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  الملخص
مجلة . في سورية البطاطس/لمرض النقطة السوداء على البطاطاكمسبب  Colletotrichum coccodes الفطر وتحديدعزل . 2012 .مطر، محمد

  .179-171: 30 ،وقاية النبات العربية
 نياليي محافظتي حماه وٕادلب على الصنفين بفالبطاطس /بعض حقول البطاطا سورية في ألول مرة في وسجل) األنتراكنوز(النقطة السوداء  رصد مرض

، المزرعية والتشريحية تحت ظروف المختبر خصائصهعزل الفطر المسبب للمرض من جذور وسوق ودرنات النباتات المصابة، ودرست . 2006وسبونتا في عام 
 ،عن طريق اإلعداء االصطناعي للتربة تحت ظروف الدفيئة درست القدرة اإلمراضية للفطر .Colletotrichum coccodes (Wallr) Hughes ف على أنهرّ عُ و 

 ،يومَا من الزراعة 70-60بعد  المعداةالمرض على النباتات ظهرت أعراض  ،مرتبة إليت - نيال يمم من صنف ب 55-45بقطر بطاطس/درنات بطاطاواستخدمت 
أسيرفيوالت /كويمات(ظهرت إثمارات الفطر  .اإلصابةيومَا من  20-15لمصابة بعد ذبول وتهدل ثم اصفرار لألوراق العلوية، تبعه جفاف وموت النباتات اب تمثلتو 

السوق والجذور نسج  تحلل كما سبب المرض. مع شدة اإلصابةطردًا شكل نقط سوداء على الجذور واألجزاء السفلى من الساق بكثافة تناسبت ب) حجريةوأجسام 
بكثافة تناسبت  بنية اللون، ظهرت فيها إثمارات الفطر - شكل بقع سطحية، رماديةب األعراض على الدرنات المصابةظهرت . تلون لألوعية الناقلةإحداث المصابة دون 

  .لقيمتها التسويقية خفضًا شديداإلى تجعد قشرة الدرنة مما سبب فأدت  ،ظروف التخزين غير المناسبة تحتحجم البقع ثم ازداد  مع شدة اإلصابة،طردًا 
  .، سوريةColletotrichum coccodes ،النقطة السوداء ،بطاطس/اطابط: كلمات مفتاحية

  
  المقدمة

  
من محاصيل  (.Solanum tuberosum L)البطاطس /البطاطاتعد 

وهي تحتل المركز الثاني  ،عالمالالخضر المهمة اقتصاديًا على مستوى 
، 3( ٕانتاج الطاقةو بعد الذرة الصفراء من حيث االنتشار والقيمة الغذائية 

 وتمثل جزءاً  ،على نطاق واسع سوريةفي  البطاطس/البطاطاتزرع . )4
 المساحة المزروعة بلغتوقد  ،الوطني من روافد األمن الغذائي مهماً 
  ).1(طنًا  720492 تنتجأ اً هكتار  36127حوالي 2008في عام بها 

الفطرية التي تؤثر  األمراضد من يبعد طسطاالب/تصاب البطاطا   
للكائن تبعًا الخسائر الناتجة عنها تتباين و  ،ونوعاً  كماً  اإلنتاجفي سلبًا 

 ممارسات الزراعيةالظروف البيئية وال األصناف المزروعة، المسبب،
)7 ،14 ،26(.  

 ةواسعمن األمراض ) األنثراكنوز( أو عد مرض النقطة السوداءيُ 
، 10، 8( في عدد من دول العالم البطاطس/على البطاطا االنتشار

مناطق الكافة ليشمل خالل السنوات الماضية زداد انتشاره قد او ، )27
قد ومع ذلك ف .)17، 16( في العالم البطاطس/البطاطانتاج الرئيسة إل

، هذا المحصولكثير من الدول تعتبره من األمراض الثانوية على  كانت
 ةازدادت أهمي .)15، 13( تكون سطحيةبه إصابة الدرنات كون 

ارتفاع مستوى الوعي لدى  رة بسببالمرض في السنوات األخي
 وزيادة الطلب على الدرنات النظيفة والخالية من العيوب المستهلكين

، 14( يشتد المرض في المناطق الجافة واألراضي الرملية .)14، 10(
  إلى تصل ونوعًا قد ويسبب خسائر كبيرة في المحصول كماً  ،)21
ويسبب  ظاميةكما يتطور في المخازن غير الن، )18، %17 (30- 8

المرتفعة درجات الحرارة عند خاصة بو في وزن الدرنات  كبيراً  انخفاضاً 
15 -20 20، 12% (95- 75ورطوبة نسبية  س(.  

