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 Vigns sinensisاللوبیا الكیمیائیة لمرض موت بادرات وتعفن جذور  المكافحة
    الخفاجي  عالء حمید

  جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات /قسم وقایة النبات 
  

  الخالصة 
 و  Kuhn Rhizoctonia solani  یاتالفطر ظھور عن اللوبیا بادرات من العزل نتائج أظھرت 

Fusarium solani  و  Microphomina phaseolina  للمبیدات الحیوي التقییم نتائج أظھرت اكم 
 وبنسبة الثالثة للفطریات الفطري الغزل نمو تثبیط في بلتانول المبید تفوق  وبنلیت م – وسومي بلتانول
 المبید أما% ١٠٠ بنسبة .R.solani للفطر الفطري الغزل نمو ثبط فقد م– سومي المبید أما% ١٠٠
المبیدات تاثیر معنوي وكان الستخدام    F. solani للفطر% ٨٢,٦٤ بنسبة تثبیط نسبة سجل قدف بنلیت

نسبة االصابة م في خفض –في خفض نسبة وشدة االصابة بالفطریات الثالثة فقد تفوق المبید سومي 
 ٤٠ بلغت والتي   F. solani و.R.solani فیما لم تختلف نسبة االصابة بالفطرین %  ٦,٦٧الى 
 و ٠,٢٩ بلغت إذ  F. solani الفطر مع االصابة لشدة مقدار أدنى الثالثة المبیدات سجلت فیما%.

 تاثیراً  المبیدات الستخدام وكان. التوالي على م– وسومي وبلتانول بنلیت للمبیدات ٠,٢٤ و ٠,٢٥
 طول في نویةمع زیادة الى بلتانول بالمبید المعاملة ادت فقد اللوبیا نبات صفات بعض على ایجابیا

 طول في معنویاً  تفوقاً  حققا فقد م– وسومي بنلیت المبیدین أما سم ٢١،٦٣ بلغت الخضري المجموع
 معنویة زیادة أفضل بلتانول المبید وسجل التوالي على سم ١٧،٨ و ١٧،٥٣ وبلغت الجذري المجموع

 عن معنویاً  تختلف مل والتي ٤٩/١٠ بلغت والتي S/R نسبة عن فضالً  غم ١,٧٩ وبلغت الجاف بالوزن
  . وبنلیت م – سومي المبیدین

  
  المقدمة

عروتین  الغذائیة المھمة في العراق وتزرع في اتالبقولیمن  Vigns sinensisاللوبیا  تعد       
خصوبة التربة احیانا من اجل زیادة  طن االصلي لزراعتھا وتزرع ووتعد افریقیا الم ربیعیة وخریفیة 

بالمواد الغذائیة واھمھا البروتینات والكاربوھیدرات فھي غنیة قولیات ا من البوكغیرھوتحسین خواصھا 
طن ویبلغ   ٥٠٠٠٠الف دونم ویبلغ االنتاج  ٣٨وتقدر المساحة المزروعة منھا في العراق .والمعادن 

 لإلصابةمحصول الویتعرض  .) ٢٠٠١، Anonymous(ملیون طن  ٣,٣مجمل االنتاج العالمي 
وتسبب التي تصیب البذور قبل وبعد االنبات مسببة تعفن البذور وتحللھا ات التربة وبالعدید من فطری

مداھا العائلي الواسع وقدرتھا موت البادرات قبل وبعد البزوغ  وتعفن الجذور ومما یزید من خطورتھا 
نباتات من البیئیة غیر المالئمة ویمكنھا البقاء في التربة وبقایا العلى انتاج تراكیب مقاومة للظروف 

 وسجلت العدید من المسببات المرضیة الفطریة )  ٢٠٠١و ادم ، ١٩٨٥دیوان والبھادلي (  ألخرموسم 
   و  .Pytophthora sppو   .Pythium sppو  .Fusarium sppمنھا الفطریات 

Rhizoctonia solania وMicrophomina phaseolina )Gupta  وCheema  ،١٩٩١ 
وتعد ادارة )  ٢٠٠٢واخرون   Anneو   ٢٠٠١و ال مراد  ٢٠٠٠،   Fakirو ١٩٩١و الشكري ،

احدى اھم التحدیات التي تواجھ برامج المكافحة المتكاملة المسببات المرضیة المستوطنة في التربة 
اذ تم استخدام العدید من المبیدات في مكافحة الفطریات المستوطنة في التربة فقد  وجد الحدیثة 

Shanmagam و Govindaswang )ان المبید بنلیت ذو تاثیر فعال في مكافحة مرض  ) ١٩٧٣
ان عند ) ١٩٨٨(في الفاصولیا واوضح توما   M.phaseolinaالتعفن الفحمي المتسبب عن الفطر 

عن الفطریات  استخدام مبید البنلیت اعطى نتائج جیدة في مكافحة مرض تعفن بذور الباقالء والمتسببة 
كما واثبت . البذور المصابة والجذور المصابة وسبب خفض نسبة    F. solaniو  R.solania  و

) ٢٠٠٦( قاسم  وذكر )1994محمد،(M. phaseolinaفعالیة عالیة في تثبیط الفطر   م-المبید سومي
  F. solaniان عند استخدام المكافحة الكیمیائیة لمرض تعفن جذور الباقالء المتسبب عن الفطر 

 وأشارجذور البموت البادرات وتعفن  اإلصابةوبلتانول فعالیة في خفض نسبة  واظھر المبیدین بنلیت
ان المبید بلتانول اظھر فعالیة وكفاءة العالیة في تثبیط نمو وتبویغ الفطریات المسببة ) ٢٠٠٧(علي 

