
 

 

)  ٢( العدد )   ٣٣( المجلد زراعة الرافدین                                                                          مجلة 
٢٠٠٥ 

  ي المسبب لموت شتالت الجنار میولفیوزارللذبول المقاومة المتكاملة ا
ھدى حازم                  علي كریم محمد الطائي             نضال محمد یونس ال مراد           

  الطائي 
العراق/جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات /قسم وقایة النبات                             

 
 الخالصة

 Fusarium المسبب  لفطرلنموا% ١٠٠ي وبنلیت قد سببا نسبة تثبیط ـدین أتمـیھرت الدراسة أن المبظأ       
oxysporium الحیوي المقاوم +معاملة باستخدام المبید بنلیت  أفضل في الوسط الغذائي وكانت ر الجناموت شتالت ل 

 إلى اإلصابةالمقاوم الحیوي البكتیري حیث خفضت نسبة + Trichoderma harzianum الفطري
+ ذلك معاملة استخدام المبید بنلیت  ئتلفي حالة عدم استخدام المبید بنلیت % ١٠٠ ـمقارنة ب% ٣٠

 ھماوتبین أن المبید أتمي وبنلیت لوحدھما اوخلیط األخرىا المعامالت متھلت ملحیوي الفطري ثالمقاوم ا
المقاوم  وتفوق األوراقعلى عدد  تأثیرھامع المقاوم الحیوي الفطري والبكتیري لم یختلف معنویا في 

رقة و٢٥.٣٣ إلى األوراق الحیوي الفطري على المقاوم الحیوي البكتیري حیث وصل متوسط عدد
مثل عدد االوراق وطول بعض الصفات المدروسة للنبات  في خفضمعنوي  أثرالفطر لھ  إنوتبین 

  .النبات ومحیط الساق والمساحة الورقیة 
  

  المقدمة
من   .Platanus spویعد مرض موت شتالت الجنار  األمراض،تصاب شتالت الجنار بالعدید من      

) ١٩٦٧ Smithو Richards(في مشاتل الجنtار فtي العtالم  األمراض الخطیرة التي تسبب ضررا بالغا
أمtراض الجtذور لشtتالت كثیtر مtن أشtجار  الغابtات فtي أمtاكن كثیtرة مtن تسtبب أنواع الفیوزاریtوم  ان

ولقtد سtجل ثالثtة أنtواع مtن الفیوزاریtوم علtى الیوكtالبتوس فtي الھنtد )١٩٩٤وآخرون،Viljoen(العالم 
)Sharma،وتختلف أنوا) ١٩٨٤وآخرونtن وع الفیوزاریtل ویمكtھا للعائtي تخصصtیتھا وفtي امراضtم ف

   ارتباطttا أكثttرلtبعض األنttواع أن تسttبب أمttراض تبقعttات علttى األوراق أو التسوسttات علttى السttاق وھttو 
 Fusarium oxysporum  بأمراض الجذور مثل أمراض الذبول الطري وتعفtن الجtذور ویعtد الفطtر

Schlecht Snyd&Hansیوعا واtو وھو األكثر شtالبتوس  وھtنوبر و الیوكtتالت الصtوت شtبب لمtلمس
المعتدلtة  الحموضة على ویفضل الترب المنخفضة )˚م ٢٧-٢٥(فعالیة عند درجات حرارة تتراوح  أكثر

)Bloomberg،ري نتشریویحدث المرض عندما تصیب االبواغ الكونیدیة الجذور و) ١٩٨١tالغزل الفط 
القشرة واألنسجة الوعائیة ، عادة ما تسtبب إصtابة الجtذیر خالل المجموع الجذري مسببة بقع في منطقة 

  .)١٩٧٦،Bloomberg(للشتالت الصغیرة موتھا 
دراسtة مtوت شtتالت فtان ھtذا البحtث یھtدف الtى شtتالت الجنtار  أمtراضولندرة الدراسات حول        

  .الجنار واستخدام بعض الطرق لمقاومة المرض 
  
  البحث   قمواد وطر

ت من شتالت الجنtار مصtابة بالtذبول  مtن مشtتل محطtة غابtات وبسtتنھ نینtوى إلtى جلبت عینا :العزل 
غسtلت الجtذور بالمtاء الجtاري لمttدة  بعtد انالمختبرلغtرض عtزل الفطtر الممtرض منھtا وقtد تtم العtزل 