 Colletotrichum coccodes مرض عن الفطراليتسبب 

Wallr. (Hughes) =   Colletotrichum atramentarium 

(Berk.et Br) Taub. Dekson, 1926)  الناقصةالفطور صف من 
Deuteromycetes   رتبةMelanconiales وعائلة Melanconiaceae 

)2 ،27(.  
الفصيلة  من نباتات اً يصيب عديدفهو واسع للفطر مجال عوائلي 

 والقرعية Brassicaceae والصليبية Solanaceae الباذنجانية
Cucurbitaceae  والبقوليةFabaceae  د من عدي إلىإضافة  .غيرهاو

  .)11، 5(مختلفة  فصائل نباتية عشبية التي تتبعالنباتات ال
لنبات األرضية لجزاء جميع األتظهر أعراض المرض على 

المجموع على الساق و  كما يسبب أعراضاً  ).درنات، جذور، مدادات(
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األوراق  ذبولصابة إلى تؤدي اإلو  .)19، 17، 14، 9، 6( الخضري
 تظهرو . )27، 14( باتجاه األسفل ومن ثم جفافها ابتداء من القمة

شكل ب األعراض على قاعدة الساق في النصف الثاني من عمر النبات
 .)27، 2( اتجاه واحدببقع بنية فاتحة اللون تتحد أحيانًا وتنتظم طوليًا 

عليها إثمارات  تظهرثم تجف وتتشقق و  تصفر السوق المصابة تدريجياً 
 يرةصغشكل نقط سوداء ب )& acervuli microsclerotia(الفطر 

تخّرب تكما  .)29، 24، 23( مع شدة اإلصابةطردًا تتناسب بكثافة و 
باللون  أحياناً تتلون و  )Stolons( )22 ،29(المدادة والسوق نسج الجذر 

 تصبح النباتات المصابة سهلة القلع. )27، 14( البنفسجي أو الوردي
وتبدو  ،)30، 14( الجافم ريو فيوزاوقد تترافق اإلصابة بعفن  ،)28(
تظهر على  .)Black leg )8 ،27كأنها مصابة بالرجل السوداء  حياناً أ

الشكل غير منتظمة  ،فضية اللون –نيةسطح الدرنات المصابة بقع ب
إلى ) 27( Pidoplichko  رويشي .)28، 17( تكثر فيها إثمارات الفطر

تلك التي مع  تشابهت أعراض المرض على األجزاء الهوائية للنباتأن 
تصفر األوراق العلوية وتنثني حوافها إذ ، ض الذبول الوعائيأمرا تحدثها

ذبول الإال أّن  ،للداخل ثم تذبل وتجف قبل عدة أسابيع من نضج النبات
ال يسد و ب أنظمة الجذور ييسبب تخر  C. coccodes الذي يحدثه الفطر

 رو فط حالة أمراض الذبول الوعائي المتسببة عن األوعية الناقلة كما في
Fusarium oxysporum و Verticillium dahliae )26(.  شيرتو 

إلى أن مرض النقطة السوداء يمكن أن يتكشف على الجذور  الدراسات
وتزداد  .من الزراعة أسبوعاً  12وعلى الدرنات بعد  ،أسابيع 10بعد 

بعد نضج طويلة اإلصابة في الدرنات التي تبقى في التربة لفترة 
  .)17، 13، 5( وجفاف المجموع الخضري المحصول

البقايا النباتية و  المصابة درناتعن طريق المرض مال ينتقل
سنوات  8- 4 التربة لمدة تزيد عنته في يويحتفظ بحيو  ،)26، 7( والتربة

من  يةوخال ةنظيفتقاوي أن زراعة  األبحاثوقد أظهرت  .)22، 13(
  نتجت درنات جديدة مصابة بنسبةأ المرض في أرض موبوءة

نتيجة لنمو الجذور الفتية يمكن أن تصاب ، كما )23، 11( 88%–15
زراعة درنات مصابة تؤدي إلى وأن  ،الفطر من الدرنة األم المصابة

  .)16، 5( %100 مصابة بنسبةجديدة إنتاج درنات 
 أنغير  ،األصناف المزروعة في درجة مقاومتها للمرضتتباين 

عالية  أو أصناف منيعة اآلنوال توجد حتى  ،ا قابلة لإلصابةهعيجم
عرضة  أكثرمبكرة النضج ن األصناف أو  ،)28، 25، 16( المقاومة

أن أعراض كما  .)31، 29( األصناف متأخرة النضجلإلصابة من 
 مقارنةعلى الدرنات ذات الجلد الرقيق  أكثر شيوعاً تكون المرض 

يتابع المرض تطوره على  .)26، 25، 17( ذات الجلد السميكالدرنات ب
في وزن  محدوداً  ويسبب نقصاً مخازن غير النظامية الدرنات في ال

  .)22، 18( من التخزين أسبوعاً  18 بعد %10 الدرنات قدر بحوالي

زراعة ل الرئيسةفي بعض المناطق  مؤخراً لوحظ انتشار المرض 
حديث  وبما أّن المرض .سورية شمالو وسط  في البطاطس/البطاطا

هدف  فقد، سجل سابقاولم ي في سورية البطاطس/العهد على البطاطا
 /الشكليةخصائصه عزل الفطر الممرض ودراسة  )1 :إلى البحث

مراضية اإلته اسة قدر در  )2، وتحديد هويتهالمورفولوجية والتشريحية 
  ،على المجموع الخضري والدرنات تهاوشداإلصابة وتحديد نسبة 

سبة المنا للمرض وتحديد الفترة دراسة التغيرات المورفولوجية المميزة )3
  .األعراض تطورلظهور المرض و 

  
  هوطرائقالبحث مواد 

  
  وتحديد هويته الممرض الفطر عزل

صنفي  منعزل الفطر من سوق وجذور ودرنات النباتات المصابة 
في قريتي البطاطس /من بعض حقول البطاطا جمعت ،نيلال وسبونتايب

في  )بنش( وقرية الصويغية ،وكرناز في محافظة حماة نبودة كفر
  .2008–2006 األعوامفظة ادلب خالل محا