   .شتالت الغابات لمرض موت وتعفن جذور 
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  ٢٠١١/  ١٠/ ١٠وقبولھ    ٢٠١١/  ٥/  ١٥تاریخ تسلم البحث  

  ھالبحث وطرائقمواد 
ھرت والتي ظ  الصنف المحلي لوبیابادرات الالعزل من  إجراءتم  : عزل المسبب المرضي وتشخیصھ

  موت أعراضعلیھا 
المنطقة ووضعت تحت ماء جاري لمدة ساعتین الزالة التربة العالقة بھا وبعد ذلك قطعت البادرات  

الى قطع صغیرة  لإلصابةقطعت المناطق المحاذیة  .العزل  إلجراءالمصابة من منطقة التاج والجذور 
من ھایبوكلورایت % ١سم وعقمت سطحیاً بغمرھا في محلول  ٠.٥بواسطة مشرط حاد بطول 
غسلت القطع النباتیة بماء مقطر الزالة اثار المحلول المعقم  دقائق ٣-٢الصودیوم لمدة تراوحت بین 

حاویة على وسط مستخلص  سم  ٩معقمة بقطر  بتري إطباقونقلت الى   ونشفت بین ورقتي ترشیح
بتركیز  Chloromphenicol  والمضاف لھ المضاد الحیوي PDAالجار واالبطاطا والدكستروز

  لتر/ملغم ١٠٠
 . أیام ٧لمدة ) °٢±( سیلیزیة°٢٥في درجة حرارة  اإلطباق حضنت .طبق / قطع  خمسة  وبواقع

 Hunterو  Barnett التي أوردھاى الصفات اعتماداً عل  توشخص ةالمعزول یاتالفطر یتنقی
ثم نقلت أجزاء من مستعمرات الفطر الممرض بوساطة إبرة معقمة إلى . الى مرتبة الجنس )٢٠٠٦(

المائل المضاف إلیھ المضاد  PDAمل حاویة على الوسط الغذائي المعقم   ٥أنابیب اختبار معقمة سعة 
 )°٢±( °٢٥ت األنابیب في درجة حرارة وحضن.لتر /ملغم ٢٥٠  Chloromphenicolالحیوي 
  .استخدامھا في االختبارات الالحقة  سیلیزیة لحین °٤لمدة یومان وحفظت في درجة حرارة   سیلیزیة

 Panicum باستخدام بذور الدخن المحلي یات حضر لقاح الفطر:تحضیر لقاح الفطریات 
miliacum L. ساعات، ثم جففت بواسطة  ٦طبت لمدة المغسولة جیدا الزالة التربة العالقة بھا ثم ر

مل رطبت بالماء المقطر  ٢٥٠غم في دورق زجاجي نظیف سعة ١٠٠ورق الترشیح ووضعت بمعدل 
لمدة نصف ساعة لقح كل دورق بواسطة قرص  Autocaleveالمعقم ثم عقمت بجھاز االتوكلیف 

حضنت الدوارق  PDAوسط  والمنمى على أیامملم اخذ من حافة مستعمرة نامیة بعمر ثمانیة  ٤بقطر 
  في یاتالحاویة على لقاح الفطر

مع مراعاة رج الدوارق كل یومین مع اضافة  أیام ١٠سیلیزیة ولمدة ٢±٢٧الحاضنة في درجة حرارة  
  )١٩٨٩، Dewan(  الماء المقطر المعقم

بنلیت  ات بیداختبر تأثیر الم . یاتمبیدات الفطریة في تثبیط النمو الشعاعي للفطراختبار كفاءة بعض  
                وM. Phaseolinaوو  F.solaniیات على نمو الغزل الفطري للفطرم  –بلتانول وسومي و

R. solani  ًالى الوسط الغذائي  ت المبیدا ت أضیفمختبریاPDA  لتر قبل تصلب / ملغم  ١٠٠بنسبة
  بمركزھااألطباق  لقحت سم  ٩تبري معقمة قطرھا  أطباقوزع الوسط الحاوي على المبید في . الوسط 

 PDAوالمنماة في وسط زرعي  یات الثالثة ملم  مأخوذة من مزرعة حدیثة للفطر ٥بأقراص قطر كل منھا 
اما معاملة المقارنة فقد لقحت  سیلیزیة )°٢±( °٢٥وحضنت األطباق في درجة حرارة .بعمر أربعة أیام

° ٢٥حضنت االطباق في درجة حرارة .لمبید على الوسط الغذائي الخالي من ایات  الثالثة بالفطر
النتائج بحساب متوسط قیاس قطرین  أخذتواشتملت المعاملة على ثالث مكررات ثم  سیلیزیة )°٢±(

  :متعامدین لكل مستعمرة ثم حساب نسبة تثبیط  نمو الفطر الممرض حسب المعادلة التالیة 

 = نسبة التثبیط 
 املةمتوسط قطر المع –متوسط قطر المقارنة 

 ×١٠٠  
 متوسط قطر المقارنة

    
كلیة الزراعة والغابات /تمت تھیئة البیت البالستیكي التابع لقسم وقایة النبات  :تجربة البیت البالستیكي 

  .جامعة الموصل ونفذت فیھ المعامالت اآلتیة / 
  :اختبار القدرة االمراضیة للفطر الممرض 

