0,132

alpha 0,05

GHAB5 Partie Aérienne GHAB5 Partie Racinaire

Différence 0,064 Différence 0,040

t (Valeur observée) 5,750 t (Valeur observée) 18,509

t (Valeur critique) -3,182 t (Valeur critique) -3,182

DDL 3 DDL 3

p-value (bilatérale) 0,010 p-value (bilatérale) 0,000

alpha 0,05 alpha 0,05

13c Partie Aérienne-FLIP 90 13c Partie Racinaire-FLIP 90

Différence 0,026 Différence 0,028

t (Valeur observée) 3,650 t (Valeur observée) 4,282

t (Valeur critique) -3,182 t (Valeur critique) -3,182

DDL 3 DDL 3

p-value (bilatérale) 0,035 p-value (bilatérale) 0,023

alpha 0,05 alpha 0,05
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SA تزاكَش عنذ مختلف( (PDAفٌ الوسط الشراعٌ    Fusarium oxysporumتطور مَسَلَوم الفطز الممزض :3ملحك   

التزاكَش

األٍبم 
SA100SA150SA200SA 250المكزرات

اليوم االول

1
2
3

الشاهد

mm 2
2mm

1,7mm
2mm

1mm
3mm
1mm
2mm

2mm
2mm
1mm
2mm

1mm
1mm
2mm
2mm

الثانياليوم 

1
2
3

الشاهد

3mm
3mm
3mm
4mm

4mm
3mm
3mm
4mm

2mm
3mm
3mm
4mm

2mm
4mm
2mm
4mm

اليوم الثالث 

1
2
3

الشاهد

6mm
8mm
7mm
8mm

10mm
6mm
7mm
8mm

5mm
7mm
6mm
8mm

6mm
7mm
6mm
8mm

اليوم الرابع

1
2
3

الشاهد 

8mm
8mm

13mm
10mm

10mm
9mm

10mm
10mm

8mm
11mm

8mm
10mm

10mm
9mm
7mm

10mm

اليوم الخامس

1
2
3

الشاهد 

13mm
14mm
19mm
19mm

23mm
15mm
15mm
19mm

12mm
11mm
12mm
19mm

12mm
14mm
15mm
19mm

1 اليوم السادس 
2
3

الشاهد

13mm
15mm
22mm
22mm

25mm
15mm
18mm
22mm

13mm
12mm
14mm
22mm

15mm
17mm
18mm
22mm

1السابعاليوم 
2
3

الشاهد

21mm
21mm
33mm
40mm

35mm
20mm
32mm
40mm

20mm
19mm
20mm
40mm

20mm
22mm
22mm
40mm

1ثامناليوم ال
2
3

الشاهد

21mm
23mm
33mm
40mm

35mm
20mm
32mm
40mm

20mm
19mm
20mm
40mm

20mm
22mm
22mm
40mm

1اليوم التاسع
2
3

الشاهد

21mm
23mm
35mm
40mm

35mm 
20mm 
32mm 
40mm 

20mm
19mm
20mm
40mm

20mm
22mm
22mm
40mm

1اليوم العاشر
2
3

الشاهد

21mm
23mm
35mm
40mm

35mm
20mm
32mm
40mm

20mm
19mm
20mm
40mm

20mm
22mm
22mm
40mm
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.في مختلف تراكيز حمض السلسليك  FLIP90-13C عند صنفالمصابة  األوراقمعدل عدد   : 4ملحك

التركيز 

األيام  

 عذد األوراق المصببة
SA100 SA150 SA200 SA 250 الشاهد

1222222

242383322

351454222

463615773

59889791512

6115111872824

71421381293332

81551421334942

91751721555349

121891821696252



الممحقات   

في مختلف تراكيز حمض السلسليك  GHAB5معدل عدد األوراق المصابة عند صنف  : 5 ملحك     

التزكَش         

األٍبم

 عدد األوراق الوصابة

SA100 SA150 SA200 SA250 الشبهذ

0022222

002000222

302320322

053520222

5555355052

51012530002

12225203202

23223223302

33332353532

02025022320230



الممحقات   

.عنذ مختلف تزاكَش حمط السلسلَك  FLIP C90-13النسبة المئوٍة لخفط المزض لذى صنف  :6ملحك   

