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في العراقلذبول الفیوزاریومي على نباتات شعر البناتتسجیل لمرض اأول
علي كریم محمد الطائي       ذكرى مھدى عباس

جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم وقایة النبات 

الخالصة
٢٠٠٧و٢٠٠٦

اإلصابةوشدة بةاإلصا
ا شدة , % ٩٧.٢و ٨٥.٦ اإلصابةأم

أن . ٠.٤١و ٠.٣٥فكانت 
Fusarium oxysporumلفطر على و ا

من خالل اختبار .نباتات شعر البنات 
الحیوي ھالیكس والمقاوم الحیوي ترایكودیرما  في النس

%٦١.٦٧و ٦١.٦٧كانت 
مالت على  % ١٠٠التوالي وبالقیاس مع  ا لمع ا

.والسماد الحیوي ھالیكس معنویا على بقیة المعامالت 
.أفضل من طریقة سقي التربة بمحلول المبیدات 

المقدمة
Kochia scoparia

األوراق
١٥٠-١٠٠Chenopodiaceae) ,

ألصليوالموطن ) ٢٠٠٣ ھا
أحسن إذ,مؤقت ذور  ب األماكنبال

مزروعة ل ا
.) ٢٠٠٧, وخضر١٩٩٢, ن واخرونالسلطا(مثل شجیرات الورد ااكثر منھ ارتفاع

الجنس ,  Fusariumوان  spp)Elad ,
) ١٩٩٧, Mankaو ١٩٩٦, Postmaو Rattinkو ١٩٨١, Nelsonو١٩٨١

إلىھذا المسبب 

لساق األعلىالفطر بنموهُ في داخلھا نحو تجاه ا لشكري(بأ لد وا ) ٢٠٠٣() ١٩٧٩, خا
, في العراقFusarium oxysporumان نبات الجعفري یصاب بالفطر

أمراضعلى أمراض ھذا النبات في العراق ونظراً لندرة الدراسات على 
أعراضومحافظة نینوى بصورة خاصة ونظرا النتشار عامة

:إلى
اصر و.ضياألجزاءو.المرضالنتشار عن

.المرضمكافحةالمقاومة في 

مواد البحث وطرائقھ 
قدرت , :المسح الحقلي

األعرا.  دت  ضواعتم
ابة المتمثلة باصفرار األوراق وجفاف وموت بعض منھا وموت األفرعالخضري في تقدیر نسبة اإلص

مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني
٢٠١٠/ ٢٠/٩وقبولھ  ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  
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وقدرت نسبة اإلصابة على أساس عدد النباتات التي ظھرت علیھا أعراض المرض من ,وتقرح قاعدة الساق 
,المختارة مجموع النباتات 

-:األتي)١٩٩٦(,KarniasوElenaقبل 
طبیعة النباتاإلصابةدرجة 

)إصابةالتوجد (نبات سلیم ٠
من المجموع الخضري %٥٠-١ذبول ١
من المجموع الخضري %٩٩-٥١ذبول ٢
لخضري بكاملھ والزال الساق أخضرذبول المجموع ا٣
نباتات میتة٤

-:یأتيوكما )١٩٢٣(McKinneyمعادلة على وفق اإلصابةوحسبت شدة 

)اإلصابةدرجة ×عدد النباتات المصابة بكل درجة (مجموع=اإلصابةشدة 
إصابةأعلى درجة ×المفحوصة تعدد النباتا

لسا:األجزاءمن لعزل ا األفرعقا ،و
أجزاء إلىاألتربةإلزالةغسلت تحت الماء الجاري لمدة ساعتین 

) NaOCl(كلورایت یبومحلول ھ%١عقمت سطحیاً بغمرھا في .طوالسم ٠.٥تتجاوز صغیرة ال
.نلمدة دقیقتی
اطا المستخلص  لسكروزبط Potatoاالجارووا Sucrose Agar(PSA) مضاف ل ا

,/٠.٥امكلور
لفترة ٢±٢٥درجة حرارة في الحاضنة على األطباققطع لكل طبق حضنت ٥واقع بتري بأطباق

آخرون ،Nelson(یة التحوحسب  ٩٨٣و
Leslie.وSummerell،استخدامھ في التجارب الالحقةو)٢٠٠٦.

