
)2000(1، عدد 18مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 28

Research Papers (Etiology: Diseases))أمراض: مسبباتــوث (ــبح

Avicennia)الفطور والبكتیریا المصاحبة لبذور المانجروف  sp.)وبعض أسالیب مكافحتھا

عبد هللا محمود عبد المنعم ومحمد رفعت رسمي
مركز البحوث الزراعیة، معھد بحوث أمراض النباتات، الجیزة، مصر

الملخص
ت رسمي انجروف . 2000. عبد المنعم، عبد هللا محمود ومحمد رفع ذور الم احبة لب ا المص ور والبكتیری Avicennia)الفط sp.) الیب وبعض أس

.34-28: 18مكافحتھا. مجلة وقایة النبات العربیة. 
Avicennia)یوجـــــد المـــــانجروف  sp.)ورغـــــادا جنوبـــــًا إلـــــى مرســـــى حالیـــــب.فـــــي جمهوریـــــة مصـــــر العربیـــــة علـــــى طـــــول ســـــاحل البحـــــر األحمـــــر مـــــن ه

كتیریـا والفطـور المحمولـة ویتعرض لكثیر من الظروف غیر المالئمة عالوة على وجود عدد من الكائنات الحیة الدقیقـة التـي تـؤثر فـي نمـوه. یهـتم هـذا البحـث بدراسـة الب
ســــــــجیل ســــــــته أجنــــــــاس فطریــــــــة مصــــــــاحبة للبــــــــذور وهــــــــي:. وقــــــــد ســــــــمحت هــــــــذه الدراســــــــة بتونمــــــــوهعلــــــــى البــــــــذرة والتــــــــي تــــــــؤثر فــــــــي إنبــــــــات بــــــــذور المــــــــانجروف

Cladosporium sp.،Aspergillus sp. ،Alternaria sp.  ،Fusarium sp.،Drechslera sp. ،Penicillium sp. :وبعــض األنــواع البكتیریــة مثــل
Pseudomonas sp. وكـان الجــنس .Fusariumلـى حــدوث عفــن للبـذور ومــوت وذبــول البـادرات، كمــا أدت البكتریــا أكثــر األجنـاس الفطریــة تـرددًا وتــأثیرًا، حیــث أدى إ

Pseudomonas sp. إلـى حـدوث أمـراض عدیـدة للبـادرات كـان مـن أهمهـا مـرض مـوت األطـراف. وبمـا أن غـالف بـذرة المـانجروف یـؤوى معظـم الكائنـات الحیـة الدقیقـة
قد وجد أن أفضل معاملة لتقلیل عفن البـذور ومـوت البـادرات إضـافة إلـى تحسـین وزیـادة نمـو البـادرات فان إزالته تقلل من عفن البذور كما تزید من نسبة إنبات البذور. و 

Trichodermaتتم عن طریق معاملة البذور بخلیط من   spp..بعد إزالة غالف البذرة
Avicenniaالمانجروف، كلمات مفتاحیة: sp..فطور، بكتیریا، أمراض بذور، مصر ،

المقدمة
Avicennia)لمـانجروف یوجد ا sp.) فـي صـورة غابـات طبیعیـة

داخــل النطــاق المحصــور بــین الــوادي والبحــر، حیــث تتــوافر الظــروف 
اإلســتوائیة. وبمــا أن أشــجار وشــجیرات المــانجروف تنمــو تحــت مســتوى 
المـــّد الربیعــــي، فــــإن جــــذوره تكــــون مغمـــورة دائمــــًا فــــي المیــــاه المالحــــة.

ندوســـبرمیه ذات الفلقتـــین ر اإلتعتبـــر بـــذرة المـــانجروف مـــن البـــذو 
ــــــــذرة ولــــــــذلك فــــــــإن ثمرتهــــــــا هــــــــي البــــــــذرة. وتتصــــــــل  ولهــــــــا غــــــــالف ب
الفلقتان بمحور الجنین وتكون األجزاء الداخلیة من الفلقتین هي األقرب 

حـــور بینمـــا تحـــیط األجـــزاء الخارجیـــة بمحـــور الجنـــین وتســـتمر مـــع للم
بصـورة وفـي جمهوریـة مصـر العربیـة، یوجـد المـانجروف . غالف البذرة

كثیفــة وشــائعة علــى طــول ســاحل البحــر األحمــر مــن منطقــة هورغــادا 
ـــــــــــوب الســـــــــــویس بحـــــــــــوالي  ـــــــــــوب ســـــــــــاحل 400جن ـــــــــــى جن كـــــــــــم حت

. ویعــــــــــرف النــــــــــوع المنتشــــــــــر فــــــــــي مصــــــــــر)14(البحــــــــــر األحمــــــــــر
Avicennia marinaبــــــ Shora وتتمثـــــل األهمیـــــة اإلقتصـــــادیة .