التركيس        

األيام   
SA100 SA150 SA200 SA250

0022022022022

055022022

300.1500.5535.21022

03.013.5022.2235.03

53.0203.3220.5323.13

53.0100.3015.5511.00

10.001.2515.0012.51

23.5105.1052.3210.03

30.1000.0053.1010

020.1502.5251.0313.50

المعذل العبم لخفط 

 المزض
0500.520.525



الممحقات   

.عنذ مختلف تزاكَش حمط السلسلَك GHAB 5النسبة المئوٍة لخفط المزض لذى صنف : 7ملحك    

التركيس       

األيام
SA100  SA150 SA200  SA250

0022022022022

05150.02022022

3500.5022022

05.553.03022022

53.21215.30022

50.020.2053.2025.30

10.015.2055.3213.50

20.000.0053.3352.22

33.233.2350.5053.53

020.155.5550.1353.50

المعذل العبم لخفط 

 المزض
02.303.112221



الممحقات   

الخضزً و الجذرً و علي عذد  والجبفة للمجموع( علي األوسان الطبسجة (SAتأثَز حمط السلسلَك : 8ملحك 

 األوراق



:اللقبالمقب: باسه     االسم: نورة   بوزيان .......    .......    .................  تاريخ المناقشة 

الشهادة: دكتوراه العلوم في علم أمراض النبات  

       . Cicer arietinum L الحمص العنوان: دراسة تأثير المكافحة البيولوجية والمعاممة الهرمونية عمى بعض أمراض أصناف 

 الولخص:    

مكانة ىامة ضمن البقوليات الغذائية لكونو مصدرا أساسيا لمبروتينات في كثير   .Cicer arietinum L يحتل الحمص 
 من دول العالم أو محميا في الجزائر. تعترض زراعة الحمص في الجزائر الكثير من العوائق، بداية من تراجع مساحة  
زراعتو وصوال الى اإلنتاج. وقد شيدت المساحات المزروعة تراجعا في السنوات األخيرة من جراء العديد من   

  الناجم عن اإلصابة بالفطر Fusarioseالتي من بينيا الفيوزاريوزالصعوبات خاصة تمك المتعمقة باالجيادات الحيوية و 
لتقييم القدرة التضادية في المخبر لبعض العزالت المقاومة هذه الدراست   أجزيت . Fusarium oxysporum الممرض

لمفطر الممرض وكذا تأثير ىرمون السمسميك في المقاومة الجيازية.
في كبح نمو  Pythiumو Trichoderma بينت ىذه الدراسة باستعمال المواجية المباشرة كفاءة عزالت التضاد المدروسة

عمى  %4..9و 90.04الفطر الممرض المسبب لمذبول الفيوزارمى عند نبات الحمص، حيث تراوحت نسبة التثبيط بين 
.                    Fusarium oxysporumعبر اآلليات التي تبدييا ىذه الفطريات المقاومة تجاه الفطر الممرضالتوالي 

المصابين بالفطر الممرض، FLIP 90-13Cو  GHAB 5 كما بينت نتائج الدراسة أن معاممة  صنفي الحمص 
  خفض اإلصابة ومنو   SAR المكتسبت الجهاسيت المقاومت  في البدء إشارة يعطيحمض السمسميك تراكيز مختمفة من ب 

 022حسين مؤشرات النمو خاصة عند التركيزين بالذبول الفيوزارمى من خالل خفض عدد األوراق المصابة وكذا ت
 ممغ/ل مقارنة بالشاىد.  052و
، حمض السمسميك ،SAR المكافحة الجهازية ،، المكافحة البيولوجية Cicer arietinum L. ، Fusarium: لكممات المفتاحيةا 

البيىلىجيب وعلن البيئت النببتيت:  قطن 

1قطنطينتاالخىة هنتىري جبهعت  . علىم الطبيعت والحيبة : كليت 

قطنطينت ،INRAالسراعيتهخبر الوعهذ الىطني لألبحبث : مخبر البحث

جبهعت أم البىاقي هخبر الجسيئبث الحيىيت النببتيت وتحطين النببث،

 :  األضتبر الذكتىر دهيوبث العيذ هذير البحج

أهبم اللجنت الوكىنت هن:  

        1قطنطينتاالخىة هنتىري جبهعت           التعلين العبلً أضتبر قه هببركبب         الرئيص:

1قطنطينتاالخىة هنتىري جبهعت           التعلين العبلًأضتبر  دهيوبث العيذ الوقرر  :      

1قطنطينتاالخىة هنتىري جبهعت التعلين العبلً أضتبر        الحفيظ عبذ يشذحوي الووتحنين:        

 هيلت حفيظ بىصىف الوركس الجبهعً          التعلين العبلً أضتبر          عبذ الىهبة يحي 

أضتبر  حرزهللا   ضطيف فرحبث عببش جبهعت التعلين العبلً                             داود

ضطيففرحبث عببش جبهعت         هحبضرأضتبر رواق نىر الذين