افحر المقاو مرض الذبولك :ة 
-:اآلتیةالتسعة عامالت وبثالث قطاعات ضم القطاع الواحد المالكاملة 

.لتر/ غم٠.٥المبید ألسا وبتركیز -١
. لتر/ غم٥المبید توبسین وتركیز -٢
.لتر/ مل١.٥المبید تشجازول تركیز -٣
.لتر/ غم٥بتركیز المبید سویج -٤
.لتر/ مل١.٥بلتانول تركیز المبید -٥
.لتر/ غم١٠بتركیز ھالیكسالسماد الحیوي-٦
مل /بوغ٦١٠×١تحضیر المقاوم الحیوي ترایكودیرما بتركیز -٧
.ملوثة بالفطرالمعاملة المقارنة غیر -٨
.ملوثة بالقطرالمعاملة المقارنة -٩

:بطریقتین األولىوأستخدمت المعامالت
٢٦٧حض-:

،)١٩٨٦(تربة ٢م/٢٠
و (

لساوسویج ) بلتانول ووا
,سندانة لكل الحیوي ات والمقاوم الحیوي والسمادمل من محلول المبید١٠٠وبمعدل 

..فقطزرعت في تربة ملوثة بالفطر وسقیت بالماء
:والطریقة الثانیة

-:غمر 
إلىفي محلول المعامالتلفترة خمسة  دقائق 

أما معا.,سابقاسندانة سبق وان لوثت تربتھا بالفطر الممرض كما ذكر لكل شتالت 
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موصل/ / ل ا ,جامعة 
اً وأعید أخذ النتائج بعد شھر من القراءة األولى وتم حساب طول النسبة المئویة لإلصابة وشدتھا كما ذكر سابق

. ري والوزن الجاف للمجموع الخضريالنبات وعدد التفرع والوزن الخض
.متوسطاتھا بطریقة دنكن متعدد الحدود

النتائج والمناقشة
٢٠٠٧و٢٠٠٦: 

نات مع تقدم تات شعر الب إبالعمر ھالنبا
على للعامین ٠.٤١و ٠.٣٥فكانت اإلصابةأما شدة , % ٩٧.٢و ٨٥.٦كانت إصابةإن أعلى نسبة المسح

٢٠٠٧ارتفاع. 
تكرار  درة  وق

Recolonizationلھ
)Nashو١٩٦١,واخرونNelson

وعند توافر العوامل البیئیة ). ١٩٩٦, PostmaوRattinkو١٩٨١, واخرونNelsonو١٩٧٥, واخرون
وقد , إصابة

اصفراراإلصابةت أعراض ظھر
ار ذبول باتجاهالسفلیة ثم تقدمت بالتدریج األوراق فر الص ا بع  قمة وت مع األوراقال

الكامل من دون مروره قزم النباتات  وقد ظھرت أعراض الشحوب والذبول والجفاف المباشر على النباتات بت
.بمرحلة االصفرار وكانت ھذه الحالة شاملة مع نباتات شعر البنات 

و
Nelsonاخرون (PostmaوRattinkو) ١٩٧٥(و

.) ١٩٩٧(واخرونMankaو) ١٩٩٦
:العزل من النباتات المصابة 

PSA٦على  الوسط الغذائي 
األبواغس٢±٢٥

Microconidiaاألبواغ
١٢.٧-٤.٧ ×

قسمة بـ  Macroconidiaالكونیدیة الكبیرة بواغاألأما . مایكرون٤.٤-٢.٣ نت م تمتاز ٥-٣فكا اجز و حو
Apical cellواخرى قمیة Foot cellبخلیة قدمیة 

