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  (Alternaria solani) اللفحة المبكرة

  
   3بسام أبو ترابيو 2تيسر أبو الفضل، 1فاتن الصفدي

، دمشق، سورية، 113. ب.إدارة بحوث وقاية النبات، الھيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دوما، ص) 2( ، سورية؛مركز بحوث السويداء) 1(
   .كلية الزراعة، قسم علوم البستنة، جامعة دمشق، سورية) 3(؛ Tafadil@yahoo.com: البريد اإللكتروني

 

 الملخص
اللفحة المبكرة  المحلية إزاء مرض الطماطم/ لبندورةا أصنافبعض تقييم قابلية إصابة . 2012. بسام أبو ترابيو أبو الفضل  تيسر ،فاتن ،الصفدي

(Alternaria solani) . ،141-139 :30مجلة وقاية النبات العربية.  
  تي يسببها الفطرالمبكرة ال مرض اللفحةإزاء  سوريةالمحلية المزروعة في  الطماطم/البندورة من أصناف 10إلى اختبار مقاومة  اسةدر ال هدفت

Alternaria solani، 2±24( ةالزجاجي بالستيكية تحت ظروف الدفيئة في أصص 2008عام  ُنفذت ºدرجة  من حيث ألصنافامقاومة  تتباين .مكررات ةبأربع )س
درعا وجردي وحراجل  على األصناف بالمرضدرجة إصابة أوراقها من حيث  اً معنوي الجبل ظهربصفير و  نفانصتفوق ال حيثالنباتات المصابة  نسبإصابة األوراق و 

تلك وتعتبر  .ةمقاومالمن متوسطة درجة  بريح وبسكنتاو  ورديات صنافاألظهرت أفي حين  ،إلى عاليةلإلصابة ة متوسطة مجدل معوش التي أبدت بدورها قابليو 
   .صول على أصناف مقاومةللمرض أمر في غاية األهمية حيث يمكن إدخالها في برامج التربية للح مقاومةال صنافاأل
  .Lycopersicum esculentum ،Alternaria solani ،، اللفحة المبكرةالطماطم المحلية/البندورة: مات مفتاحيةكل
  

   المقدمة
  

أحد أهم  (.Lycopersicom esculentum Mill) الطماطم/تعد البندورة
تقدمًا تحتل مركزًا م وهي ،وأكثرها انتشارًا في العالم ضرالخُ  محاصيل

 2008في عام  حيث بلغ اإلنتاج ،في سوريةالخضر ن محاصيل بي
 كتاره 16,815 المساحة المزروعةوبلغت  ،طن 531,639 حوالي

)2(.  
التي تؤثر ية ضر يصاب محصول البندورة بالعديد من اآلفات الم  
تبقعات ولفحات الأمراض  ُتشكلو ، في كمية اإلنتاج ونوعيتهسلبًا 

 األمراض الفطرية التي تصيب هذا المحصولمن  حيزًا مهماً األوراق 
 Alternaria solani( الذي يسببه الفطر مرض اللفحة المبكرة ويحتل

(Ellis & G.Martin اقتصادية  خسائر اً سببم ،أهمية خاصة بينها
أصناف مقاومة  يتم السيطرة على هذا المرض باستخدام وغالبًا ما همةم
 المناطق ذات الرطوبة النسبية في ينتشر مرض اللفحة المبكرة .)16(

  .)9( الممطرة وذات الندى الكثيف أثناء فصل النموو  العالية،
تكرر تلذلك يمكن أن أيام،  7- 5تستمر دورة حياة المرض 

أكثر  النباتات تكونو  ،مرات عديدة خالل موسم النمو به اإلصابة
ودا أو قلة أثناء اإلثمار أو مهاجمة النيمات( حساسية في فترات اإلجهاد 

تظهر أعراض اإلصابة بالمرض على األجزاء النباتية  .)التسميد
 ة،دائريو  غامقةصغيرة بقع  هيئةعلى ) األكبر عمراً ( ناضجةالالخضراء 

تتحول  .صفرأ جينسب حاطت ،متراكزةحلقات  ةً شكلم التلبث أن تتسع

مما  ،شديدةثم تسقط عند حدوث إصابة  ،األوراق إلى اللون البني
 .)5( المباشرة الشمس أشعةض الثمار ألضرار عرّ يُ 

و يمكن ، أو في التربة النباتات المصابةبقايا ر على شتي الفطيُ  
 حديثةً  اً نتج أبواغيُ  ، ثملمدة عام أو أكثر حية أبواغه الكونيدية أن تبقى

 صابةحدث اإليُ  للقاح الذيمصدرًا التي تشكل في الفصل التالي 
في  فائقةانتشار المرض بسرعة  انوية ُمحدثةاألولية، وتليها إصابات ث