میـة هـذا ). ولسوء الحظ فـإن أه27، 15للمانجروف في حمایته للبیئة (
النبـــات مازالـــت مجهولـــة للكثیـــرین، ولهـــذا لـــم یلـــق اهتمامـــًا حتـــى اآلن 
وتعـــرض للقطـــع واالســـتعمال العشـــوائي كأخشـــاب للوقـــود وتـــرك فریســـه 
لكثیــــر مــــن األمــــراض التــــي حــــدت كثیــــرًا مــــن إنتاجــــه ونمــــوه. وبعــــض 
مســببات هــذه األمــراض قــد تكــون محمولــة علــى البــذور ممــا یــؤدى إلــى 

یــل النمــو ومــوت البــادرات وٕاصــابة المجمــوع الخضــري تعفــن البــذور وتقل
بأمراض عدیدة.
نوعـًا مـن 31ن هنـاك حـوالي أائمة أمراض المـانجروف توضح ق

نوعــــــًا مــــــن الفطــــــور األرضــــــیة مرتبطــــــة 44فطـــــور المیــــــاه المالحــــــة و
بالمــــــانجروف ومصــــــاحبة لــــــه، ویبــــــدو أن المــــــانجروف یعتبــــــر عــــــائًال 

).18، 10األرضیة (أنواع من تلك الفطور6متخصصًا  لـ 
وجـــدیر بالـــذكر أن معظـــم الفطـــور األرضـــیة توجـــد وتعـــیش علـــى 
األوراق الغضة. وبالرغم مـن أن بعـض الفطـور تعتبـر ممرضـات نباتیـة 
فانـــه ال توجــــد أبحـــاث تحـــدد أهمیتهـــا علـــى المـــانجروف ومـــدى قـــدرتها 
ــــى هــــذا النبــــات. وكــــان قــــد أجــــري حصــــر للمــــانجروف  اإلمراضــــیة عل

یـــدا وللفطـــور األرضـــیة الممرضـــة للمجمـــوع الخضـــري األســـود فـــي فلور 
Nigrospora  sphaericaوقـد وجـــد أن الفطــر   (Sacc.) Mason

Phyllosticta bibiscinaوالفطـــر  Ellis & Everhart أحــــدثا
وقــد تــم عــزل فطــر ).22بقعــًا میتــه بدرجــة كبیــرة وســببا موتــًا لــألوراق (

Cylindocarpon didymumآخـر هـو الفطـر  Hartig wollenw مـن
ــــى الجــــذور الثانویــــة وســــوق المــــانجروف األحمــــر  األورام الموجــــودة عل
ویبــــــــــــــــــدو أن هــــــــــــــــــذه األورام تــــــــــــــــــؤدى إلــــــــــــــــــى قتــــــــــــــــــل األشــــــــــــــــــجار

، Cylindrocephallumومـــــــــن الجـــــــــدیر بالـــــــــذكر أن فطـــــــــور ).22(
Cladosporium ،Nigrospora ، ،تنمــــــــــــــــــــــــــــــــو داخــــــــــــــــــــــــــــــــل األوراق

ـــــــــــاك فطـــــــــــور تغـــــــــــزو المـــــــــــانجروف بصـــــــــــورة مبدئیـــــــــــةكمـــــــــــا أن هن
، Aspergillus ،Curvularia ،Drechslera ،Fusariumمثــــــــــــــــــــــــــــل

Penicillium ،Trichothecium ـــــــــــد عـــــــــــزل بـــــــــــاحثون آخـــــــــــرون . وق
Alternaria alternata  ،Biopolarisفطـــــــور  colocasia   ،

Cladosporium marina)23.(
أســـــــــــــفرت المالحظـــــــــــــات والمشـــــــــــــاهدات التـــــــــــــى قـــــــــــــام بهـــــــــــــا

Fell) البــًا مــا تنــتج طبقــة هالمیــة كثیفــة ) أن البكتیریــا غ12ومشــاركوه
Bacillusعلـــى أوراق المـــانجروف  كمـــا وجـــدت أنـــواع مـــن  spp.،

Staphylococcus spp.،Pseudomonas spp.،Micrococcus ssp.

فـــي المنطقـــة المحیطـــة بجـــذور المـــانجروف (ریزوســـفیر) مقاومـــة جـــدًا 
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للملوحة (متحملة للملوحة).
والبكتیریــا المرتبطــة بــتعفن  ي هــذا البحــث تــم وصــف الفطــور فــو 

بـذور المــانجروف، ومســببات أمـراض ومــوت البــادرات ومـن ثــم مكافحــة 
هذه األمراض.

مواد البحث وطرائقھ
أجریــت الدراســة علــى بــذور حدیثــة مــن المــانجروف جمعــت فــي 
أكیــاس بالســتیكیة مــن ســاحل ســفاجا، جزیــرة أبــو منقــار ووادي الجمــال 

یــة مصــر العربیــة وتــم إحضــارها إلــى بمحافظــة البحــر األحمــر بجمهور 
المختبر.

تقدیر الكائنات الممرضة على البذور
اســتخدمت ثــالث طــرق لزراعــة البــذور لكشــف الفطــور والبكتیریــا 

المصاحبة للبذور خارجیًا وداخلیًا.
. طریقة ورق الترشیح المبلل1

بـذرة فـي هـذه الطریقـة، حیـث تـم زراعـة البـذور 400تم اسـتخدام 
صـینیة 25ق ترشیح مبلـل بینهـا قطـع مـن القطـن، تـم اسـتخدام على ور 

بذرة، ثم وضعت كل صینیة فـي كـیس مـن 16ألومنیوم في كل صینیه 
البالستیك لتوفیر على رطوبة نسبیة عالیة مناسـبة إلنبـات البـذور ونمـو 
البـــادرات وكـــذلك نمـــو الكائنـــات الحیـــة الدقیقـــة المصـــاحبة للبـــذور. وتـــم 

س تحـــــت ظــــروف إضـــــاءة 25رجـــــة حــــرارة تحضــــین البـــــذور عنــــد د
ساعة. 12فلورسنتیه متبادلة مع الظالم لمدة 

. طریقة مستنبتات االجار مختلفة المصادر2
(MPDA)) مستنبت آجار مستخلص غالف بذرة المانجروف 1

(MCDA)) مستنبت مستخلص فلقات بذرة المانجروف 2

(MRDA)) مستنبت مستخلص جذور بادرات المانجروف 3

(PDA)البطاطا /) مستنبت آجار مستخلص البطاطس4

%1بــذرة ســطحیًا بغمرهــا فــي 200وفــي كــل مســتنبت تــم تعقــیم 
الصودیوم لمدة دقیقـة وتـم ترتیبهـا كـل خمـس بـذور فـي تمن هیبوكلوری

ســم وتــم التحضــین بــنفس ظــروف تحضــین ورق 15طبــق بتــري قطــره 
الترشیح المبلل.