حظت بشكل Chlamydosporeاألبواغأما . ٤.٥-٣.٠× ٣٩.٣-٢٧.٤ فلو
. ١١.١-١١.٠× ١٢.١-١٠.٤مفرد أو ف

Fusarium oxysporumتطابق صفات الفطر  Schlecht
)Mathur١٩٦٨١٩٧٥.(

إلى
.  شعر البنات بشكل عام

:بالذبول الفیوزاریومي لنباتات شعر البناتاإلصابةفي عناصر المقاومةتأثیر
نسبة عدة متأثیرمن خالل اختبار :عناصر المقاومة في النسبة المئویة لإلصابةتأثیر دل ال مالت على مع ا ع

%٦١.٦٧و ٦١.٦٧
١٠٠ %

اً ھو المبید سویج الذي بلغت تأثیربینما كان أقل المعامالت ,% ٦٩.١٧ووصل معدل النسبة المئویة لإلصابة 
و%  ٨٤.١٧نسبتھُ المئویة 

رالمعاملة، غممعنویة بین طریقتي
٥٠.٥٦ %

. )١الجدول (لمعاملة السقي% ٨٥.٩٣مع 
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تبین نتائج التداخل الثالثي لطریقتي االستخدام والق

ا% ٥٦.٦٧النسبة المئویة لإلصابة ووصل 
إلى, معنویة في جمیع المعامالت

ان سببا السا وتوبسین  مع المبیدینالمئویة لإلصابة وبنسب متباینة وكان أفضل المعامالت لذ نسبة ال خفضا لل
.بالقیاس مع معاملة المقارنة الملوثة بالفطر% ٧٠و  و%٧٠المئویة لإلصابة بمقدار 

تشیر نتا
إلصابةإذ  ١٠٠و%٧٨.٣٣ا

إلى, %
%٧٥مع المبیدینلإلصابة وكانت أفضل المعامالت

المقارنة الملوثة 
تأثیرمن نتائج 

بین القراءتین لجمیع المعامالت المستخدمة وأستمر
للقراءتین على التوالي بالقیاس % ٦٥.٠٠و٥٨.٣٣المعامالت ووصلت النسبة المئویة لإلصابة لكال المبیدین 

.لمعاملة المقارنة الملوثة بالفطر الممرض% ١٠٠مع 

,الوقت مرور باإلصابةزیادة نسبة ولوحظاستخدامھا بطریقة السقي 
.للقراءة األولى%٦٤.٨١بالقیاس مع % ٧١.٦٧في القراءة الثانیة اإلصابةفقد بلغت نسبة , معاملة السقي

إلصابة: اإلصابةعناصر المقاومة في شدة تأثیر ا
٠.٢إذ 

٠.٧
إلصابةالح ٠.٣١إلىا
إلصابةتأثیربینما كان أقل المعامالت , على التوالي٠.٣٠و٠.٣١و ا

)٢( ,

إلصابة وصلت ا و
.لمعاملة السقي٠.٤٤بالقیاس مع  ٠.٢٢

بینت نتائ

٠.٠٦و ٠.٠٧
, على التوالي٠.١١، ٠.٢١

. الحیوي ترایكودیرما  

السابق كفاءة طریقة الغمر على معامل
٠.٠٨٠.٧٠

.٠.١٤
.لمعاملة المقارنة الملوثة بالفطر٠.٧اس مع بالقی

و ٠.١٤
وللقراءتین على التوالي ،٠.٢٥

٠.٢٥معدل شدة اإلصابة 
.على التوالي٠.٣٧و٠.٣٧و٠.٣٥والمبیدین السا وتوبسین ووصل معدل شدة اإلصابة إلى 
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ثیر عناصر المقاومة وطریقتي االستخدام والقراءات وتداخالتھا في النسبة المئویة لإلصابة بالذبول الفیوزاریومي لنباتات شعر البناتتأ): ١(الجـدول 

ترایكودیرماھالیكستوبسینالسابلتانولسویجتشجازولالقراءةطریقة المعاملة
مقارنة 
غیر 
ملوثة