عدة مرات بماء الصنبور  غسلت األجزاء النباتية المصابة
ثم طهرت سطحيًا بمحلول  )سم 0.5(وقسمت إلى قطع صغيرة 
 غسلت .دقائق 4- 3 لمدة %0.525 هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز

بالماء المقطر المعقم ثم جففت وزرعت في أطباق بتري القطع بعد ذلك 
  مضاف  )آجار - دكستروز  - بطاطا ( PDA مستنبتتوي على تح
حرارة  األطباق عندحضنت  .لتر/مغ 250بتركيز  ستربتومايسين ليهإ

25±2 تمت تنقية الفطر بطريقة طرف الهيفا وكررت  .لمدة أسبوع س
  .العملية عدة مرات حتى الحصول على مستعمرات نقية

  
  وتطورهض دراسة تأثير الحرارة في نمو الفطر الممر 

  من أطراف مستعمرة فتية للفطرمم  5ص بقطر اقر أ تأخذ
C. coccodes تحتوي سم  9  هاق بتري قطر اطبمركز أفي  توزرع

درجات حرارة  عندحضنت األطباق  .PDA الغذائي المستنبتعلى 
تم . أطباق لكل درجة 3وبمعدل  س 40 و 5تراوحت ما بين متباينة 

وحتى  ةعاميًا اعتبارًا من تاريخ الزر قياس أقطار مستعمرات الفطر يو 
  .المعامالتأي من اكتمال نمو المستعمرة وتغطية الطبق في 

  
  لفطرل دراسة القدرة اإلمراضية

بمعلق مائي  قسم منها أعديمن تربة معقمة، كغ  300حضرت كمية 
 5000( لم/بوغة 105×5بتركيز  C. coccodes الفطرلميسليوم وأبواغ 

جيدًا  التربة خلطت. الباقي كشاهد بدون عدوىوترك  )غ تربة/بوغة
ثم زرعت فيها درنات  ،كيس/كغ 5بواقع  وعبئت في أكياس بالستيكية
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 نفذت التجربة األولى .)سم 7- 5( مناسبعلى عمق البطاطس /البطاطا
 10 مكررات لكل معاملة و 3بواقع  2007 لعام في العروة الخريفية
ات سليمة ودرنات معداة درن واستخدمت فيها ،نباتات لكل مكرر

عن طريق تغطيس الدرنات قبل الزراعة مباشرة بالمعلق  اصطناعياً 
  .دقيقة 15لفطر لمدة ميسيليوم االمائي ل

نفذت تحت و  ، 2008التجربة في العروة الربيعية لعامأعيدت 
نباتات  10 مكررات في كل معاملة و 3الظروف السابقة ذاتها وبواقع 

 .طبيعياً مصابة درنات درنات سليمة و فيها واستخدمت  ،في كل مكرر
 ،وضعت جميع المعامالت في البيت الزجاجي التابع لكلية الزراعة

  .جامعة حلب
سجلت جميع القراءات والتغيرات الشكلية و  روقبت النباتات دورياً 

ابتداًء من طور البادرة وحتى النضج الكامل وجفاف  المميزة للمرض
اإلصابة في المراحل المختلفة لتطور  نسبةحسبت و ، المجموع الخضري

  :النبات وفق المعادلة التالية
  

 =نسبة اإلصابة 
  عدد النباتات المصابة

 ×100 
  العدد الكلي للنباتات

  

المجموع على تبعًا لتطور أعراض المرض وقدرت شدة اإلصابة 
كما  )25(ه تم تعديل )4- 0(خماسيتقييس لنبات وفق سّلم الخضري ل

تمثل ت :إصابة ضعيفة= 1 ؛توجد أعراض والنبات سليم ال= 0 :ليي
 لفطراإثمارات ظهور بدون النبات وراق أمن % 10–1 تهدل وذبولب

من % 25–11ذبول وجفاف تتمثل ب :إصابة متوسطة= 2؛ على الساق
 لفطرا ثماراتوجود إلعدم و بقاء الساق خضراء  ،معالنبات وراق أ

أوراق من % 50–26وجفاف ذبول ب تتمثل :إصابة شديدة =3؛ عليها
ثمارات إلضعيف  ظهورالساق خضراء و مع بقاء  النبات وتساقطها

ذبول تترافق مع ، إصابة شديدة جداً = 4 ؛هاالفطر على الجزء السفلي من
أو موت النبات بالكامل  ،من المجموع الخضري% 51وجفاف أكثر من 

ارات ثمإل كثيف وظهور ،وتحلل الجذر والمنطقة التاجية من الساق
  .الفطر على الساق والجذور

خماسي  تقييس اإلصابة على الدرنات وفق سلم شدة قدرتكما 
على السطح الخارجي للدرنات وفقًا للمساحة المصابة  تطويرهتم  )0-4(

الدرنة سليمة = 0 :كما يلي بنية اللون –بشكل بقع فضية والتي تظهر 
% 10–1تشمل  )البقع( اإلصابة: إصابة ضعيفة= 1؛ وال توجد أعراض

  ؛عليها ود أو عدم وجود إثمارات الفطرمن سطح الدرنة مع وج
مع من سطح الدرنة % 25 –11تشمل  اإلصابة: إصابة متوسطة= 2

 اإلصابة: إصابة شديدة= 3؛ عليهاوجود ضعيف إلثمارات الفطر 
 وجود متوسط إلثمارات الفطرمع من سطح الدرنة % 50–26تشمل 