سtم ثtم عقمtت سtطحیا باسtتخدام ٠.٥ثالثة ساعات قطعت الجذور إلى أجزاء صغیرة ال تتجtاوز أبعادھtا 
ھایبوكلورات الصودیوم لمدة ثالثة دقائق رفعت القطtع مtن المحلtول وغسtلت % ١یز محلول مائي بترك

في أطباق بتري معقمة حاویة علtى زرعت ھذه القطع . بالماء المقطر المعقم وجففت بین ورقتي ترشیح معقمة 
 الحtاوي علtى المضtاد الحیtوي Potato Dextrose Agar(PDA)وسط مسtتخلص البطاطtا والدكسtتروز واالجtار 

  وبمعدل أربعة % ٠.٤سلفات ستبرتومایسیبن بمعدل 



 

 

لمدة خمسة أیام ،فحصت النموات الفطریة النامیة ˚ م٢٧-٢٥قطع في كل طبق  وحضنت األطباق في 
حول القطع المعزولة ومن ثم نقیت في أطباق بتري معقمة ،تم تشخیص الفطر باستخدام المفتاح 

  .) ١٩٧١( Boothالتصنیفي المعد من قبل 
جنtار  باختیـار شtتالتتم اختبار القدرة االمرضیة للفطر المعزول وذلك  :ار القدرة االمرضیة للفطراختب
  ة ـسلیم

  PDA نمtي الفطtر المعtزول علtى وسtط :متجانسة وتمت عدوى الشتالت كمtا یtأتي وبأقطاربعمر سنة 
سttتخدمة التربttة الم تأسttبوع، عقمttلمttدة ˚ م٢٧-٢٥سttم وحضttنت فttي  ٩فttي أطبttاق بتttري معقمttة قطttر 

كغttم ولوثttت  ٢قبttل نقttل الشttتالت إلیھttا ووضttعت فttي سttنادین سttعة % ٤رمttالین بمعttدل وللزراعttة بالف
  تبعا بعمر خمسة أیام بالفطر المعزول 

_______________________________________________  
   ٥/٢٠٠٥/ ١١وقبولھ   ١٠/٢٠٠٤/ ٢٤تاریخ تسلم البحث 

ل طبق لكل سندانة ثم زرعت الشتالت في التربة الملوثة دبمع) ١٩٧٣(وآخرون    Saydumلطریقة 
 PDAخمسة شتالت أخرى بالوسط الغذائي  شتالت ولوثتبواقع شتلة لكل سندانة واستخدمت خمسة 

 اإلصابة،فقط من دون الفطر للمقارنة تركت الشتالت في ظروف الجو االعتیادیة لحین ظھور أعراض 
  .فرضیات كوخ حسبالشتالت بعد ظھور اإلصابة عزل الفطر الممرض من  إعادة كما تم

الطرق األساسیة لتقدیر السمیة وخاصة عند  األفرع إحدىیعد اختبار ذبول  :اختبار ذبول األفرع
الطریقة یتم اختبار سمیة الفطر  هوبھذالمتعلقة بالنبات  ةالكشف عن جدید من السموم الفطری

Fusarium    المعقم الحاوي على والدكستروز طاطا مستخلص الب سائل منحضر وسط غذائي
 ٥٠٠لتر وزع الوسط الغذائي في دوارق سعة /ملغم٥٠المضاد الحیوي سلفات ستبرتومایسیبن بمعدل

دورق،لقحت األوساط الغذائیة في الدوارق بقرص من الفطر الممرض اخذ من /  مل ٢٠٠بواقع مل
رشحت األوساط بواسطة ورق یوم  ١٤لمدة ˚ م٢٧-٢٥أیام ثم حضنت في  ٥حافة مزرعة بعمر 

موضوع في قمع بوخنر ومركب على دورق ایرلنمایر ثم سحب الراشح  Whatmanترشیح نوع 
بواسطة مخلخل ضغط وتمت ھذه العملیة تحت ظرف التعقیم ، اخذ الراشح  الفطري وأضیف إلیھ 

بیب اختبار أنا ٥صبغة الفوكسین القاعدیة الحمراء ، اخذ الراشح ووضع في % ١ثالثة قطرات من
اختبرت شتالت من الجنار السلیمة بأقطار وأطوال وأعمار متجانسة .معقمة متساویة الشكل والحجم 