مقارنة 
ملوثة

التداخل بین 
طریقة 
االستخدام
والقراءات

معدل طریقة 
االستخدام

معدل 
القراءات

ب٨٢.٩٦أ١٠٠صفر طأ١٠٠أ١٠٠أ٩٦.٦٧أ٩٦.٦٧أ٩٦.٦٧أ١٠٠ھـ٥٦.٦٧*١قراءة سقي
ب٨٨.٨٩أ١٠٠صفر طأ١٠٠أ١٠٠أ١٠٠أ١٠٠أ١٠٠أ١٠٠أ٢١٠٠قراءة 

غمر
د٤٦.٦٧أ١٠٠صفر طھـ٥٦.٦٧ز٣٣.٣٣ح٢٠.٠ح٢٠.٠ھـ٥٦.٦٧دھـ٦٣.٣٣ج د١٧٠.٠قراءة 
ج٥٤.٤٤أ١٠٠صفر طج د٦٦.٦٧و٤٣.٣٣ز٣٠.٠ز٣٠.٠ج د٦٦.٦٧ج٧٣.٣٣ب٢٨٠.٠قراءة 

التداخل بین طریقة 
االستخدام والمعامالت

أ٨٥.٩٣أ١٠٠صفر زأ١٠٠أ١٠٠أ٩٨.٣٣أ٩٨.٣٣أ٩٨.٣٣أ١٠٠ب٧٨.٣٣سقي
ب٥٠.٥٦أ١٠٠صفر زد٦١.٦٧ھـ٣٨.٣٣و٢٥.٠و٢٥.٠د٦١.٦٧ج٦٨.٣٣ب٧٥.٠غمر

التداخل بین 
القراءات

ب٦٤.٨١أ١٠٠صفر طدھـ٧٨.٣٣ز٦٦.٦٧ح٥٨.٣٣ح٥٨.٣٣ھـ٦٧.٦٧ج د٨١.٦٧ز١٦٣.٣٣قراءة 
أ٧١.٦٧أ١٠٠صفر طج د٨٣.٣٣و٧١.٦٧ز٦٥.٠ز٦٥.٠ج د٨٣.٣٣ب ج٨٦.٦٧ب٢٩٠قراءة 

أ١٠٠صفر زج٨٠.٨٣ھـ٦٩.١٧و٦١.٦٧و٦١.٦٧ج٨٠.٠ب٨٤.١٧د٧٦.٦٧معدل المعامالت

حسب اختبار دنكن متعدد الحدود٠.٠٥الحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال * 
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ومة وطریقتي االستخدام والقراءات وتداخالتھا في شدة اإلصابة بالذبول الفیوزاریومي لنباتات شعر البنات     تأثیر عناصر المقا): ٢(الجـدول 

مقارنة غیر ترایكودیرماھالیكستوبسینالسابلتانولسویجتشجازولالقراءةطریقة المعاملة
مقارنة ملوثةملوثة