من  %51 تشمل أكثر من اإلصابة :جداً إصابة شديدة = 4؛ عليها
  .عليها وجود كثيف إلثمارات الفطرمع سطح الدرنة 

  :إلصابة وفق المعادلة التاليةشدة ادر مؤشر قُ و 
  

  = %مؤشر شدة اإلصابة 

عدد النباتات أو الدرنات المصابة في (مجموع 
×  )الدرجة الموافقة في السلم× كل درجة إصابة 

100 
أعلى ×  تات أو الدرناتالعدد الكلي للنبا

  درجة في السلم
  

من بطاطس /على درنات بطاطاوشدتها نسبة اإلصابة قدرت 
صنف "ئية من درنات أخذت عينة عشوا، حيث حقول مصابة طبيعياً 

نبودة  من أحد الحقول المصابة في قرية كفر حديثاً  مقلوعة" بينيال
تبعًا رزت ثم فُ  ،2008 من محصول العروة الربيعية لعام )محافظة حماة(

  :إلى ثالث مجموعاتالدرنة لحجم 
  .مم 50- 25 قطرهاصغيرة الحجم درنات : المجموعة األولى

  .مم 75-51قطرها  متوسطة الحجم درنات: المجموعة الثانية 
  .مم 76قطرها أكثر من كبيرة الحجم درنات : المجموعة الثالثة

ت نسبة قدر  .لكل مجموعة مكرر/درنة 50مكررات و ةثالثبواقع و 
المميزة للمرض، تبعًا لألعراض داء بمرض النقطة السو اإلصابة 

وقدرت ، اعتبرت الدرنة مصابة عند وجود بقعة واحدة عليها على األقلو 
  .سابق الذكر )4- 0(خماسي الالتقييس شدة اإلصابة وفق سلم 

  

 اختبار تطور المرض تحت ظروف التخزين غير النظامية 

مصابة  ،مم 75- 50 بقطر سبونتا درنة من صنف 60 اختيارتم 
السابق، غسلت جيدا بماء للسلم  وفقاً  2و 1إصابةبالمرض بشدة  طبيعياً 

وتم تحديد قمت البقع على كل درنة الصنبور ثم بالماء المقطر المعقم، رُ 
) النقط السوداء(عددها ومساحة كل منها وكذلك عدد إثمارات الفطر 

بواقع  ،كغ 2من القنب سعة عبئت الدرنات في أكياس . في كل بقعة
درنة  30و س  2±20 حرارة درنة عند 30وحفظت كيس، / درنات10
المتمثلة  ،وأخذت النتائج 2009 في عامفذت التجربة نٌ . س 4 عند

 يوماً  60بعد  ،ومساحتها وعدد إثمارات الفطر في كل بقعةبعدد البقع 
جدول و  Genstat 7في برنامج  حللت النتائج إحصائيا .التخزينمن 
 مستوى دقيم أقل فرق معنوي عن وأخذت ANOVA التباين تحليل
  %.5 إحتمال

  
  النتائج والمناقشة 

  

  وخصائصه المزرعية الممرضعزل 
تردد فطر وحيد في جميع العزالت التي تم أظهرت نتائج العزل 

كال الصنفين ل) جذر، ساق، درنة( من العينات المصابةالحصول عليها 
على  جيداً  ا الفطرمن .ين في محافظتي إدلب وحماهالمنطقتكلتا ومن 
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عند  ام من التحضينأي 10بعد سطح طبق بتري  ىوغط PDAمستنبت 
25 رمادي فاتح في البداية تحول الحقاً  - الميسليوم أبيضلون ، س 

والت ياألسيرف/الكويماتإلى رمادي قاتم ثم األسود عند تشكل 
عند اكتمال نموها في الطبق لون المستعمرة كان  .والجسيمات الحجرية

في  اً أسودن اكبينما على السطح العلوي للطبق  أسود –رمادي قاتم 
على  )كثافة إثمارات الفطرتبعًا ل(في األطراف  اً قاتم اً الوسط ورمادي

 ،أفقي مفترش ،لبادي :الميسيليومطبيعة نمو  .السطح السفلي للطبق
 هوالتيأسيرف/كويماته تتشكلو . بشكل متجانس نتشر دائرياً اع ثنائيًا و تفرّ 

 –كروية وهي  ،ساعة من تكوينها 72-48 على الهيفات الحديثة بعد
إلى  تتحول ، وفي بداية تكونهااللون رمادية قاتمة  ،إهليلجية الشكل

–150×  177.5–37.5(أبعادها . عند اكتمال النضجسود اللون األ
ومترية البيبعاد األال توجد فروق واضحة في و ) ميكرون 312.5

  .توالياألسيرف/الكويماتللجسيمات الحجرية و 
سيرفوالت بعد النضج األ/الكويماتعلى )setae(األشواك  تتشكل

في في القاعدة ومستدقة  زداد حجمها مع تقدم العمر وهي عريضةاو 
عند  هاعرض :كما يلي أبعادها عند اكتمال النضج وكانت .نهايتها

وفي األعلى  ،ميكروناً  5–2.5 وفي الوسط ،ميكروناً  7.5 –5القاعدة 
 9–4 ـومقسمة ب ،ميكروناً  280–130 هاطول .ميكروناً  2.5–1.1