  .)19 ،18( النضج السيما في طور ة النباتكافة مراحل حيا
 أساليب عديدة إتباعإلى األوراق  تبقعلفحة و أدى انتشار أمراض 

، إال أنه علية مقبولة، أعطت جميعها فامراضاأل هذه للسيطرة على
 كاملة للمرض، ومنهاتبقى اإلدارة المت ،ساليبهذه األ ومهما تعددت

، 1( أماناً وأكثرها  قائالطر  هذهأفضل  مناستنباط األصناف المقاومة 
7 ،11 ،12 ،15.(   

 أصناف يم قابلية إصابة بعضو تق إلى بحثال اهذ فهد
 اللفحة المبكرة مرضإزاء المزروعة في سورية المحلية ماطم الط/لبندورةا

قًا في عمليات الستخدامها الح، تحت ظروف العدوى اإلصطناعية
  .من استخدام المبيدات ما أمكنالتربية من أجل التخفيف 

  
  وطرائقه مواد البحث

  

مجدل  ،حراجل( المحلية الطماطم/من البندورة أصناف 10بذور زرعت 
 ،جردي ،ورديات، درعا ،كفر سلوان ،بسكنتا ،بريح ،الجبل ظهر ،معوش
 ، وذلكربالتو ب مملوءة سم 8×8حجم بالستيكية  في أصص )بصفير
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 س 2º±24(متحكم بها  ظروف تحت ُحضنتو  ،أصيص/بذرة 2بمعدل 
عند ظهور الورقة الحقيقية األولى  هام تفريدوت ،)ساعة إضاءة 16 و

في  نباتات من كل صنف 10زرعت حيث  ،أصيص/نبات واحد الى
  .مكررات ةبأربعكل مكرر و 

بعد  ،نبات مصاب أوراق من Alternaria solaniالفطر زل عُ 
 دقائق، 3لمدة % 5 تركيزب الصوديوم بهيبو كلوريت اً سطحي املتهامع
على ورق ترشيح مرات وجففت  3بالماء المقطر المعقم  تغسل ثم

 )آغار+ ديكستروز+بطاطا ( PDA مستنبت زرعت علىم ث معقم،
 زارععلى م حصوللوا تنقية الفطر تم .سº 1±25 عندوحضنت 

Alternaria solani ،بوغال وحيدة (Monospore) )4(، داعدأ وأنتجت 
  ).17( سضها ألشعة الشميعن طريق تعر  الكونيدية من األبواغ غزيرة

 مل 0.5( معلق معقم باألتوكالفطة ااألوراق بوس عديتأُ 
وُحضر  )6درجة الحموضة جالتين و  غ 0.25 +عصير البرتقال 
  .)4( مل/ بوغ 610تركيز المعلق المعدي ب

أوراق ى عل اللقاح المعدي رشب مراضيةنفذت دراسة القدرة اإل
بإحكام لتحقيق رطوبة  هاغطيتتتمت من ثم و  ،اً يوم 40عمر بنباتات 

في الظالم النباتات المعداة تركت  .نسبية عالية ضرورية لنجاح العدوى
ساعة، ثم أعيدت بعد ذلك للشروط  24لمدة ذاتها الحرارة درجة عند 

 قبل من العدوىساعة  48 ءة مع التغطية لمدةذاتها من حرارة وٕاضا
  .)3( يتدريجشكل كشف عنها بال

أيام  10بعد  إلصابة بالمرضا أخذت قراءة ردة فعل النبات إزاء
  درجات من تسع اإلصابة بوساطة سلم  درجةقدرت و  اإلعداءمن 

، )16(مانشر سابقًا  ة، حسببحسب النسبة المئوية لإلصاب) 1-9(
نسبة  =4 ،صغيرة مُتعددة بقع =3 ،بقع قليلة =2 ،سليم =1: حيث أن

نسبة  =6 ،%20- 10نسبة اإلصابة من  =5 ،%10إصابة أقل من 
نسبة  =8 ،%80- 51نسبة اإلصابة من  =7 ،%50- 21اإلصابة من 
   .نبات ميت =9 ،%90- 81اإلصابة من 

 ندوع MSTATCحللت النتائج بواسطة البرنامج اإلحصائي 
  %.5 احتمالمستوى 

  
  النتائج والمناقشة

  
أصناف  إعداءأيام من  10بعد أعراض مرض اللفحة المبكرة ظهرت 
بقع دقيقة سوداء إلى بنية  هيئةعلى ، A. solaniبالفطر البندورة 

الطرفية  نهاياتال غامقة، ثم اتسعت مسببة لفحة األوراق واحتراق
ومحاطة بهالة  تراكزة،دوائر م على هيئة، وكانت البقع لألوراق المركبة