التداخل بین 
طریقة 

االستخدام 
والقراءات

معدل 
طریقة 
االستخدام

معدل 
القراءات

سقي
ب٠.٣٩٩ب٠.٦٤صفر عب٠.٦٤ھـ و٠.٤٥ز٠.٣٧و٠.٤٣ھـ و٠.٤٧وز٠.٤٢ل م١٠.١٦قراءة 

أ٠.٤٩١أ٠.٧٦صفر عأ٠.٧١ب ج٠.٥٩دھـ٠.٥١ج د٠.٥٣ج د٠.٥٥ج د٠.٥٤ك-ح ٢٠.٢٤قراءة 

غمر
د٠.١٧٦ب٠.٦٤صفر عم  ن س٠.١٢س ع٠.٠٦م ن٠.١٣ن س٠.٠٧ك ل٠.٢ك-ح ٠.٢٤م ن١٠.١٣قراءة 

ج٠.٢٦٧أ٠.٧٦صفر عك- ح٠.٢٤م ن س٠.١١ط ي ك٠.٢٣ي ك ل٠.٢١ح٠.٣ح ط٠.٢٩ح ط ي٢٠.٢٧قراءة 

التداخل بین طریقة 
االستخدام والمعامالت

أ٠.٤٤أ٠.٧صفر حأ٠.٦٧ب٠.٥٢ج٠.٤٤ب٠.٤٨ب٠.٥١ب٠.٤٨ھـ٠.٢٠سقي

ب٠.٢٢أ٠.٧صفر حھـ٠.١٨ز٠.٠٨ھـ٠.١٨و٠.١٤د٠.٢٥د٠.٢٧ھـ٠.٢٠غمر

التداخل بین القراءات
ب٠.٢٩ب٠.٦٤صفر يھـ و٠.٣٨ح٠.٢٦ح٠.٢٥ح٠.٢٥ز٠.٣٣ز٠.٣٣ط١٠.١٤قراءة 
أ٠.٣٨أ٠.٧٦صفر يج٠.٤٧وز٠.٣٥وز٠.٣٧وز٠.٣٧د٠.٤٢دھـ٠.٤١ح٢٠.٢٥قراءة 

أ٠.٧صفر وب٠.٤٣د٠.٣د٠.٣١د٠.٣١ج٠.٣٨ج٠.٣٧ھـ٠.٢معدل المعامالت
 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود٠.٠٥الحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال.
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إلصابةبین طریقتي االستخدام والقراءتین زیادة شدة إتضح من التداخل الثنائي وصلت الزمن ومع ا
,٠.٢٦في القراءة األولى و٠.١٧الىاإلصابةشدة 

.معنویاً عن القراءة األولىتوأختلف٠.٣٨تفي القراءة الثانیة فبلغاإلصابةزیادة شدة 
تفوق معاملة )  ٣(من الجدول یتضح .اصر المقاومة في معدل الزیادة في ارتفاع نباتات شعر البناتعنتأثیر

إلىتأدإذ 
معدل عناصر المقاومة في معدل الزیادة في تأثیرسم عن معاملة السقي ومن ٣.٥٤

سم ولم تختلف معنویاً عن٣٣.٥٣إلىالحیوي ھالیكس ووصل 
ناصرومن تأثیر التداخل بین ع. الحیوي ترایكودیرما

و ٣٥.٩٢
سم ٢٦.٤٢سم على التوالي عند استخدام ھذه المبیدات غمراً لجذور الشتالت  بالقیاس مع ٣٧.١٠و٣٦.٨٨

لمعاملة المقارنة 
) ٢٠٠٦(وھذا یتفق مع ماذكرهُ الجبوري .عند استخدامھما بالطریقتین

.على زیادة اإلنتاج

)سم(نباتات شعر البناترتفاعاعناصر المقاومة في معدل الزیادة في تأثیر:)٣(الجدول
المعدلغمرسقيالمعامالت

ب٣٢.٦٥ب٣٥.٩٢د٢٩.٣٨*تشجازول
ب٣٣.٠٠ب٣٦.٨٨د٢٩.١٢سویج

ب٣٣.٠٨ب٣٧.١٠د ھـ٢٩.٠٧بلتانول
د٢٩.٥٩ج٣١.٨٧د ھـ و٢٧.٣٢السا

ج٣١.١٥ج٣٣.٠٣د٢٩.٢٨توبسین
ب٣٣.٥٣ج٣٣.٧٠ج٣٣.٣٧ھالیكس

ب ج٣٢.٠٥ج٣٢.٣٧ج٣١.٧٢یكودیرماترا

أ٣٩.٧٧أ٣٩.٧٧أ٣٩.٧٧مقارنة غیرملوثة بالفطر
ھـ٢٦.٤٢و ز٢٦.٤٢و ز٢٦.٤٢مقارنة ملوثة بالفطر