. اختبار النمو3
100قــة تــم اســتخدام ثــالث أوانــي مختلفــة. زرعــت فـي هــذه الطری

بـذرة 50بذرة بكـل صـینیة، 20بذرة في خمس صواني ألومنیوم بمعدل 
كـــیس مـــن البـــولي إیثلـــین 50بـــذرة فـــي 50طبـــق بالســـتیك و 50فـــي 

تحتـــوي علـــى تربـــة رملیـــة طینیـــة (طمییـــة) مـــن ســـاحل البحـــر األحمـــر 
البــذور علـــى ثــم حضـــنت بمعــدل بــذرة واحـــدة فــي كـــل طبــق أو كـــیس.

ساعة ظالم.12ساعة إضاءة و12مع س25درجة حرارة 
تــــم تقــــدیر وحســــاب عــــدد البــــذور التــــي ظهــــرت علیهــــا أعــــراض 

مرضیة فطریة، بقع بكتیریة أو إفرازات بكتیریة.

عزل وتعریف الفطور واختبار قدرتها اإلمراضیة
ت تم نقل الفطور النامیة فـي الطـرق الـثالث السـابقة إلـى مسـتنبتا

اآلجــــــار وتــــــم تعریــــــف هــــــذه الفطــــــور بنــــــاءًا علــــــى شــــــكل مســــــتعمراتها 
أیـام علـى درجـة حـرارة 7على المستنبتات المختلفة بعد التحضین لمـدة 

25 س فـــــي الظـــــالم، وقـــــد اســـــتخدم مســـــتنبت تشـــــابك دوكـــــس آجـــــار
Aspergilusلفطــــــور  sp.ومســــــتنبت تشــــــابك آجــــــار خمیــــــرة

(Czapek yeast autolysate) لفطـورPenicillium sp. ومسـتنبت
PDA لفطورFusarium spp. ،Drechslera sp.،Alternaria sp.،

Cladosporium sp. وقد تم تعریف الفطور أیضًا باسـتخدام المجهـر  .
بناءًا على شكل األبواغ ومواصفاتها.

أجریـــت اختبـــارات القـــدرة اإلمراضـــیة وذلـــك بوضـــع كمیـــات مـــن 
اإلسـكندریة -لبحر األبیض المتوسـطالرمل الناعم المأخوذ من شاطئ ا

فــي أكیـــاس مـــن البــولي إیثلـــین لزراعـــة النباتـــات بهــا ثـــم اإلعـــداء بلقـــاح 
ــــها والتـــي ســـبق تنمیتهـــا  فطـــري لكـــل مـــن الفطـــور التـــى تـــم التعـــرف علیـ

على المستنبتات المناسبة.
عزل وتعریف البكتیریا واختبار قدرتها األمراضیة

لمیتـــة علـــى األوراق الفلقیـــة ومـــن تـــم عـــزل البكتیریـــا مـــن البقـــع ا
الجذور التي تغیر لونها إلى اللون البني المسود نتیجـة اإلصـابة، حیـث 

فـــي لیقهـــاتــم نقـــل قطـــع مــن البقـــع المیتـــة تحــت ظـــروف التعقـــیم وتــم تع
مـن هـذا المعلـق وتـم التخطـیط ت نقطـةقطرات من الماء المعقم ثم أخـذ

ــــاق بتــــري بهــــا مســــتنبت ــــى أطب ــــم تنقیــــة )،16آجــــار جلســــرول (عل وت
البكتیریا وذلك بأخذ المستعمرات الفردیة التي أظهرت ومیضًا فلورسـنتیاً 

إضــافة إلــى ذلــك فقــد تــم عــزل البكتیریــا أیضــًا .علــى المســتنبت الســابق
مــن اإلفــرازات البكتیریــة التــي ظهــرت علــى البــذور غیــر النابتــة وقــد تــم 

ـــــــــــة: صـــــــــــبغة جـــــــــــرامتعریـــــــــــف ـــــــــــارات اآلتی ـــــــــــًا لالختب ـــــــــــا طبق البكتیری
) وتكـــون األبـــواغ الداخلیـــة 17) وٕاختبـــار حساســـیة أوراق الـــدخان (26(
) والقـــــدرة علـــــى إحـــــداث عفـــــن طـــــري للبطاطس/للبطاطـــــا والبصـــــل 6(

) واختبــــار القــــدرة علــــى تكــــوین اللیفــــان 13وشــــرائح القــــرع (الكوســــه) (
). تــــم إجــــراء اختبــــار القــــدرة اإلمراضــــیة باســــتخدام معلــــق بكتیــــري 19(

نامیــة ســاعة 48بعمــرل تــم تحضــیره مــن مــزارع خلیــة /مــ108تركیــزه 
على مستنبت اآلجار المغذي.