فêي سêنادین بالسêتیكیة حاویêة  لوبیêا المعêزول مêن بêادرات ال یêاتتم اختبار القدرة االمراضیة للفطر
غêم ٣ كغم سبق تعقیمھا بêاالوتو كلیêف وتêم تلویêث التêرب قبêل  زراعêة البêذور بواقêع  ١على تربة حجم 

 اللوبیêا ببêذور السêنادین زرعêت التربêة تلویêث مêن أیêام ثالثêة وبعد ) ١٩٨٩، Dewan( كغم تربة     /
 وسêêقیت أصêêیص، لكêêل بêêذور خمسêêة بواقêêع الصêêودیوم، ھایبوكلوریêêت ولبمحلêê سêêطحیاً  تعقیمھêêا بعêêد

 لإلصêêابة لمئویêêةا النسêêبة حسêêبت الزراعêêة مêêن  أسêêابیع وأربعêêة أسêêبوعین وبعêêد. الزراعêêة بعêêد األصêêص
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 لغêرض المصêابة البêادرات مêن العêزل إعêادة ،مêع التوالي على البزوغ وبعد قبل البادرات موت بمرض
  .الممرض الفطر من التأكد

%  ٥٠تركیêêز  م –بنلیêêت وبلتêêانول وسêêومي اختبêêر تêêاثیر المبیêêدات الفطریêêة : الكیمیائیععة مكافحععةال
طêھ  التêي ذكرھêا طریقêةالاسêتخدمت  . موت بادرات وتعفن  جذور اللوبیا مادة فعالة في مكافحة مرض 

   یأتيوكانت المعامالت كما .وھي بسقي التربة ) ١٩٨٨ ( وآخرون
 الممرضة كل على انفرادبة ملوثة بالفطریات ترزراعة بذور لوبیا في  -١
 كل على انفرادالمبید الفطري + زراعة بذور لوبیا في تربة ملوثة بالفطریات  -٢
  بدون لقاح فطري  زراعة بذور لوبیا في تربة معقمة -٣
 وبعêêد قبêêل البêêادرات مêêوت بمêêرض لإلصêêابة لمئویêêةا النسêêبة حسêêبت الزراعêêة مêêن  أسêêابیع أربعêêة بعêêدو

  . االتیة للمعادلة وفقا االصابة نسبة حساب تم المرضیة االعراض ظھور وبعد  اإلصابة وشدة  غالبزو
  

 = نسبة اإلصابة  
 عدد النباتات المصابة 

 ×١٠٠  
 عدد النباتات الكلي 

  
  : وحسبت شدة اإلصابة وفق المعادلة اآلتیة 

  =شدة اإلصابة 
  )اإلصابة درجة×عدد النباتات المصابة بكل درجة (مجموع 

  أعلى درجة إصابة×عدد النباتات المفحوصة 
متوسêط  الêوزن و متوسêط طêول المجمêوع الجêذري والخضêري للنبêات فêي المكêرر وتêم تقêدیر كêل مêن

  .للنبات في المكرر S/Rونسبة  الجاف 
باسêتخدام  إحصêائیاحللت النتêائج في تنفیذ التجارب و CRDاستخدم  التصمیم العشوائي الكامل 

  .متوسطات بطریقة دنكن متعدد الحدودالواختبرت   SASامج االحصائي البرن
  

  والمناقشة النتائج
    یاتالفطر ظھور عن اللوبیا بادرات من العزل نتائج أظھرت : عزل المسبب المرضي وتشخیصھ-١

Kuhn Rhizoctonia solani  و Fusarium solani  و  Microphomina phaseolina  وتم 
 Fusarium الفطر مستعمرة تمیزت اذ المظھریة الصفات حسب الفطریات ھذه من كل على التعرف
solani الكونیدیة االبواغ بوفرة وتمیزت االبیض اللون الى المائل البنفسجي او الكریمي بلونھا 
 الكونیدیة االبواغ وجود عن فضال  البیضوي الى االسطواني بشكلھا Microconidia  الصغیرة

 رطق وبلغ .عالیة بنسب   Chlamydospores الكالمیدیة واالبواغ  Macroconidia الكبیرة
 الفطر ةمستعمر وتمیزت )°٢±(سیلیزیة°٢٥ درجة على التحضین من ایام سبعة بعد سم ٨ المستعمرة

Kuhn Rhizoctonia solani   بلون ابیض قطني وبعد ذلك یتغیر لون المستعمرة الى اللون البني
مع وجوج تخصرات عند  مرتفع بشكل زاویة قائمة الحظ الغزل الفطري الی وعند الفحص المجھري

 قطر وبلغنطقة التخصر وتمیزت الخالیا بشكلھا البرمیلي ممنطقة نشوء الفرع مع وجود حاجز في 
 وتمیزتسیلیزیة  )°٢± (  °٢٥ حرارة درجة على التحضین من ایام خمسة بعد سم٨   المستعمرة
 البدایة في اللون  شفافة والمستعمرة نموھا بسرعة Microphomina phaseolina الفطر مستعمرة

 وتظھر بكاملھا المستعمرة ویشمل مركزیا یكون التحول وھذا االسود اللون الى تتحول ان ماتلبث
 تراواحت Sclerotia حجریة أجسام ظھرت المجھري الفحص دوعن مرتفع زغبي مظھر ذات نموات

 درجة على التحضین من ایام خمسة بعد سم٨  المستعمرة قطر لغوب مایكرون ١٦٣-٧٢ من اقطارھا
 Rusuku و) ١٩٩٣( وآخرون  Muyolo ماذكره مع تتفق النتائج وھذهسیلیزیة  ٢°±  ٢٥ حرارة