أ٣٤.١٢ب٣٠.٥٨المعدل
د ٠.٠٥

الحدود

) ٤(:عناصر المقاومة في معدل عدد التفرعاتتأثیر

ھم على معدل عدد التفرعات فیما أثر المبید تشتأثیروتوبسین من حیث 
٦.٦

فرعا ٥.١٨١.٩٨, ٥.٤٨الحیوي ترایكودیرما ووصل معدل عدد التفرعات 
.لمعاملة المقارنة الملوثة بالفطر

فرعا ٥.٠٣تأثیرمن 
.فرعا في معاملة السقي ٤.٦٢بالقیاس مع 

تأثیرتبین نتائج 
الملوثة وغیر الملوثة بین القراءتین ولطریقتي السقي والغمر لجمیع المعامالت المستخدمة ولمعاملتي المقارنة

٨.٦
٩.١٣غمراً وللقراء
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٦.٩٣
.بلتانول والمقاوم الحیوي ترایكودیرما وللقراءة الثانیة

من التداخل الثن
٨.٧

٦.٤٨٢.٥٣
. الملوثة بالفطر

٧.٥٣٤.٩٧, ٥.٦٧
,٦.٠ .

٥.٠٣إلىمعاملة الغمر في القراءة األولى ووصل معدل عدد التفرعات 
. معنویاً عن بعضھما في القراءة الثانیة

كسد مركبین ھإلىكون استخدام المبید تشجازول تتأیض المادة الفعالة ھیماكازول وتتحول  ا سكر مؤ م
glucocideO- وأخر منتجglucocideN-

).٢٠٠٢, طھ(عدل أنبات البذوروزیادة م, وبین زیادة ملموسة في نمو المجموع الخضري 
)  ٥(یتضح من الجدول :عناصر المقاومة في الوزن الرطب للمجموع الخضريتأثیر
٣.٥غم بالقیاس مع ٩.٦٨المعامالت وأعطى سائرعلى 

.فیما بینھا معنویاً ھالیكسي الحیوسماد المعامالت سویج والسا وتوبسین وال
یتضح 

١٠.٦
.غم على التوالي والذي لم یختلف معنویاً عن المبیدین سویج وتشحازول عند استخدامھما سقیا للتربة١٠.٥و

اخرونوذكر. ٧.٧٦غم بالقیاس مع ٨.٣٦جموع الخضري الوزن الرطب للم ئي و الطا
%.٣٠ان لمرض الذبول الفیوزاریومي تأثیراً في خفض الوزن الرطب لألوراق بنسبة ) ٢٠٠٣(

لجدول : ) ٦(ا
١.٦٦١.٤٨الغمر في

.غم لمعاملة السقي 

.لنباتات شعر البناتللمجموع الخضري) غم(الوزن الرطبتأثیر عناصر المقاومة في ): ٥(جدولال

المعدلغمرسقيالمعامالت

ب٩.٦٨ب ح١٠.٥ح د٨.٨٧*تشجازول
ج٧.٧٧و ح٦.٥٧ح د٨.٩٧سویج

د٦.٥٧د ز٧.٤٧ز ح٥.٦٧بلتانول
ج٨.١٢د ھـ٨.٥د و٧.٧٣السا

د٥.٢ح٥.٣٣ح٥.٠٧توبسین
ج٨.٢٧ب ج١٠.٦و ح٥.٩٣ھالیكس

د٦.١٣ھـ ح٦,٨ح٥.٤٧ترایكودیرما
أ١٦.٠أ١٦.٠أ١٦.٠مقارنة بدون تلوث

ھـ٣,٥ط٣.٥ط٣,٥مقارنة ملوثة
أ٨.٣٦ب٧.٧٦المعدل

.حسب اختبار دنكن متعدد الحدود٠.٠٥الحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال * 
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تأثیر بعض عناصر المقاومة وطریقتي االستخدام والقراءات وتداخالتھا في معدل عدد تفرعات نباتات شعر البنات) : ٤(الجـدول 