ــــق ثقبهــــا  تــــم إعــــداء أوراق المــــانجروف بجــــرح األوراق عــــن طری
بــــإبرة معقمـــــة ثـــــم إجـــــراء اإلعــــــداء بـــــالمعلق البكتیـــــري الســـــابق إعـــــداده 

، وحفظـت النباتـات فـي غرفـة الرطوبـة Cotton swab methodبطریقة 
.س28لمدة یومین على 

موقع الفطور والبكتیریا على بذور المانجروف
لتحدیـــد موقـــع الفطـــور والبكتیریـــا علـــى البـــذور وغـــالف البـــذرة تـــم 

بذرة في شبكات صغیرة وتم تعریضها للمـد والجـذر الیـومي 100وضع 
أیـام حیــث أصـبح مـن الســهولة بمكـان فصـل غــالف البـذرة عــن 3لمـدة 

الفلقات ومحور الجنین.
عنــدما یــتم تعــریض البــذور إلــى میــاه البحــر انوفــي بعــض األحیــ
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فقط لبعض الوقت فإنه یكون من السهولة انفصال غـالف البـذرة خـالل 
). حینئـــذ یـــتم تحضـــین أنســـجة غـــالف البـــذرة المختلفـــة 25ســـاعة (24

علــى مســتنبت اآلجــار المغــذي حیــث یمكــن تعریــف الفطــور والبكتیریــا 
التي تنمو على هذه المستنبتات.

لفطور والبكتیریا المحمولة على البذرةمكافحة ا
تــــم اســــتخدام معــــامالت للبــــذرة للحصــــول علــــى طریقــــة لمكافحــــة 

ـــي:  ـــة غـــالف البـــذرة؛1أمـــراض البـــذور كمـــا یل )  زرع البـــذور بعـــد ازال
) إزالـــة الغـــالف بعـــد غمـــر 3أیـــام؛ 6) الغمـــر فـــي میـــاه البحـــر لمـــدة 2

وهــو Promotالـــ) المعاملــة ب4أیــام؛ 6البــذور فــي میــاه البحــر لمــدة 
بــــوغ /غــــرام 107×3بتركیــــز Trichoderma koningiiخلــــیط مــــن 

غ/ كــغ مــن 4بــوغ /غــرام بمعــدل 107×2بتریكــز T. harzianumو 
بعـــد ازالـــة غـــالف البـــذرة. أمــــا Promot)  المعاملـــة بالــــ 5البـــذور؛ 

البذور غیر المعاملة فقد استعملت كشاهد للمقارنة.
ســم تحتــوي 45صــص بالســتیكیة قطرهــا تــم إجــراء التجربــة فــي أ

علــى علــى تربــة رملیــة ناعمــة وذلــك تحــت ظــروف مناســبة فــي الدفیئــة
بــــــــذرة مــــــــن بــــــــذور 100تــــــــم اســــــــتخدام .س28-25درجــــــــة حــــــــرارة 

بذرة وتـم عمـل ثقـب 20المانجروف لكل معاملة/ أصیص احتوى على 
بها من أسفل وذلك للعمل علـى صـرف المیـاه ثـالث مـرات كـل أسـبوع، 

ســــتخدام میــــاه الصــــرف مــــرة أخــــرى بعــــد إمــــرار فقاعــــات الهــــواء وتــــم ا
ساعات باستخدام مضخة تفریغ هواء. تـم اسـتخدام میـاه 3خاللها لمدة 

البحـــر كـــل شـــهر إضـــافة إلـــى تعـــریض البـــذور إلـــى المـــد والجـــذر قبـــل 
زراعتهــا لمــدة یـــومین وذلــك لكســـر طــور الســكون للبـــذرة ولزیــادة التأكـــد 

جیل البیانـــات الخاصـــة بمـــا یلـــي: عفـــن مـــن اإلنبـــات بعـــد ذلـــك، تـــم تســـ
البــذور، البــذور غیــر النابتــة، مــوت البــادرات، البــادرات المصــابة عــالوة 

أشهر.3على عدد البادرات السلیمة بعد 

النتائج والمناقشة
الفطور والبكتیریا المصاحبة لبذور المانجروف

الفطــور والبكتیریــا المصــاحبة لبــذور المــانجروف 1یبــین الجــدول 
اســـتعمال طریقـــة ورق الترشـــیح ومســـتنبتات اآلجـــار المختلفـــة. فقـــد تـــم ب

أجناس من الفطـور وجـنس واحـد مـن البكتیریـا مـن البـذور وفـق 6عزل 
ـــــــــــــــــــــة:  ، Fusarium26% ،Pseudomonas17%النســـــــــــــــــــــب التالی

Aspergillus13% ،Alternaria6% ،Penicillium6% ،
Drechslera2%وCladosporium2% النتـائج مـع مـا . وتتفق هذه

أشـارت إلیــه دراســة ســابقة وصــفت فیهـا عــدد مــن التجمعــات المیكروبیــة 
والكائنــات الحیــة الدقیقــة المصــاحبة ألوراق المــانجروف وكــذلك الفطــور 

.)12شجار (التي تغزو أوراق المانجروف رغم أنها توجد على األ
كـــــان أفضـــــل MPDAن مســـــتنبت الــــــ أوقـــــد أوضـــــحت النتـــــائج 