  للجذور نوتعف دراتاللب موتا تسبب الفطریات ھذه ان كون)  ١٩٩٧( وآخرون
تبêین النتêائج فêي الجêدول : الشععاعي للفطریعات اختبار كفاءة بعض المبیدات الفطریة فعي تثبعیط النمعو -٢

خدمة في تثبیط نمو الغزل الفطري للفطریات الثالثة معنویا مع اخêتالف نسêب تفاعلیة المبیدات المس) ١(
 R.solani عالھêا مêع الفطêراو% ٤٩,٤١ M. phaseolinaوكانت اقل نسبة للتثبیط مع الفطêر التثبیط 
ر المبیêêد بلتêêانول كفêêاءة عالیêêة فêêي ھêêواظ% ٥٧,١٩ F.solaniبینمêêا بلغêêت فêêي الفطêêر % ٥٩,٥بنسêêبة 

% ٥٩,٥٥م بنسêêبة –المبیêêد سêêومي  وأخیêêرا% ٦١,٩٢ثêêم المبیêêد بنلیêêت بنسêêبة % ١٠٠بنسêêبة التثبêêیط 
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وتفوقêêت المعاملêêة بالمبیêêد بلتêêانول فêêي نسêêب تثبیطھêêا للفطریêêات الثالثêêة علêêى المعاملêêة بالمبیêêدین بنلیêêت .
م مêع –واالتي لم تخلف معنویêا مêع معاملêة المبیêد سêومي ات الثالثة للفطری%  ١٠٠بنسبة  م –وسومي 
مêêêع الفطêêêر %  ٨٢,٦٤امêêêا معاملêêêة المبیêêêد بنلیêêêت فقêêêد سêêêجلت نسêêêبة % ١٠٠بنسêêêبة  R.solaniالفطêêر 

F.solani . داتêذه المبیêة  واشارت العدید من الدراسات الى فعالیة وكفاءة ھêات التربêد فطریêا  ضêومنھ
المسêبب  لمêرض لêêتعفن   M. phaseolinaلêتعفن جêذور البêاقالء  والفطêêر  المسêبب F.solaniالفطêر  

البنجêر السêكري جêذور بêادرات وتعفêن موت المسبب ل R.solaniجذور شتالت اشجار الغابات  والفطر 
الêêى ) ٢٠٠٢(واشêêار الجبêêوري ) ٢٠٠٧و علêêي ، ٢٠٠٦وقاسêêم ، ٢٠٠٢الجبêêوري ، ١٩٩٤محمêêد ، (

  .وعدم ظھور سالالت مقاومة لھا فطریات التربة المدى الواسع لھذه المبیدات ضد 
  
                M. phaseolina و F.solaniالفطري للفطریات نمو الغزل ات في تثبیط تأثیر المبید :)١(لجدول ا

  R.solani و             .
 تأثیر المبید للتثبیط%  التراكیز الفطریات 

F.solani  

 ز صفر مقارنة

 ب ٨٢,٦٤ بنلیت  ب ٥٧,١٩
 أ ١٠٠ بلتانول 

 د ٤٦,١١ م –سومي 

M. phaseolina 

 ز صفر مقارنة

 ج ٦٥,٠٨ بنلیت  ج ٤٩,٤١
 أ ١٠٠ بلتانول 

 د و ٣٢,٥٤ م –سومي 

R.solani 

 أ ٥٩,٥  ز صفر مقارنة
 ھـ ٣٨,٠٣ بنلیت 
 أ ١٠٠ بلتانول 

 أ  ١٠٠ م –سومي 
  صفر د مقارنة تأثیر المعامالت

  ب ٦١,٩٢ بنلیت 
  أ ١٠٠ بلتانول 

  ج ٥٩,٥٥ م –سومي 
  ،وحسب اختبار دنكن متعدد الحدود  ٠,٠٥االرقام التي تحمل احرف متشابھة عمودیاً تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال 

  
الفطر                 إن )٢(لجدولتبین النتائج في ا: تاثیر المعاملة بالمبیدات في النسبة المئویة لالصابة-٣

M. phaseolina  والتي لم تختلف معنویا عن الفطر % ٢٦,٦٦بلغت  لإلصابةسجل اقل نسبة مئویة
R.solani   بنما سجل الفطر %  ٣٥,٢٣والتي بلغتF.solani بلغت  لإلصابةنسبة  أعلى

م قد ادت الى خفض معنوي  -مي وتبین النتائج كذلك ان المبیدات الثالثة بنلیت و بلتانول و سو%.٤٠
 ٢٨,٨٨و  ٢٧,٧٧و ٣٣,٣٣والتي لم تختلف معنویا فیما بینھا اذ بلغت النسب  اإلصابةفي نسبة 

م تفوق على –التداخل بین المبیدات والفطریات تبین النتائج ان المبید سومي  تأثیرعلى التوالي ومن %
 .Mمع الفطر % ٦,٦٧لمئویة  بلغت النسبة ا إذ اإلصابةجمیع المعامالت في خفض نسب 

phaseolina      والتي لم تختلف معنویا عن المبید بلتانول مع الفطرM. phaseolina بنسبة 
١٣,٣٣ % .  