مقارنة غیر ترایكودیرماھالیكستوبسینالسابلتانولسویجتشجازولالقراءةالمعاملةطریقة
مقارنة ملوثةملوثة

التداخل بین 
طریقة 

االستخدام 
والقراءات

معدل طریقة 
االستخدام

معدل 
القراءات

ج٤.٠ل١.٤٣أ٨.٩م- ز٣.٨٧م- ز٣.٩م- ز٣.٧٣ل م  ن٢.٦ي- ھـ٤.٧٧م-ط٣.٠٣م-ز٣.٨*١قراءة سقي
أ٥.٢٣ل م ن٢.٥٣أ٩.١٣ط- ھـ٥.٠٧ط- ھـ٥.٠٧ح-د٥.٣٣م- ز٣.٩٣ج ھـ و٦.١٧م-ط٣.٤ج د و٢٦.٤٧قراءة 

ب٤.٥٨ن١.٤٣أ٨.٩ز-د٥.٥٣و-ج ٦.٠٣م- ح٣.٤٣م- ح٣.٤٧م ن٢.٣٣ل م  ن٢.٦أ ب ج١٧.٣قراءة غمر

أ٥.٤٨م  ل ن٢.٥٣أ٩.١٣ج ھـ و٦.٢٣ج د ھـ٦.٩٣م- ز٤.١٧ك-و٤.٥٧ن-ك٢.٧٧ك-و٤.٣٧أب٢٨.٦قراءة 
التداخل بین طریقة 
االستخدام والمعامالت

ب٤.٦٢ط١.٩٨أ٩.٠٢ز-د٤.٤٧ز-د٤.٤٨دھـ و٤.٥٣و زح٣.٢٧ب ج د٥.٤٧زح٣.٢٢ج دھـ٥.١٣سقي

أ٥.٠٣ط١.٩٨أ٩.٠٢ب ج٥.٨٨ب٦.٤٨و ز ح٣.٨ھـ و ز٤.٠٢ح ط٢.٥٥و زح٣.٤٨أ٨.٧غمر

ب٤.٢٩ي١.٤٣أ٨.٩دھـ و٤.٧ج د ھـ٤.٩٧ط-و٣.٥٨ز ح ط٣.٠٣ط_و٣.٥٥ح ط٢.٨٢ج د١٥.٦٧قراءة التداخل بین القراءات

أ٥.٣٦ط ي٢.٥٣أ٩.١٣ج د٥.٦٥ج٦.٠و- ج٤.٧٥ھـ و ز٤.٢٥دھـ  و٤.٤٧ح-ھـ٣.٨٨ب٢٧.٥٣قراءة 

ھـ١.٩٨أ٩.٠٢ج٥.١٨ج٥.٤٨د٤.١٧د٣.٦٤د٤.٠١د٣.٣٥ب٦.٦معدل المعامالت

.حسب اختبار دنكن متعدد الحدود٠.٠٥الحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال * 
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من تأثیر المعامالت في معدل الوزن
١.٦٧٠.٧و١.٩جافالوزن على سائر المعامالت فوصل معدل ال

.المقارنة الملوثة بالفطر ، ولم یحتلف المبیدان السا وتوبسین عن بعضھما معنویا

٢.٠٧٠.٧و٢.١٣
),١٩٩٩, ١٩٩٠,١٩٩٦١٩٩٨ (

.تأثیر في خفض الوزن الجاف للنباتات

.لنباتات شعر البناتللمجموع الخضري) غم(لجافالوزن اعناصر المقاومة في تأثیر:)٦(جدولال
المعدلغمرسقيالمعامالت

