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    الملخص

 بـين البنـي     ألوانهـا يالنينات تتراوح   الفطريات الممرضة للنبات صبغات يطلق عليها الم      تنتج بعض   

. مراضيتهإ ته و ديموم عمر الفطر المنتج لها وفي       إطالةويعتقد بان هذه الصبغات تسهم في       . واألسودالغامق  

 مقارنة بين ثالث أجريتفقد  Alternaria alternataوفي محاولة الختبار دور الميالنين في امراضية الفطر 

 السوداء في بعض االعتبارات     األبوية وساللتها   SW3 و   SW2 و   SW1 هي   )بيض(عزالت فاقدة للميالنين    

وقد شملت هذه االعتبارات معدل النمو القطري للمستعمرات ومعدل عـدد           .  لنشوء المرض  أساسيةالتي تعد   

 الـسليوليز   أنزيمـي  إنتاج كفاءة السالالت في     إلى إضافة الحية المنتجة ومعدل اتساع البقعة الورقية        األبواغ

ي بين السالالت الفاقـدة للميالنـين       معنوفرقٌ  أن لم يشاهد    وبينت النتائج   . مراضيةنيز ذَوي العالقة باإل   البكتو

 عدم وجود دور مباشـر      إلى السوداء في جميع االعتبارات المدروسة مؤشرة بذلك         األبويةوساللتها  ) البيض(

  . هذا النوع الفطريأمراضيةللميالنين في 

  

  .اإلمراضية، ميالنين، Alternaria alternata :ةالكلمات المفتاحي
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ABSTRACT 
Many plant fungal pathogens produce dark brown to black pigments; melanins. These 

pigments are thought to contribute to longevity, survival and pathogenicity of their 
producers. In an attempt to test the role of melanin in the pathogenicity of the fungus 
Alternaria alternata, three melanin-deficient (white) isolates, SW1, SW2 and SW3 were 
compared with their wild type (black) parent for some parameters that are considered 
essential to disease development. These included colony radial growth rate, number of 
viable conidia produced, rate of growth of leaf spot, and efficiency of producing the 
pathogenicity- associated enzymes, cellulase and pectinase. In none of these parameters did 
the melanin-deficient (white) isolates significantly differ from their wild type (black) parent 
indicating a lack of direct effect of melanin in pathogenicity of this fungal species. 
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