سجل  F.solaniان الفطر  )٢(تبین النتائج في الجدول : تاثیر المعاملة بالمبیدات في شدة االصابة-٤
شدة اصابة   M. phaseolinaو   R.solaniین  في حین سجل الفطر  ٠,٢٤اقل شدة لالصابة  بلغت 

ومن تاثیر المعاملة بالمبیدات تبین النتائج عدم وجود فروقات معنویة بین .على التوالي  ٠,٥١و  ٠,٤٨
على  ٠,٤٢و ٠,٤٨و ٠,٤٦م في خفض شدة االصابة والتي بلغت  –المبیدات بنلیت وبلتانول وسومي 

لوحده ومن تاثیر التداخل بین المبیدات والفطریات   ٠,٦٤ض التوالي مقارنة مع معاملة الفطر الممر
م قد تفوقت على  جمیع المعامالت في خفض شدة  -تبین النتائج ان المبیدات بنلیت و بلتانول و سومي 

وتقارب تاثیر معظم .على التوالي  ٠,٢٤و  ٠,٢٥و  ٠,٢٩والتي بلغت    F.solaniاالصابة مع الفطر 
اعلى نسبة وشدة لالصابة    F.solaniي نسبة وشدة االصابة  إذ سجل الفطر المبیدات المستخدمة ف
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كمسبب لموت البادرات وتعفن   F.solaniواشارت العدید من الدراسات الى اھمیة وخطورة الفطر 
  R.solaniو  M. phaseolinaالجذور في العدید من النباتات وجاءت نسب وشدة االصابة بالفطرین 

 وشیخاني ٢٠٠٧ وعلي، ٢٠٠٢ مراد-وال ٢٠٠١، والعمیري ١٩٩٤ وآخرون Rashid(  متقاربة
،٢٠٠٨.(  
شدة اصابة  نباتات وة م في نسب –تاثیر المعاملة بالمبیدات بنلیت و بلتانول و سومي  :)٢(جدول ال

  R.solani وM. phaseolina و F.solaniبالفطریات  اللوبیا 
 الفطر تأثیر  اإلصابةشدة   طر الف تأثیر اإلصابةنسبة  المعامالت  الفطریات

F.solani  

  ج ٠,٤٤  أ ٤٠ أ ١٠٠ مقارنة

 ب ٠,٢٤
 د ٠,٢٩ ب ٤٠ بنلیت 
 د ٠,٢٥ ب ٤٠ بلتانول 

 د ٠,٢٤ ب ٤٠ م -سومي 
 صفر ھـ  صفر ھـ  مقارنة سلبیة 

M. phaseolina 

  أ ب ٠,٦٨  ب ٢٦,٦٦ أ ٨٠ مقارنة

 أ ٠,٤٨
 أ ٠,٧٨ ب ج  ٣٣,٣٣ بنلیت 
 ج ٠,٤٦ ھـ–ج  ١٣,٣٣ بلتانول 

 ج ٠,٥٠ د ھـ ٦,٦٧ م -سومي 
 صفر ھـ  صفر ھـ  مقارنة سلبیة 

R.solani 

    أ ٠,٨٤  أ ب ٣٥,٣٣ أ ٨٠ مقارنة
 ج ٠,٥٠ د-ب٢٦,٦٧ بنلیت  أ ٠,٥١

 جب  ٠,٥٦ د-ب ٣٠ بلتانول 
 أ ب ٠,٦٩ ب ٤٠ م -سومي 

 صفر ھـ  صفر ھـ  مقارنة سلبیة 
  

  تأثیر المعامالت 
  شدة اإلصابة  نسبة اإلصابة  المعامالت

  أ ٠,٦٤  أ ٨٠ مقارنة
  ب ٠,٤٦  ب ٣٣,٣٣ بنلیت 
  ب ٠,٤٨  ب ٢٧,٧٧ بلتانول 

  ب ٠,٤٢  ب ٢٨,٨٨ م -سومي 
  صفر ھـ  صفر ج  مقارنة سلبیة 

وحسب اختبار دنكن متعدد  ٠,٠٥نھا عند مستوى احتمال تدل على عدم وجود فروقات معنویة بی في كل عمود االرقام التي تحمل احرف متشابھة 
  .الحدود 

   
عدم وجود  )٣(یتضح من الجدول :) سم( الخضريتأثیر المعاملة بالمبیدات في طول المجموع  -٥

 معنویة بین الفطریات في طول المجموع الخضري وبلغ طول المجموع الخضري للفطریات فروقات 
F.solani  و M. phaseolina  وR.solani   ومن سم على التوالي  ١٨,١٢و  ١٧,٨٨و ١٦,٣٢

ان المبیدات الثالثة بنلیت وبلتانول ) ٣(تاثیر المعاملة بالمبیدات تبین النتائج الموضحة في الجدول 
وذلك بالمقارنة ولم تختلف معنویاً فیما بینھا خضري م زادت معنویا من طول المجموع ال –وسومي 

وللمبید سم  ١٨,٦٢سم والمبید بلتانول  ١٨,٥٥فقط وبلغت للمبید بنلیت  فطربالمع المعاملة الملوثة 
وتشیر نتائج التداخل الثنائي بین المعاملة .  ١٢,٦سم فیما بلغ في معاملة الفطر فقط  ١٦,٨م –سومي 

ان جمیع المبیدات زادت معنویا من طول  خضري بالمبیدات والفطریات الثالثة في طول المجموع ال
بلتانول مقارنة مع المعاملة الملوثة بالفطر وان افضل معاملة كانت المعاملة بالمبید  الخضري المجموع

والتي لم تختلف   ٢١,٦٣خضري والتي بلغ فیھا طول المجموع ال M. phaseolina   مع الفطر
انول والمعاملة بالمبیدات بنلیت وبلت  M. phaseolinaمعنویا مع المعاملة بالمبید بنلیت مع الفطر 