 علىاألبواغ الكونيدية بكثافة عالية  تتشكل .حواجز عرضية
عصوية  ،غير ملونة ،وحيدة الخليةسيرفيوالت، وهي األ/الكويمات
دهنية الحظ في وسطها كتلة يو  ،منحنية مستقيمة غالبا ونادراً ، متطاولة
كثافة  كانت .)اً ميكرون 27.5–12.5×  5–2.5( أبعادها، واضحة
–224يام من أ 10فتية بعمر الوالت في المستعمرات ياألسيرف/الكويمات

  : والتياألسيرف /الكويماتعدد األشواك على ، ²سم/ولةيأسيرف 412
غير  ،والتياألسيرف/الكويماتحجم تبعًا لشوكة مختلفة األبعاد ) 33–1(

  بينما الفطر في مجال حراري تراوح  انم .معها  تتناسب طرداً أنها ال
15-35±1  1±25عند  الياً مث هنمو وكان س  سطح الطبق وغطى س

 أيام 3والت بعد ياألسيرف/الكويماتتشكل بدأ  .أيام من الزراعة 10بعد 
مع ارتفاع وانخفاض درجة تناقص معدل نمو الفطر و ، من التحضين

  .)1 جدول(س  40 و 10 عند تماماً  ، وتوقف نموهالحرارة
 ،المجهرية والمزرعية للفطر المعزولالخصائص على  بناءً و 
لمرض النقطة  الفطر المسبب ددِّ حُ فقد ) 27، 8( ألبحاث سابقةوتبعًا 

 Colletotrichum:أنهبعلى البطاطا في سورية  )األنتراكنوز(السوداء 

coccodes (Wallr.) Hughes. .ل األول لهذا الفطر التسجيهذا  دّ ويع
  .البطاطس في سورية/على نبات البطاطا

  
  القدرة اإلمراضية

 يوماً  60 األعراض على المجموع الخضري للنباتات المعداة بعدظهرت 
من الزراعة، وبدأت بتهدل األوراق العلوية وذبولها، تبعه اصفرار 
المجموع الخضري وذبوله تدريجيًا، ومن ثم جفاف األوراق بالكامل 

مع بقائها معلقة  يوماً  15- 10بتداًء من األسفل باتجاه األعلى بعد ا
ثم  بقيت الساق خضراء لعدة أيام بعد جفاف األوراق، .على النبات

جفت تدريجيأ من األعلى باتجاه األسفل، وترافق ذلك مع ظهور إثمارات 
الفطر بشكل نقط سوداء صغيرة، توضعت على الجزء السفلي من 

سطح التربة، وازدادت كثافة هذه اإلثمارات وانتشارها الساق المالصق ل
على الساق المصابة وفي داخل أنسجتها مع تقدم المرض وجفاف 

وأدى ذلك إلى تلون األجزاء المصابة باللون األسود الذي امتد . الساق
سم على طول الساق في اإلصابات الشديدة،  25-15الى مسافة  أحياناً 

  .تبعًا لشدة اإلصابة ²سم/كويمة 988–252 كويماتوبلغت كثافة ال

  
  .س 40-5ودرجات حرارة  PDA مستنبت وتطوره على Colletotrichum coccodesتأثير درجة الحرارة في معدل نمو الفطر . 1جدول 

Table 1. Effect of temperature on Colletotrichum coccodes growth and development on PDA medium at 5- 40 C. 
 

  )س(درجة الحرارة 
Temperature (C) 

متوسط قطر المستعمرة 
 بعد عشرة أيام) سم(

Mean colony 
diameter (cm)  
after 10 days 

متوسط تنامي قطر المستعمرة 
  )يوم/مم(

Mean colony diameter 
increase/mm/day 

بداية نمو الميسيلوم 
  )ساعة(

Initiation of mycelial 
growth (hours) 

  عد تشكلمو
  )أيام(إثمارات الفطر 

Timing of Acervuli 
formation (days) 

5 0.00* 0.00 -*  -  
100.000.00 -  -  
15 50.66 5.0672 5  
20  78.33 7.8324  3  
25  85.00 8.50 24  3  
30 83.66 8.36 24  3  
35  36.66 3.66 72  5  
400.00 0.00 -  -  

   No fungal growth, no acervuli formation :- *  لفطرل ثماراتإال يوجد نمو، ال توجد : -  *
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 يوماً  20-15 بعد المرض إلى موت النباتات المصابة مبكراً  أدى
السوق المدادة ب يتخر وتسبب في . من بدء ظهور األعراض عليها

 أنسجتها الداخلية، افوجذور النباتات المصابة وجف) ستولونات(
مع شدة  تإثمارات الفطر بكثافة تناسب )وداخلياً  خارجياً (عليها  توظهر 

 –وردي أحمر أجزائها بلون تلون بعض  لوحظ أحياناً وقد  ،اإلصابة
  .)27، 14(دراسات سابقة  ذلك معتفق او  ،قرمزي

  

  تبعًا لمصادر العدوى على المجموع الخضريوشدتها  نسبة اإلصابة
ن ع ،بشكل رئيس ،ينتقلالمرض أن  )3و 2ين جدولال( أظهرت النتائج

بلغت نسبة اإلصابة إذ  والدرنات المصابة بالفطرطريق التربة الملوثة 
 على التوالي وبدون فروق معنوية في المعاملتين، %41.11و 46.67

K3 ) درنات سليمة+ تربة معداة بالفطر(  وK4 ) درنات معداة بالفطر
  . 2007 مفي العروة الخريفية لعا) تربة سليمة+ 

  
  .2007حلب، سورية خالل  ريفية فيخفي العروة ال C.coccodes بالفطر وشدتھا على المجموع الخضري تبعاً لمصادر العدوىنسبة اإلصابة . 2جدول 

Table 2. Disease incidence and severity on foliage according to infection sources of C. coccodes, during 2007 autumn sowing, 
Aleppo, Syria. 
 