الفطــــور بینمــــا كانــــت طریقــــة ورق الترشــــیح أفضــــل المســــتنبتات لعــــزل
الطــــــرق المســــــتعملة لعــــــزل الفطــــــور علــــــى مســــــتوى كــــــل المســــــتنبتات 

).  وربمـــــا یرجـــــع ذلـــــك إلـــــى ظـــــروف الرطوبـــــة 1المســـــتخدمة (جـــــدول 

المتوافرة في هذه الطریقة.
أكثــر الفطـور تـرددًا علــى البـذور وكانــت Fusariumوقـد كـان 

ـــهنســـبة  ، MPDA ،MCDA ،MRDAعلـــى كـــل مـــن مســـتنبتاتعزل
PDA :ــــــي %25، %22، %28، %30وورق الترشــــــیح كمــــــا یل

، على التوالي.%25و 

دول  انجروف .1ج ذور الم ابة ب ة إلص بة المئوی ط النس متوس
(Avicennia marina) ع ل وأرب یح المبل ي ورق الترش بطریقت

مستنبتات آجار مختلفة.
Table 1. Mean percent infection of Avicennia marina
seeds as determined by the blotter method and assays using
four agar media

أجناس الفطور 
والبكتیریا

Genera of fungi
and bacteria

نسب اإلصابة  (%)*
Seed-borne infection (%)*

ورق 
الترشیح
Blotter

Agar mediaالمستنبتات   

MPDAMCDAMRDAPAD
Alternaria sp.107636
Aspergillus sp.181391015
Cladosporium sp.34004
Drechslera sp.75000
Fusarium sp.2530282225
Penicillium sp.155252
Pseudomonas sp.1911242110

ة مستنبات اآلجار.بذرة بطریق200بذرة بطریقة ورق الترشیح و400* تم استخدام 
* 400 seeds were used in the blotter method and 200 seeds in agar media.

كـــان فـــي معظـــم Fusariumأمـــا فـــي طریقـــة اختبـــار النمـــو فـــان 
الحـاالت مصــاحبًا لعفــن البــذور، عفــن الجــذور، ومــوت وذبــول البــادرات 

. وأوضــــــــحت النتــــــــائج أن مــــــــرض عفــــــــن البــــــــذور)20()2(جــــــــدول 
كــان شــائعًا وأن میســلیوم الفطــر كــان ملتفــًا Fusariumتســبب عــن الم

حـــول البـــذور مؤدیـــًا إلــــى تعطیـــل وتـــأخیر إنباتهــــا ونموهـــا. وقـــد ظهــــر 
أسـابیع مـن 7أیضًا مرض ذبول فیوزایوم في أكیاس البولي إیثلین  بعد 
Aspergillusظهـــــور البـــــادرة إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك فقـــــد كانـــــت فطــــــور 

لعفــــن البــــذور ولكنهــــا كانــــت غیــــر شــــائعة.مصــــاحبة Penicilliumو 

في اختبار (Avicennia marina)إصابة بذور المانجروف .2جدول 
النمو بثالث أنواع من األواني.

Table 2. Seed-borne infection of Avicennia marina in a
growing-on test with three container types

أجناس الفطور 
والبكتیریا

Genera of fungi
and bacteria

(%)*نوع األواني ونسبة إصابة البذور 
Container type and seed-borne

infection (%)*
صواني ألومنیوم

Aluminium
tray

طبق بالستیك
Plastic
plate

أكیاس بالستیك
Plastic bag

Fusarium sp.322812
Aspergillus sp.950
Pseudomonas sp.12818

تخدام  م اس وم و 100* ت واني ألومنی ذرة بص اق 50ب ن أطب ل م ذرة بك ب
البالستیك وأكیاس البالستیك.

* 100 seeds were used in Aluminium tray and 50 seeds in plastic
plate and in plastic bag.
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وقــد أوضــحت النتــائج أیضــا ظهــور بعــض األعــراض المرضــیة الناتجــة 
. ومـــــــن DrechsleraوAlternaria ،Cladosporiumعـــــــن فطـــــــور 

ناحیــة أخــرى لوحظــت األعــراض البكتیریــة علــى أوراق وجــذور بــادرات 
Pseudomonasالمــانجروف وكانــت مصــاحبة للبكتیریــا  sp. وكــان

) البكتیریــــــــــــــا Agate)1، وقــــــــــــــد وجــــــــــــــد %19متوســــــــــــــط وجودهــــــــــــــا 
Pseudomonas spp..في الطبقة المحیطة بنباتات المانجروف

ة اإلمراضیة للفطور والبكتیریا المحمولة على البذورالقدر 
تم تعریف الفطـور النامیـة علـى المـزارع باسـتخدام مراجـع التقسـیم 

).24، 22، 21، 9، 8، 7، 5، 2المختلفة (
Fusariumوقــد أثبتــت تجــارب القــدرة اإلمراضــیة ان فطــور  sp.