سم على  ١٩,٨و  ١٩,٢٣و ١٩,٢وبلغ طول المجموع الخضري   R.solaniم  مع الفطر  –وسومي 
     .سم    ١١,٨التوالي في حین بلغ طول المجموع الخضري للمعاملة الملوثة بالفطر فقط 
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ان الفطر ) ٣(یتضح من الجدول ) :سم(تأثیر المعاملة بالمبیدات في طول المجموع الجذري  -٦
R.solani  سم  ولم تختلف معنویا  ١٥,٧٦سجل اعلى زیادة في طول المجموع الجذري والتي بلغت

و  ١٣,٥١في طول المجموع الجذري والتي بلغت  M. phaseolinaو  F.solaniالفطر  تأثیرعن 
ان ) ٣(ومن تاثیر المعاملة بالمبیدات تبین النتائج الموضحة في الجدول ،سم على التوالي ١١,٩٦

م زادت معنویا من طول المجموع الجذري والتي لم تختلف  –الثالثة بنلیت وبلتانول وسومي المبیدات 
وتشیر نتائج التداخل الثنائي بین .سم  على التوالي  ١٤,١٦و  ١٤,٥٤و  ١٣,٩٣معنویاً فیما بینھا 

ویا من المعاملة بالمبیدات والفطریات الثالثة في طول المجموع الجذري ان جمیع المبیدات زادت معن
طول المجموع الجذري مقارنة مع المعاملة الملوثة بالفطر وان افضل معاملة كانت المعاملة بالمبید 

و  ١٧,٨٠والتي بلغ فیھا طول المجموع الجذري  R.solaniم والمبید بنلیت مع الفطر   –سومي 
 وبلغ R.solaniالفطر سم على التوالي والتي لم تختلف معنویا مع المعاملة بالمبید بلتانول مع  ١٧,٥٣

 فقط بالفطر الملوثة للمعاملة الجذري المجموع طول بلغ حین في سم ١٦,٦٣ الجذري المجموع طول
 الخضري المجوع الطوال معنوي خفض في المعزولة الفطریات جمیع تسببت عام وبشكل سم ١٤,٤٦

في  )١٩٧٠، Garrett( اتالفطری لتلك السامة اإلفرازات تأثیر الى ذلك یعود وقد للبادرات والجذري
ان الشعیرات الجذریة السلیمة تزید من المساحة السطحیة للمجموع  لىع) ١٩٧٣(   Bole حین اشار 

اضعاف وعلیھ فان تعفن الجذور وكل العوامل المؤثرة في نمو المجموع  ٨  -٥الجذري بمقدار 
  .   الجذري تودي الى محدودي امتصاصھا للعناصر المعدنیة 

الى عدم وجود فروقات ) ٤(یتبین من الجدول ):غم(المعاملة بالمبیدات في الوزن الجاف تاثیر  -٧
غم  ١,٤٩في زیادة الوزن الجاف والذي بلغ  M. phaseolina. معنویة بین الفطریات إذ تفوق الفطر 

 بلغ والذي الجاف الوزن زیادة في R.solaniمعنویا عن الفطر  F.solaniفي حین لم یختلف الفطر  
 الجدول في الموضحة النتائج من یالحظ بالمبیدات المعاملة تاثیر ومن. التوالي على غم ١,٢١ و ١,٢٢

 المبید مع غم ١.٣٥ بنلیت المبید مع وبلغت الجاف الوزن من زادت بالمبیدات المعامالت جمیع ان) ٤(
،  المقارنة عاملةم في غم ٠.٩٤ الوزن بلغ فیما  غم ١.٢٤ م –سومي المبید ومع غم ١.٣٣و بلتانول
 الوزن في زیادة الى ادت بالمبیدات المعاملة ان والفطریات المبیدات بین الثنائي التداخل نتائج وتشیر
 .M. الفطر مع بلتانول بالمبید المعاملة تفوقت إذ فقط بالفطریات الملوثة المعاملة مع مقارنة الجاف

phaseolina ١,٠٣ فقط الفطر معاملة مع مقارنة غم ١,٧٩ الجاف الوزن بلغ اذ المعامالت بقیة على 
 الفطریات ان النتائج من ویالحظ غم ١,٦٦ المعقمة التربة معاملة عن معنویا تختلف لم والتي غم

 الى ذلك یرجع وقد السلیمة النباتات مع مقارنة المصابة للنباتات الجاف الوزن معدل إنقاص في تسببت
 التایلوسات تكوین ومنھا اإلصابة مرحلة في النبات في ركیبیةت دفاعات وتكوین دفاعیة مركبات افراز

 داخل المصابة لألنسجة تحلل كنواتج االصماغ وإنتاج الخشب باوعیة المحیطة البرنكیمیة الخالیا في
  )  ١٩٧٠، Garrett( النبات

 معنویة فروقات وجود عدم الى) ٤( الجدول من ویالحظ:  S/R نسبة في بالمبیدات المعاملة تاثیر -٨
 في ٤٢/١٢ بلغت والتي   S/R  نسبة رفع في M. phaseolina. الفطر تفوق وقد   S/R نسبة في

 التوالي على ٩,٣٤ و ٩,٤٥ معنویا بینھما فیما R.solani و F.solani الفطرین یختلف لم حین
 وبلتانول لیتبن الثالثة المبیدات ادت إذ   S/R نسبة رفع في المبیدات تاثیر ایضاً  الجدول من ویتضح.