  *Treatment*  ةمعاملال

  (%)نسبة اإلنبات 
Germination rate 

(%) 

  
 (%)نسبة اإلصابة 

Disease incidence (%) 

  %مؤشر شدة اإلصابة
Disease severity 

index (%) 

  موعد ظھور األعراض
  )يوم(

Days to symptoms 
appearance 

  -  Control   100.0000.0000.00الشاھد 
K194.44 64.4443.61 65 
K2 100.0072.22 47.22 60 
K3 94.4446.67 38.11  65 
K4 94.4441.11 23.61  65  

LSD at P= 0.05 ns 15.23 10.63***  14.88***   
SE 10.974.616.45   
CV 14.4012.3 15.90   

تربة معداة بالفطر = K2  درنات سليمة؛+ يا النبات المصابتربة معداة بالمعلق البوغي للفطر وبقا=  K1؛ )درنات سليمة+ تربة سليمة (شاھد غير معامل بالفطر  *
  .درنات معداة بالفطر+ تربة سليمة =  K4؛ درنات سليمة+ تربة معداة بالفطر = K3؛ درنات معداة بالفطر+ 

* Control (non-inoculated soil + healthy tubers); K1 = Soil inoculated with spore suspension + healthy tubers; K2= Soil and tubers 
inoculated with spore suspension; K3 = Soil inoculated with spore suspension + healthy tubers; K4= Healthy soil + inoculated tubers  

  
  

 2008 في العروة الربيعية لعام C. Coccodesبالفطر  البطاطس تبعاً لمصادر العدوى/نسبة اإلصابة وشدتھا على المجموع الخضري للبطاطا. 3جدول 
  .حلب، سورية في

Table 3. Disease incidence and severity on potato foliage based on infection sources of C. coccodes during 2008 spring 
sowing in Aleppo, Syria.  

  

  *Treatment*  معاملةال

  %)(نسبة اإلنبات 
Germination rate 

(%) 
  (%)نسبة اإلصابة 

Disease incidence (%) 

  (%)شدة اإلصابة مؤشر 
Disease severity index 

(%) 

موعد ظھور 
  )يوم(األعراض

Days to symptoms 
appearance  

  -  Control  100.0000.00 0.000الشاھد   
F1100.0043.3328.3365 
F2 100.0053.33 41.6760 
F3 100.0033.3321.6770 
F4 100.0070.00 48.33 60  
F5 93.3386.67 66.67 60 

LSD at P= 0.05 *4.28 14.73***  10.97***    
)+Se (1.936.614.93   

CV%2.4017.1 18.20  
درنات مصابة + تربة سليمة =  F2 ؛2و  1درنات مصابة طبيعيا بالفطر بشدة إصابة + تربة سليمة  =F1  ؛)درنات سليمة+ تربة سليمة (شاھد غير معامل بالفطر   *

 ً =  F5 ؛2و  1درنات مصابة طبيعيا بالفطر بشدة إصابة + ة بالفطر اتربة معد=  F4درنات سليمة؛ + تربة معدية بالفطر = F3 ؛4و  3بالفطر بشدة إصابة  طبيعيا
  .4و  3لفطر بشدة إصابة بادرنات مصابة طبيعيا + ة بالفطر اتربة معد

* Control (Sterilized soil + healthy tubers); F1= Sterilized soil +naturally infected tubers with disease severity 1 and 2; F2= Sterilized soil + 
naturally infected tubers with disease severity 3 and 4; F3= inoculated soil + healthy tubers; F4 =  inoculated soil + naturally infected 
tubers with disease severity 1and 2; F5= inoculated soil + naturally infected tubers with disease severity 3 and 4. 
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سهمت البقايا النباتية المصابة في زيادة كمية اللقاح المعدي وأ
كما أن نسبة . )2 جدول(في التربة، وفي زيادة نسبة النباتات المصابة 

مع زيادة كمية اللقاح المعدي في التربة  بة وشدتها تناسبتا طرداً اإلصا
في على التوالي  ،%47.2و 72.22 ،%43.66و 64.44إذ بلغت 

درنات + تربة معداة بالفطر وبقايا النبات المصاب( K1المعاملتين 
) بالفطر درنات معداة اصطناعياً + تربة معداة بالفطر ( K2 و) سليمة

ولوحظ  .وبدون فروق معنوية بينهما 2007 لعام في العروة الخريفية
نسبة اإلصابة إذ بلغت  ،2008في العروة الربيعية لعام  المنحى ذاته

تربة معداة ( F5على التوالي في المعاملة  ،%66.67و 86.67وشدتها 
ين جدولال( )4و 3بالفطر بشدة إصابة  درنات مصابة طبيعياً + بالفطر 

   ).3و 2
في زيادة  زراعة الدرنات المصابة تسهم معنوياً أن  وقد تبين أيضاً 

نسبة اإلصابة وشدتها على النباتات الناتجة، إذ تناسبت هذه الزيادة 
، وتتفق هذه النتائج )3جدول (مع شدة اإلصابة على الدرنات األم  طرداً 
وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يالحظ  .)17، 11، 5(سابقة دراسات  مع