أنــواع ســببت عفــن البــذور، عفــن الجــذور، ذبــول ومــوت البــادرات.  أمــا 
AspergillusوPenicillium فقــــد ســــببت عفــــن البــــذور. أمــــا األنــــواع

الــثالث األخــرى مــن الفطــور فكانــت غیــر ممرضــة ولكنهــا عنــدما توجــد 
فـــــــــي خلــــــیط (مجتمعــــــة معــــــًا) فانهــــــا تســــــبب تبقعــــــًا لــــــألوراق. وهــــــذه 

أحـدث عفنـًا F. equisetiiالنتـائج تتفـق مـع نتـائج سـابقة أوضـحت أن 
Fusarium). أمـا 12عـائًال فـي كنـدا (35فـي حـوالي ثانویـًا للجـذور

moniliforme ــــي المنــــاطق الرطبــــة المعتدلــــة فهــــو األكثــــر انتشــــارًا ف
المنــاطق اإلســتوائیة وتحــت اإلســتوائیة فــي تــىوتحــت المعتدلــة ویمتــد ح

أرجــــاء العــــالم حیــــث یــــؤثر فــــي عــــدد كبیــــر مــــن العوائــــل مســــببًا لفحــــة 
.دة في الحجم (النمو الشاذ)البادرات، عفن القدم، تقزم وزیا

ـــى ظهـــور بقـــع  ـــا إل ـــدرة اإلمراضـــیة للبكتیری و قـــد أدت تجـــارب الق
مــم ســوداء رمادیــة 5-1غــائرة قلــیًال غیــر منتظمــة الشــكل قطرهــا مــن 

ــیًال إلــى القمــة  علــى األوراق الفلقیــة وبعــض األوراق األخــرى وامتــدت قل
ظهــور جــذور النامیــة للفــرع عــالوة علــى ذلــك فقــد تقزمــت البــادرات مــع 

مائیة.
نتــــــائج اإلعـــــــداء بعــــــزلتین معــــــزولتین مـــــــن 3ویوضــــــح جــــــدول 

المــــــــــــــــانجروف مقارنــــــــــــــــة بعزلتیـــــــــــــــــــن مــــــــــــــــن البكتیریــــــــــــــــــــا همــــــــــــــــــا:
P. s. pv. viridiflavaوP. marginalis مصـدرهما مـن معهـد ،

وقـــد اختلفـــت البكتیریــــا المعزولـــة مــــن البـــذور الـــدینماركي، كوبنهــــاجن.
ـــــة ومـــــن  ـــــذور أو مـــــن كلیهمـــــا فـــــي تفاعالتهـــــا البقـــــع الورقی إفـــــرازات الب

(انتــــاج اللیفــــان، إختبــــار االكســــدة، العفــــن LOPATالختبــــارات الـــــ 
الطري للبطاطا، تحلل االرجنین، اختبار حساسیة أوراق الدخان). 

الصفات الكیمیائیة لمزرعتین من البكتیریا المصاحبة لبذور المانجروف..3جدول 
Table 3. Biochemical characteristics of two groups of mangrove bacterial isolates and known cultures of Pseudomonas sp. pv.
viridiflava and P.marginalis.

عزالت الشاھد

Tests االختبارات
Pseudomonas

marginalis
Pseudomonas sp.

pv. viridiflava
IIعزلة 

isolate II
Iعزلة 

isolate I

+ + - - Levan production إنتاج اللیفان
+ + - - Oxidase أالوكسیدیز
V +/- + + Potato soft rot عفن طري للبطاطا
+ + - - Arginine Dihydrolase تحلل األرجنین
- - + + Tobacco Hypersensitivity إختبار فرط الحساسیة ألوراق الدخان
- - - - Beta galactosidase أفراز أنزیم البیتاجاالكتوزیدیز
- - - - Lycine اللیسین
- - - - Decarboxylase نزع مجامیع الكربوكسیل
- - - - Ornithine Decarboxylase إنزیم نزع الكاربوكسیل لألورنثیین
+ + + + Utilization of citrate استخدام حمض الستریك
- - - - H2S production كبریتد األیدروجینإنتاج 
- - - - Ureas أفراز إنزیم الیوریز
- - - - Tryptophane Deaminase اننزع مجامیع األمین من الحمض األمیني تربتوف
- - - - Formation of Indole إنتاج األندول
- - - - Voges proskauer Reaction اختبار فوكس بروسكاور
+ + + + Gelatin Hydrolysis حلل الجیالتینت
+ + +/- +/- Acid production from Glucose تخمر الكربوھیدرات وانتاج حمض من الغلوكوز
- - + + Manitol مانیتول
- - + + Inostiol إینوسیتول
- - +/- +/- Sorbitol سوربیتول
V +/- + + Rhamnose رامینوز
+ + - - Melibinose ملیبینوز
- - - - Amygdaline أماجادلین
+ + + + Arabinose ارابینوز
- - - - Growth at 41C س41النمو في 

= اختالف بین العزالت.V= تفاعل ضعیف،  -= تفاعل سلبي، +/-+ = تفاعل إیجابي، 
+ = Positive reaction; - = negative reaction, +/- = weak reaction and V-variation between or among isolates
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ومشــــــاركوه Lelliotقــــــد ادرجــــــت تحــــــت مجمــــــوعتین طبقــــــًا لـــــــ و 
). و قــــد اتضــــح أن كــــل العــــزالت كانــــت ســــالبة لجــــرام، والتكــــون 19(

أبواغـًا داخلیــة، وأن المجمــوعتین تتوافقــان فـي الصــفات البیوكیمائیــة مــع 
ـــیریا  .P. . sكــل مــن البكتــ pv. viridiflava  وP. marginalis ،

ـــــى التـــــوالي.  ـــــد اختلفـــــت مـــــزارع البكتیریـــــا عل Pseudomonasو ق

marginals في قدرتها على إحداث عفن للبطاطا بینما سببت العزالت
عفنــًا بســیطًا للبطاطــا. (A. marina)المعزولــة مــن بــادرات  "الشــورا "