 في بلغت حین في التوالي عى ٩٣/١٠ و ٨١/١٠ و ٢٦/١١ الى   S/R نسبة رفع الى م – وسومي
 والتي المعقمة المعاملة معنویاعن بالمبیدات المعاملة تختلف ولم ٦٣/٨ فقط بالفطر الملوثة المعاملة

 تفوق الى الثالثة والفطریات تبالمبیدا المعاملة بین الثنائي التداخل نتائج وتبین. ٣٩/١٠ النسبة بلغت
 سومي بالمبید المعاملة مع معنویا تختلف والتي M. phaseolina. الفطر مع  بلتانول بالمبید المعاملة

 .M. الفطر مع بنلیت المبید معاملة عن معنویا تختلف لم والتي M. phaseolina. الفطر مع م–
phaseolina الملوثة المعاملة مع مقارنة وذلك التوالي على ٤٧/١٣ و ٢١/١٤ و ٤٩/١٥ بلغت والتي 

  .   ٥٤/٨ بلغت والتي فقط بالفطر
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طول المجموع الخضري م في  –بلتانول و سومي  تاثیر المعاملة بالمبیدات بنلیت و :)٣(جدول ال

  R.solani وM. phaseolina وF.solaniبالفطریات   والجذري لنباتات اللوبیا المعاملة 
المجموع  الت المعام الفطریات

 الخضري 
تاثیر الفطر في طول 
  المجموع الخضري 

تاثیر الفطر في   المجموع الجذري 
طول المجموع 

 الخضري

F.solani  

 ب ج ١٢,٠٦ أ ١٦,٣٢ د ١٢ ،٣ مقارنة

 ب ١٣,٥١
 ج- أ١٤,٤٣ ج- أ ١٧,٢٣ بنلیت 
 ج-أ ١٥,٠٦ ج- أ ١٧ بلتانول 

 ج-أ ١٣,٦٣ جب  ١٤,٤٦ م -سومي 
  ب ج ١٢,٣٦  أب ٢٠,٦٣  نة سلبیة مقار

M, phaseolina 

 ج ١١,٥٣  أ ١٧,٨٨ د ١١,٨ مقارنة

 ب ١١,٩٦

 ب ج ١٢,٩ أب ١٩,٢ بنلیت 
 ب ج ١١,٩٣ أ ٢١,٦٣ بلتانول 

-ب ١٦,١٣ م -سومي 
 د

 ج ١١,٠٦

  ب ج ١٢,٣٦  أب ٢٠,٦٣  مقارنة سلبیة 

R.solani  

 أ ١٥,٧٦ أ ج ١٤,٤٦  أ١٨,١٢ ج د ١٣,٧ مقارنة
 أ ١٧,٥٣ أ ب ١٩,٢٣ بنلیت 
 أ ب ١٦,٦٣ ج-أ ١٧,٢٣ بلتانول 

 أ ١٧,٨ أ ب ١٩,٨ م -سومي 
  ب ج ١٢,٣٦  أ ب ٢٠,٦٣  مقارنة سلبیة 

  
 تأثیر المعامالت 

  ب ١٢,٣٦  ج ١٢,٦ مقارنة
  أ ١٣,٩٣  أب ١٨,٥٥ بنلیت 
  أ١٤,٥٤  أب ١٨,٦٢ بلتانول 

  أ ١٤,١٦  ب ١٦,٨ م -سومي 
  ب ١٢,٣٦  أ ٢٠,٦٣  مقارنة سلبیة 

وحسب اختبار دنكن متعدد  ٠,٠٥تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال  في كل عمود االرقام التي تحمل احرف متشابھة 
  .الحدود 

ومما سبق یتضح ان الفطریات المختبرة قد اثرت معنویا في معظم معاییر النمو للبادرات وان تفوق 
یعود اساسا الى نمو الجذور في بیئة خالیة من االحیاء ) تربة معقمة (مو النباتات في عاملة المقارنة ن

الممرضة والتي تعمل على اختزال حجم وخفض كفاءة الجذور في امتصاص الماء والعناصر الغذائیة 
لنباتات المریضة وبالتالي التأثیر على نمو النبات فضالً ان االصابة تودي الى زیادة التنفس في ا

( واستھالك المواد الكاربوھیدراتیة مما یودي الى ضعف وتقزم النباتات وبالتالي خفض معاییر النمو 
Wood ،و ١٩٧٦Garrett ،علما ان عمل ھذه الفطریات یعتمد اساسا على اإلنزیمات ) ١٩٧٠

حللة للصفیحة الم  Polygalacturonasesالمحللة للجدر الخلوي وان  من أھم ھذه اإلنزیمات 
( الوسطى بشكل رئیس مما یسبب في إحداث تعفن طري للسویقة الجنینیة والشعیرات الجذریة 

Agrious ،٢٠٠٥. (  
  
   S/Rم في الوزن الجاف ونسبة   –بلتانول و سومي  تاثیر المعاملة بالمبیدات بنلیت و :)٤(جدول ال

  R.solani وM. phaseolina و F.solaniفي نباتات اللوبیا  المعاملة   بالفطریات 
تاثیر الفطر في   الوزن الجاف  المعامالت  الفطریات