ب١.٩ب ج٢.٠٧ح د١.٧٣*تشجازول
ح د١.٥٢ھـ و ز١.٣ح د١.٧٣سویج

د ھـ١.٣٢د ھـ و١.٥و ز١.١٣بلتانول
ج١.٦٣د١.٧د ھـ١.٥٧السا

ب ج١.٥٠ز١.٠٧ز١.٠٣توبسین
ھـ١.٢٣ب٢.١٣ھـ و ز١.٢ھالیكس

ب ج١.٦٧ھـ و ز١.٣٣و ز١.١٣ترایكودیرما
أ٣.١٧أ٣.١٧أ٣.١٧مقارنة بدون تلوث

و٠.٧ح٠.٧ح٠.٧مقارنة ملوثة
أ١.٦٦ب١.٤٨المعدل

حسب اختبار دنكن متعدد الحدود٠.٠٥الحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال * 

FIRST  RECORD OF FUSARIUM WILT OF KOCHIA IN IRAQ
A. K. Al-Taae                             T. M . Al-Dujaily

Plant Protection Dept./College of Agric. &Forestry /Mosul Univ./Iraq

ABSTRAT
The results of survey carried out in Mosul university gardens during the years

2006 and 2007 showed that disease incidence and severity of kochia wilt were
gradually increased by age of plant from July until October .Disease incidence and
severity for two years were 85.6% , 0.35 , 97.2% and 0.41 respectively on kochia.
Results of isolation and diagnosis showed that kochia wilt was caused by
F.oxysporum Schlecht Snyder & Hansen .This is the first record of F. oxysporum
on kochia in Iraq. To control the disease the following treatments: Alsa ,Topsin ,
Techazole ,Swich , Bettanol, Halex  and Trichoderma were used . Results indicated
that Topsin and Alsa were the most effective fungicides in reducing the  disease
incidence to  61.67 and 61.67% respectively as compared with 100% in control
treatment . On  the other hand Techazole and Halex were the best in increasing
plant high, number of branches , fresh and dry weight of vegetative part. Root
dipping of plant seedling in fungicide solution was more efficient than the soil
fungicide drenching of seedling in controlling the disease.

لمصادرا
Fusarium). ١٩٩٨(،البدر

oxysporum f. sp. Lycopersici (Sacc) Snyder and Hansenاطة لطم في ا بول  ذ لل مسبب  رسالة . ال
.العراق.البصرة.جامعة البصرة،كلیة الزراعة. ماجستیر
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،)١٩٩٦ .( . .
.العراق.البصرة.بصرةجامعة ال،الزراعة

،. ). ٢٠٠٦(صالح محمد أسماعیل ،الجبوري
.العراق.الموصل .جامعة الموصل،كلیة الزراعة

. ص٥٤٠،إلىمدخل ). ١٩٧٩(،خالد
.العراق.بغداد.
،)٢٠٠٧ .(،،

.سوریا.ص٣٣٦
نشر.الزینةنباتات).١٩٩٢(سالم محمد وطالل محمود الجلبي و محمد داؤد الصواف ،السلطان اعة وال لطب تب ل لك ار ا ،د

.ص٤٦٤
قاضي ،الصباغ امعة ،. ). ٢٠٠٣(د ال ج

.سوریا. ص٤٣٨،دمشق
ري في ج). ٢٠٠٣(علي كریم وھدى حازم الطائي ،الطائي ف ع

.٩٠-٩:٨٥،مجلة تكریت للعلوم الصرفة. العراق
،)٢٠٠٥ .(

.٩٥-٨٩:)٢(٣٣،مجلة زراعة الرافدین. الفیوزاریومي المسبب لموت شتالت الجنار
.٣٦-١٤:٣٢مجلة المزارع العربي . تشجارین). ٢٠٠٢(طھ ، خالد حسن 

).١٩٩٠.(،غالي
Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici

.١٨٢-٣:١٧١. مجلة البصرة للعلوم الزراعیة. موت بادرات الطماطة وفترة البزوغ
نموأستجابة نمو حاصل الباق). ١٩٩٩(وفاق أمجد، ،القیسي نظم ال فة م أضا ئق  لطرا لعدد . . Cultarالء  ا

١٦.
مبیدي الباسامید وبرومید المثیل في تأثیردراسة ). ١٩٨٦(المالح، نزار مصطفى وخالد حسن طھ وعلي كریم الطائي 
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