.P. sوقــد تــم تعریــف عــزالت البكتیریــا  pv. viridiflavaالمعزولــة
لمـــــــــــــزارع البكتیریـــــــــــــان المـــــــــــــانجروف وأنهـــــــــــــا مماثلـــــــــــــة تمامـــــــــــــاً مـــــــــــــ

P. s. pv. viridiflava أمــا المجموعــة األخـــرى مــن العــزالت فقـــد
و لـذلك فلـم یـتم التعـرف P. marginalisاختلفـت عـن مـزارع البكتیریـا 

النهائـــــي والقـــــاطع لهــــذه المجموعـــــة. ومــــن ناحیـــــة أخــــرى فـــــإن بعـــــض 
لهـــــا نفـــــس صـــــفات البكتیریـــــاP. fluorescensســـــالالت البكتیریـــــا 

P. marginalis التي تم وصـفها فـي هـذا البحـث ولكنـه مـن حیـث لـم
تثبت قدرتها على تحلیل  البكتـین والبكتـات فانـه لـم یـتم التعـرف علیهـا.  
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن كـــًال مـــن المجمـــوعتین مـــن البكتیریـــا قـــد ثبتـــت 
قــــدرتها األمراضــــیة علــــى المــــانجروف واختلفــــت فــــي تأثیرهــــا وقــــدرتها 

ًا مائیــةبقعـP. marginalisفقـد ســببت البكتیریـا  اإلمراضـیة علیــه، 
أیـــام فقـــد 4و 3ســـاعة و بعـــد 36ممیـــزة حـــول مواقـــع اإلعـــداء خـــالل 

ذلـكتحولت البقع إلى لـون أسـود وحـدث مـوت موضـعي لألنسـجة أدى
إلى إنهیار لألنسجة، إضافة إلى ذلك فإن هـذه العـزالت كانـت ممرضـة 

ــــًا للبطاطــــا، أیضــــًا للطمــــاطم/ للبنــــدورة والبطاطــــا  والفــــول وأحــــدثت عفن
البصل وشرائح الكوسة. أما بالنسبة للمجموعة األخرى من العزالت فقد 
ســـببت ظهـــور منـــاطق مائیـــة تحولـــت إلـــى منـــاطق میتـــة حـــول منـــاطق 
اإلعــداء علــى المـــانجروف، و قــد ســببت ظهـــور أعــراض مماثلــة علـــى 

العـــزالت حدثتـــه المجموعــة األولــى مــن أالطمــاطم/ البنــدورة والفــول لمــا 
بینمـــا اختلفـــت فـــي قـــدرتها علـــى إحـــداث أعـــراض مماثلـــة علـــى البصـــل 
والكوسة. و جـدیر بالـذكر أن هـذه المالحظـات والنتـائج تتفـق مـع نتـائج 

علـى أنهـا متحملـة جـدًا للملوحـة فـي المنطقـة Pseudomonasللبكتیریـا 
ــــائج تتفــــق )، و 1المحیطــــة بجــــذور نباتــــات المانجـــــروف ( أیضــــًا مــــع نت

الحظـــوا وجـــود إفـــرازات مخاطیـــة بكتیریـــة علـــى أوراق نریبـــاحثین آخـــ
).  وقــــــد أوضــــــحت نتــــــائج هــــــذا البحــــــث أن بـــــــذور 12المــــــانجروف (

المانجروف التي تحتوي علـى نسـبة عالیـة مـن الرطوبـة تـؤوي تحتهـا أو 
أن ونآخـر ونتخفي عددًا كبیرًا من الفطور والبكتیریا. وقد أوضح بـاحث

ـــــذور المـــــانجروف حساســـــة جـــــدًا للجفـــــ ـــــد ب ـــــات عن ـــــدأ فـــــي اإلنب اف وتب
).4األشجار حیث تتوافر المیاه (سقوطها من 

والبكتیریا على بذور المانجروفموقع الفطور
ـــا فـــي غـــالف البـــذرة 4یوضـــح جـــدول  نســـب  الفطـــور والبكتیری

ــــــــؤوى معظــــــــم  ــــــــذرة ی ــــــــائج أن غــــــــالف الب ــــــــات.  وأوضــــــــحت النت والفلق
Fusariumالفطــــــور حیــــــث كانــــــت نســــــبة وجــــــود الـــــــ  sp.15%

ــــــوالي. بینمــــــا توجــــــد %33و  ــــــى الت ــــــذرة، عل فــــــي الفلقــــــات وأغلفــــــة الب

Aspergillus sp. وPseudomonas sp..في أغلفة البذرة فقط

ــادرات، واألمــراض واألعــراض الشــاذة  ــذرة، مــوت الب مكافحــة عفــن الب
غیر الطبیعیة األخرى

ــــي الجــــدول  ــــائج المعروضــــة ف أن الفطــــور 4، 2، 1توضــــح النت
المحمولة على البذور تسبب حـدوث عفـن للمـانجروف ومـوت والبكتیریا

للبــــــادرات (مــــــوت األطــــــراف)، إال أن دورهــــــا فــــــي إحــــــداث األمــــــراض 
األخــرى مثــل التقــزم، عفــن الجــذور، تبقــع األوراق غیــر معــروف وغیــر 
واضــــح فــــي هــــذا الصــــدد. وحیــــث أن بــــذور المــــانجروف تــــؤوى معظــــم 

فحــة هــذه األمــراض وأن الكائنــات الممرضــة فــإن إزالتهــا مفیــدة فــي مكا
أیام قبل الزراعـة یسـاعد أیضـًا فـي 6غسیل البذور في ماء البحر لمدة 