   الوزن الجاف 
 تاثیر الفطر في     S/R نسبة 

    S/R نسبة 

F.solani  

 ج ٣٩/١٠ ب ١,٢٢ ھـ و ١,٠٢ مقارنة

 ب ٤٥/٩
 ج د ٤/١٠ د ھـ ١,٢٣ بنلیت 
 ج د ٧١/٩ و-ج ١,١١٣ بلتانول 

 د ھـ ٣٨/٨ و-د ١,٠٦ م -سومي 
 ھـ-ج ٧٥/٨  أب ١,٦٦  مقارنة سلبیة 

M. phaseolina 
 ھـ-ج ٥٤/٨  أ ١,٤٩ ھـ و ١,٠٣ مقارنة

 ب ٤٧/١٣ أ ج ١,٤٩ بنلیت  أ ٤٢/١٢
 أ ٤٩/١٥ أ ١,٧٩ بلتانول 
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 أب٢١/١٤ د-أ ١,٤٧ م -سومي 
 ج ٣٩/١٠  أب ١,٦٦  مقارنة سلبیة 

R.solani  

 ب ٣٤/٩  ھـ-ج ٦/٨  ب ١,٢١ ھـ و ٠,٧٩ مقارنة
  ج ٢٨/١٠ ھـ-ب ١,٣٢ بنلیت 
 ھـ ٢٣/٧ و-ج ١,٠٨ بلتانول 

 ج د ٢٠/١٠ و-ج ١,١٩ م -سومي 
  ج ٣٩/١٠  أب ١,٦٦  مقارنة سلبیة 

  
 تأثیر المعامالت 

  أ ٣٩/١٠  أ ١,٦٦ مقارنة
  أ ٢٦/١١  ب ١,٣٥ بنلیت 
  أ ٨١/١٠  ب ١,٣٣ بلتانول 

  أ ٩٣/١٠  ب ١,٢٤ م -سومي 
  ب ٦٣/٨  ج ٠,٩٤  مقارنة سلبیة 

 ٠,٠٥االرقام التي تحمل احرف متشابھة في كل عمود  تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال 
  .وحسب اختبار دنكن متعدد الحدود
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ABSTRACT 

   Isolation result showed the presence of Fusarium solani ,Rhizoctonia solani 
,Microphomina  phasseolina and that fungicide Beltanol  inhibited the growth 
ray of the three isolated fungi with different percentages , Somy-8 fully 
inhibited the growth ray of Microphomina phasseolina fall 100٪ and  Benomyl 
inhibited the growth ray of F.solani with 82.64% . In green house experiment 
chemical control with Benomyl, Somy-8 and Beltanol caused significant 
decrease in diseases incidence , Somy-8  recorded  6.67 while Beltanol  and 
Benomyl recorded 40%for both of them The fungicides lower disease severity 
for F.solani  0.29 ,0.25 and 0.24 respectively in addition to that there was 
improvement in growth parameters ,treatment with Benomyl caused significant 
increase in shoot length 21.63 cm while significant and Somy-8  caused 
significant increae in root length  17.53 and 17.87 cm respectively . Beltanol 
caused significant increasing in plant dry weight 1.79 g in addition to S/R ratio 
10:49 which did not differ  significantly with Benomyl and Somy-8                            

  
  المصادر

رسالة .المكافحة البایولوجیة لتعفن بذور وموت بادرات الفاصولیا ).٢٠٠١(ال مراد،نھال یونس محمد 
  .جامعة الموصل .لوم كلیة الع.ماجستیر 
اطروحة دكتوراه .المقاومة المتكاملة لمرض تعفن بذور بادرات الطماطة ) .٢٠٠٠(أدم ،كمال ابراھیم

  .،كلیة الزراعة والغابات ،جامعة الموصل 
رسالة   Vicia fabaالمكافحة الكیمیائیة لمرض تعفن جذور الباقالء ).١٩٨٨(توما ، فرید متي 

  .امعة صالح الدین ماجستیر،كلیة العلوم ،ج
  .مؤسسة المعاھد الفنیة .أمراض النبات ).١٩٨٥(دیوان ،مجید متعب وعلي حسن البھادلي 

  جامعة بغداد .أساسیات الفطریات وامراضھا النباتیة ).١٩٩١(الشكري ،مھدي مجید 
وبعض المستخلصات  Cultarتاثیر استخدام معیق النمو كلتار ).٢٠٠٢(حریة حسن شھاب .الجبوري 
كلیة الزراعة .رسالة ماجستیر . .لنباتیة على اصابة نباتات الباقالء بمسببات تعفن الجذور ا
  .جامعة بغداد.

دراسات احیائیة ووقائیة عن مرض موت بادرات وتعفن جذور ) ٢٠٠٧(علي ،زیدان محمد صالح 
جامعة .كلیة الزراعة .رسالة ماجستیر .شتالت الغابات في مشاتل محافظة السلیمانیة 

  .السلیمانیة
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 .طرق مقاومة مرض بادرات الطماطة في المشتل ).٢٠٠١(العمیري ، نوفل سلیمان محمد صادق
  .أطروحة دكتوراه ،كلیة الزراعة والغابات ،جامعة الموصل .

 Fusariumتعفن جذور الباقالء الفیوزارمي المتسبب عن الفطر ).٢٠٠٦(قاسم ،عمر عبد الكریم
solani  . جامعة الموصل.یة الزراعة والغابات كل.رسالة ماجستیر.  

رسالة . .المقاومة المتكاملة لموت بادرات وتعفن جذور البنجر السكري ).١٩٩٤(محمد ،نضال یونس 
  .جامعة الموصل.كلیة الزراعة والغابات .ماجستیر 

عزل وتشخیص الفطریات المسببة لموت بادرات وتعفن جذور ).٢٠٠٨(كاكة خان  ھیمنشیخاني ،
رسالة .في موعدیدین للزراعة   Brassica oleracea var .botrytisیط القرناب
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