ألعراض مرض األعراض كانت مشابهة تمامًا  ، وهذهاللون صفراء

 .)14، 13(في البيوت البالستيكية  لفحة المبكرة على أوراق البندورةال
   .االعدوى عليهكما ترافقت اإلصابة بتساقط األوراق التي تمت 

لمرض  المختبرة صنافاألتباينًا في درجة مقاومة نتائج الت أظهر 
 نفانصال نكاو صطناعية، تحت ظروف العدوى اال ،اللفحة المبكرة

 تهمابلغت درجة إصاب إذ المقاومة للمرض، االجبل عالي ظهربصفير و 
  .)1جدول ( على التوالي ،4.45 و 4.37بالمرض 

  
 المحلية الطماطم/لبندورةمن ا أصنافبعض  قابلية إصابة .1جدول 

في البيت  االصطناعيةتحت ظروف العدوى  مرض اللفحة المبكرةب
  .8200 رية،سو ،البالستيكي

Table 1. Reaction of some tomato cultivars to early blight 
disease under artificial inoculation conditions in the 
greenhouse, Syria, 2008. 
 

  الصنف
Cultivar

 درجة اإلصابة
  المرضب

 9-1بحسب السلم 
Disease score 

(1-9 scale) 

(%) المئوية  نسبةال
  للنباتات المصابة

Percentage (%) of 
infected plants 

 a 22.95 6.085  حراجل
 a 20.50 5.990  مجدل معوش
 b   9.75 4.450  ظھر الجبل

 ab 14.00 5.280  بريح
 ab 14.44 5.295  بسكنتا

 a 20.00 5.840  كفر سلوان
 a 30.25 6.210  درعا

 ab 13.80 5.265  ورديات
 a 28.00 6.195  جردي
 b   8.25 4.370  بصفير

LSD at 5%0.481  
  

درعا  صنافاألمعنويًا على  بصفير وظهر الجبل الصنفان تفوق
التي تراوحت درجة و  ،و جردي و حراجل و مجدل معوش وكفر سلوان

وهي ، كفر سلوان صنفلل 5.84 درعا و صنفلل 6.21بين إصابتهما 
كما بينت النتائج تفوق  .يةإلى عال متوسطة لإلصابة قابليةذات 

ورديات و بريح و صناف األظاهريًا على الجبل  ظهربصفير و  صنفانال
ورديات  صنفلل 5.265 إصابتها ما بين اتوالتي تراوحت درج بسكنتا،

  .بمقاومة متوسطة للمرضتميز  لذينال، بسكنتا صنفلل 5.295و 
 تتوافقللمرض متوسطة المقاومة  أو مقاومة أصناف إن وجود

المحلية  صنافاألمجموعة من  حددتالتي  ،)1(دراسة سابقة مع 
وهذه المقاومة تحمي النبات من  المقاومة ومتوسطة المقاومة للمرض،

يقي الثمار من التعرض  األمر الذيسقوط كامل األوراق في الحقل 
فيما بينها من حيث المقاومة  اختلفت األصناف). 5( لسمطة الشمس

إلى صفات وراثية هذا االختالف  يعود قدو ، لمرض اللفحة المبكرة
أن صفة المقاومة صفة معقدة ومرتبطة مع إذ  صنف،متعلقة بال

للتعرف  سة اآلنوتجري الدرا. )6( بيولوجيا األصناف والوراثة والتربية
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استخدام  ومن ثم )10(المقاومة  المسؤولة عن صفة مورثاتعلى ال
 أصناف تجارية إلىوصول لل المقاومة في عمليات التهجين صنافاأل

استخدام المبيدات وأثرها وتجنب  المرضللحد من تأثير  مقاومة )8(
  ).16(قدر اإلمكان  البيئةفي الضار 
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Alsafadi, F., T. Abou Al Fadil and B. Abou Trabi . 2012. Evaluation of Some Local Tomato Cultivars Reaction to Early 
Blight Disease Caused by Alternaria solani. Arab Journal of Plant Protection, 30: 139-141. 

This study evaluated the reaction of 10 local tomato cultivars against early blight disease caused by the fungus Alternaria solani, in 
pots under glasshouse conditions (24±2 ºC). Disease level was recorded based on a 1-9 scale. Results showed that cultivars Bosfer and Daher 
aljabal had a high level of resistance to early blight, compared to cultivars Dara, Gerdi, Haragel and Magdal Mawash which were moderately 
or highly susceptible to the disease. Moreover, cultivars Wardiat, Breh and Baskanta showed moderate resistance to the disease. The 
identified resistant cultivars are potentially important for use in breeding programs.  
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