) أن ازالـة  غـالف 5مكافحة األمراض. و قد أوضـحت النتـائج (جـدول 
البــذرة یعمــل علــى زیــادة إنبــات البــذور وقــد یرجــع ذلــك إلــى إزالــة معظــم 

. )3(رةالكائنات الحیة الدقیقة الموجودة على وتحت غالف البذ

دول  انجروف  .4ج ذور الم جة ب دوى أنس ة لع بة المئوی النس
(Avicennia marina)بالفطور والبكتیریا

Table 4. Percent infection of Avicennia marina seed
tissues by fungi and bacteria

النسبة المئویة لإلصابة
Seed-borne infection

أجناس الفطور 
والبكتیریا

Genera of fungi
and bacteria

الفلقات
Cotyledons

غالف البذرة
Pericarps

0 9 Aspergillus sp.
15 33 Fusarium sp.
10 20 Pseudomonas sp.

و قد أظهرت النتائج أیضًا أن نسـبة إنبـات البـذور غیـر المعاملـة 
والبـذور التــي غمـرت فــي مـاء البحــر لمـدة ســتة أیـام قبــل الزراعـة كانــت 

، على التوالي. وكانت البذور غیر النابتة متعفنـة واحتـوت %39و 24
(عامـل المكافحـة Promotعلى میسلیوم الفطر. أما البـذور المعاملـة بــ

) فقد كانـت نسـبة اإلنبـات لهـا أفضـل مـن Trichodermaالحیویة فطر 
أما التي أزیل غالف البذرة  منهـا فقـد كانـت %67السابقة حیث كانت 

وقد أدى إزالة غالف البذرة أیضًا إلـى تطـور وزیـادة %81تها نسبة إنبا
) وبالمقارنــة بالمعــامالت األخــرى فــإن معاملــة 5نمــو البــادرات (جــدول 

البــذور بیولوجیــًا أدت إلــى تقلیــل نســبة البــادرات المصــابة. عــالوة علــى 
ـــاه البحـــر لمـــدة ســـتة أیـــام قبـــل الزراعـــة  ذلـــك فـــإن غمـــر البـــذور فـــي می

تـــأثیر بســـیط فـــي القـــدرة علـــى اإلنبـــات ونمـــو وتطـــور (البـــذر) كـــان لـــه 
البادرات.

) تــــؤثر الفطــــور 1یمكــــن أن نســــتنتج مــــن هــــذه الدراســــة مــــایلي: 
والبكتیریـــا المحمولـــة علـــى بـــذور المـــانجروف فـــي نســـبة اإلنبـــات ونمـــو 

) یمكن باستعمال المعـامالت التـي تمـت 2البادرات وتكشفها وسالمتها؛ 
مشــاكل الســابق ذكرهــا ومــن ثــم تحســین فــي هــذا البحــث التغلــب علــى ال
وٕادارة وٕانتاج نبات المانجروف.
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في اإلنبات، تكشف البادرات وسالمتھا.(Avicennia marina)تأثیر معامالت بذور المانجروف .5جدول 
Table 5. Effect of seed Avicennia marina seed treatments on germination, seedling development and health.

النسبة المئویة 
للبادرات 
السلیمة

Healthy
seedlings %

النسبة المئویة 
للبادرات 
المصابة

Diseased
seedlings %

النسبة المئویة 
لتكشف البادرات

Seedling
development

%

النسبة المئویة 
لإلنبات
Seed

germination
%

Seed treatment معامالت البذور

5 62 54 24 Untreated seeds بذور غیر معاملة
25 36 65 60 Pericarp removed ازالة البیركارب
10 38 41 39 6 day sea water soak أیام في ماء البحر6نقع لمدة 
29 37 70 66 Pericarp removed then 6 day

soak in sea water
6ازالة البیركارب ونقع لمدة 

أیام في ماء البحر
35 27 72 67 PROMOT seed treatment معاملة البذور بالبروموت
49 21 77 81 Pericarp removed then treated

with PROMOT
ازالة البیركارب ثم المعاملة أو 

التغطیة بالبروموت
.All data based on 160 seeds per treatmentبذرة في المعاملة.160النتائج من 

Abstract
Abdelmonem, A.M. and M.R. Rasmy. 2000. Fungi and Bacteria Associated with Mangrove (Avicennia sp.) Seed and
Measures for their Control. Arab J. Pl. Prot. 18: 28-34.

In Egypt, mangrove, mostly Avicennia mariana, occurs along the Red Sea coast from Hurghada southward to Mersa Halaib. Adverse
conditions along with certain micro-organisms severely impact mangrove development. This paper describes the effects of seed-borne fungi
and bacteria on mangrove seed germination and seedling growth. Assays detected six genera of fungi on eh seeds, i.e. Alternaria,
Aspergillus, Cladosporium, Drechslera, Fusarium and Penicillium and the bacteria Pseudomonas syringae subsp. virirdiflava and P.
marginalis. Fusarium spp. was the most prevalent fungi isolated. They caused seed rot, seedling mortality and wilt. Pseudomonas spp. were
also common and caused various seedling disease including dieback. Since the seed coat of mangrove seeds harboured the most micro-
organisms, removing it minimized seed decay and maximized seed germination. The best treatment for reducing seed rot, seedling disease
and mortality, and improving seedling growth was Trichoderma PROMOT (a biological seed treatment) applied after seed coat removal.
Key words: Mangrove, Avicennia sp., Fungi, bacteria, seed diseases, Egypt.
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