في نسبة إنبات الدرنات في كلتا التجربتين وجود تأثير سلبي للمرض 
مهما بلغت كمية اللقاح المعدي للفطر الممرض، غير أن تأثيره كان 

في موعد ظهور األعراض على النباتات، حيث ظهرت أعراض  واضحاً 
المرض بشكل مبكر في المعامالت التي ازدادت فيها كمية اللقاح 

بباقي المعامالت أيام مقارنة  10- 5 وبفارق )K2 ،F5(المعدي 
في  وربما نتج ذلك عن زيادة كمية اللقاح المعدي ).4و 3 ينجدولال(

  .مهد الدرنات
  

  تبعًا لمصادر العدوىعلى الدرنات تها وشداإلصابة نسبة 
قد أنها  الناتجة الدرناتعلى اإلصابة نسبة تقدير أظهرت نتائج 

لوثة في تربة معند زراعة درنات مصابة  ،بفروق معنوية ،ازدادت
 % 57.33بلغت  ، إذفي تربة سليمةتلك المزروعة مقارنة مع بالفطر 

 )بالفطر طبيعياً مصابة درنات +  تربة معداة بالفطر( F5 في المعاملة

 مصابة درنات+ تربة سليمة ( F2في المعاملة  %43.33 مقارنة مع
الفروق حيث كانت  ،وانعكس ذلك على شدة اإلصابة ).بالفطرطبيعيا 
 جدول( )على التوالي ،22.33و 30.67(ن المعاملتين بي يضاً أمعنوية 

في زيادة نسبة  مهمدور تسهم بالتربة الملوثة بالفطر  أن ذلك يعنيو  .)4
  .)17، 14(نشر سابقًا  ما معيتفق ذلك  واإلصابة وشدتها 

الدرنات الناتجة من حقول مصابة  فحص كما أظهرت نتائج
شدة ومتوسط % 9.23 إلصابة بلغنسبة امتوسط أن ) 5 جدول( طبيعياً 

أن نسبة اإلصابة وشدتها كانتا  ولوحظ أيضاً . %33.16صابة اإل
، %)47.90 و% 12.33(مرتفعتين في الدرنات ذات األحجام الصغيرة 
، على %)25و %7.33(مقارنة مع الدرنات ذات األحجام الكبيرة 

ن نباتات التوالي، وقد يعود ذلك إلى أن الدرنات صغيرة الحجم ناتجة ع
مصابة بشدة أعلى من تلك التي أنتجت درنات كبيرة الحجم، أو أن 

ز هذا االعتقاد وجود درنات صغيرة ويعزّ . إصابتها كانت مبكرة عنها
وعدم وجود هاتين الدرجتين في الدرنات ) 4و 3(مصابة بشدة مرتفعة 

 أن المرض يؤثر في حجم الدرنات المتكونة، الكبيرة، وذلك يعني أيضاً 
  .)29، 28، 19(ألمر الذي يتفق مع دراسات سابقة ا
  

  ظروف التخزينتطور اإلصابة على الدرنات تحت 
أن مرض النقطة السوداء يتطور بشكل بطيء ) 6جدول (بينت النتائج 

 20يومًا عند  60نسبيا تحت ظروف التخزين غير النظامية، لمدة 
 ،رنات بنسبة إذ ازدادت معنويًا مساحة البقع المتكونة على الدس

، كما زاد معنويًا عدد إثمارات الفطر في البقعة الواحدة بنسبة 40%
، بينما لم تالحظ هذه الزيادة في عدد البقع المتكونة على الدرنات 43%

كما لم تالحظ زيادة في عدد البقع ومساحتها لدى . خالل هذه الفترة
الفطر وكذلك لم تالحظ زيادة في عدد إثمارات  س، 4 التخزين عند

وهذا يعني أن الفطر ال يستطيع النمو عند هذه الدرجة، بينما كان نموه 
  .س 20 حرارة عند ملحوظاً 

  
العروة الربيعية، سورية البطاطس تحت ظروف اإلعداء االصطناعي في /نسبة اإلصابة وشدتھا بمرض النقطة السوداء على درنات البطاطا. 4 جدول
  .2008لعام 

Table 4. Disease incidence and severity of black dot disease on potato tubers under artificial inoculation during 2008 spring 
sowing, Syria. 
 

  *معاملةال
Treatment* 

  %نسبة اإلصابة 
Disease incidence 

(%) 

 )4-0(نسبة اإلصابة تبعاً لدرجة اإلصابة في السلم %
Incidence (%) at different severities (0-4)

  مؤشر شدة اإلصابة
Infestation 

severity index 01 2 3 4  
1f5)(  57.3342.6721.00 16.33  11.67 8.33 30.67 
2f2)(  43.3356.6717.6711.33 9.00 5.33 22.33 

1-2  14.00-  3.335.00 2.76 3.00 8.34 
T 6.03  -  -   -   -   - 11.98  المحسوبة  

ً درنات مصابة طبيعي+ تربة سليمة = 2درنات مصابة طبيعياً، + معداة  تربة= 1*       .ا
   * 2 = Sterilized soil + naturally infected tubers1= inoculated soil + naturally infected tubers  
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 2008عروة الربيعية لعام ى الطبيعية خالل الالبطاطس تحت ظروف العدو/نسبة اإلصابة وشدتھا بمرض النقطة السوداء على درنات البطاطا. 5جدول 
  .في كفر نبودة، سورية

Table 5. Disease incidence and severity of black dot disease on potato tubers under natural infection. Syria, Kfrnabudea. 2008. 
 

 Treatment  معاملةال

نسبة اإلصابة 
%  

Disease 
incidence (%) 

  
 )4-0(إلصابة تبعاً لدرجة اإلصابة في السلم نسبة ا%

Incidence (%) at different severities (0-4)  
  مؤشر شدة اإلصابة

Infestation 
severity index  01 2 3 4 

  Small tubers  12.33 87.67 5.333.00 3.00 1.00  47.90  درنات صغيرة الحجم
 Medium tubers  9.66 90.34 3.332.33 2.00 0.00 27.08  درنات متوسطة الحجم
  Large tubers  7.3392.676.003.33 0.00  0.00  25.00  درنات كبيرة الحجم

  Mean rat  9.33 90.23 4.892.89 1.67 0.33 33.16  المتوسط
T 6.83  -  - - -  - 3.13  المحسوبة 
  
  
  

ً يوم 60ات تحت ظروف التخزين لمدة تطور اإلصابة على الدرن .6جدول    .في سورية 2009ل خال ا
Table 6. Infection development on tubers under storage conditions for 60 days during 2009 in Syria.  
 

  
  

إمكانية تطور  أكدتمع نتائج دراسات سابقة  ويتفق ذلك أيضاً 
وبناء  .)27، 17( ظروف التخزين غير النظامية تحت المرض

مرض النقطة السوداء بأن  جاالستنتايمكن هذه الدراسة  لمعطيات
 Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes عن الفطرالمتسبب 

في سورية يضاف إلى قائمة  طسالبطا/وافدًا جديدًا على البطاطا
ينمو الفطر  .األمراض المستوطنة وهو يسجل ألول مرة في سورية

 25 والمثلىس  35 و 15 في مجال حراري يتراوح ما بينالمسبب 
40و 10 عند ويتوقف نموه تماماً  ،س تظهر أعراض المرض  .س

 يومًا من الزراعة ويسبب ذبول 60 على المجموع الخضري للنبات بعد
ينتقل  .وتدني نوعية الدرنات الناتجة عنها وجفافهاالنباتات المصابة 

الدرنات المصابة والتربة الملوثة بالفطر وتسهم البقايا  طةابوس رضمالم

 لم يالحظ تأثير سلبي .النباتية المصابة في زيادة نسبة اإلصابة وشدتها

اح غير أن زيادة كمية اللق ،مرض في إنبات الدرنات المزروعةملل
يتطور  .على النبات سرعة ظهور األعراضمن زيد تفي التربة المعدي 

معنوي في  المرض تحت ظروف التخزين غير النظامية ويسبب تدنٍ 
وبناء عليه يتوجب التنبيه إلى خطورة هذا . نوعية الدرنات المصابة

ة لزراعة يالمرض ومراقبة انتشاره وتطوره في المناطق الرئيس
في كل  سورية وتقدير نسبة اإلصابة وشدتها البطاطس في/البطاطا
إضافة إلى تقدير قابلية األصناف المزروعة لإلصابة به تحت  ،منطقة

ويستدعي لفت انتباه الباحثين والمزارعين التخاذ . الظروف المحلية
  .المناسبة لمنع انتشاره ودرء الخسائر الناتجة عنه التدابير

  
  

  
  Treatment  المعاملة

درجة حرارة المخزن 
  )س°(

Storing 
temperature (C)

متوسط عدد البقع على 
  الدرنة

Mean number of 
spots per tuber

 متوسط مساحة
  )²سم(البقعة 

Mean size of 
spots (cm2) 

عدد إثمارات الفطر في 
  البقعة

Number of 
Acervuli/spot 

 Before storage  204.761.02 4.48  قبل التخزين
44.221.13 4.05  

  
 After storage  204.761.43 6.44  بعد التخزين

44.22 1.13 4.05  
  

LSD at P= 0.05  1.290.39 0.60 
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Abstract 
Matar, M. 2012. Isolation and Identification of Colletotrichum coccodes, the Causal Pathogen of Black Dot Disease on 
Potato in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 30: 171-179. 

Black dot (Anthracnose) is an important disease affecting potato in many regions worldwide, causing significant losses in yield. The 
disease was recorded recently (2006) for the first time on potato in Syria, in some potato fields at Hama and Idleb, on Panella and Sponta 
varieties. The fungal pathogen was isolated from roots, stems and tubers of infected plants, and identified as Colletotrichum coccodes 
(Wallr) Hughes. The pathogenicity test of the fungus was studied in glasshouse under artificial inoculation of the soil, using 45-55 mm 
potato tubers Panella variety, Elite seeds. Symptoms were observed after 65-70 days when leaf wilting and chlorosis, followed by necrosis 
and death of infected plants was observed. Black dots were observed on the lower stem of infected plants, where the intensity of acervuli and 
microsclerotia was proportional with the severity of infection. The disease was destructive to both stems and roots, but without vascular 
discoloration symptoms. However, a gray-brown patches were observed on the surface of affected tubers, representing acervuli and sclerotia. 
The size of patches on tubers expanded and fused with each other under unfavorable storage conditions, which lead finally to tuber skin 
wrinkling which reduced the market value of the tubers.  
Keywords: Potato, black dot, Colletotrichum coccodes, Syria. 
Corresponding author: M. Matar, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Aleppo University, Syria,  

Email: dr.mmatar@hotmail.com 
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