أوراق قمیة ووضعت في األنابیب الحاویة على الراشح  الفطري مع  صبغة  ٥تحمل كل منھا 
مقطر ومعقم الفوكسین  ، أما معاملة المقارنة فقد وضعت الشتالت في  أنابیب اختبار تحتوي ماء 

مكررات، ووضعت األنابیب في درجة حرارة  ٤أضیف إلیھ صبغة الفوكسین ، اشتملت المعاملة على 
  )١٩٨١،Yoder(ساعة تحت ضوء الفلورسنت  ٤٨المختبر ولمدة 

أتمي بنلیت الیت روفرال على نمو غزل وھي مبیدات  ةربعأ تأثیراختبر :االختبار الحیوي للمبیدات 
  PDA المسبب لذبول شتالت الجنار وذلك بعد مزجھا مع الوسط الغذائي   F.oxysporumالفطر 
لتر من الوسط الغذائي إذ أضیف المبید قبل تصلب الوسط / مبید  ملغم مادة فعالة من كل١٠٠بنسبة 

ملم ٢.٥سم، لقحت األطباق بمركزھا بقرص قطر ٩صب المزیج لكل مبید في أطباق بتري معقمة قطر 
أیام أما معاملة المقارنة  ٥وبعمر˚ م٢٧في  PDAتعمرة منماة مسبقا على الوسط مأخوذ من حافة مس

نفذت التجربة وفق التصمیم العشوائي الكامل  من المبید ، الخالي PDAفقد نمي الفطر على الوسط 
أخذت النتائج بحساب متوسط قطرین متعامدین لكل  .بواقع خمسة أطباق لكل مبید وبأربعة مكررات 

   :االتیةعن طریق العالقة  غزل الفطريالوتم حساب نسبة التثبیط في نمو  مستعمرة ،
  متوسط قطر مستعمرة المعاملة -متوسط قطر مستعمرة المقارنة                

  ١٠٠ ×________________________________________________________________      = للتثبیط % 

  متوسط قطر مستعمرة المقارنة                                   
 وعلعى بععض صعفات شعتالت الجنعار F.oxysporum تأثیر عناصر المقاومة علعى اإلصعابة بعالفطر   
كغtم حاویtة علttى تربtة معقمtة وزرعttت بھtا شttتالت ) ٣(سtم سttعة  ٢٠سttندانة بقطtر  ١٦٨تtم تحضtیر :

، صtممت سtنادین ة علtى أربعtةلtماسلیمة من الجنار عمر سنة بواقtع شtتلة لكtل سtندانة ،اشtتملت كtل مع
) ١٣(والتtي تضtمنت بأربعtة مكtررات  RCBDالتجربة باستخدام تصمیم القطاعtات العشtوائیة الكاملtة 

   :معاملة وكما یأتي
  معاملة المقارنة حیث زرعت الشتالت في تربة معقمة وبدون أیة معاملة  -١



 

 

   F.oxysporumمعاملة التربة بالفطر  -٢
  لتر/غم١.٥یت سقیا وبتركیز معاملة التربة بالمبید بنل -٣
  لتر /غم١.٥معاملة التربة بالمبید أتمي سقیا وبتركیز  -٤
  مل/  بوغ ٦١٠ ×١بتركیز  Trichoderma harzianumإضافة المقاوم الحیوي  -٥
   ٣سم/خلیة   ٦١٠ ×١بتركیز   Pseudomonusمعاملة التربة بالبكتریا  -٦
خلیttة   ٦١٠ ×١بتركیttز   Pseudomonusالبكتریttا +لتttر /غttم١.٥المعاملttة بالمبیttد أتمttي وبتركیttز  -٧

  ٣سم/
خلیtة  ٦١٠ ×١بتركیtز   Pseudomonusالبكتریtا + لتtر /غم١.٥المعاملة بالمبید بنلیت  وبتركیز  -٨

  ٣سم/
  Pseudomonusالبكتریttا +مttل/بttوغ  ٦ ١٠ ×١بتركیtز  T.harzianumإضtافة المقttاوم الحیttوي  -٩

   ٣سم/خلیة   ١٠٦ ×١بتركیز 
المبیtttد أتمtttي  وبتركیtttز +مtttل/بtttوغ  ٦١٠ ×١بتركیtttز  T.harzianumاضtttافة المقtttاوم الحیtttوي  -١٠

  لتر/غم١.٥
المبیtد بنلیtت  سtقیا وبتركیtز +مtل/بtوغ  ٦١٠ ×١بتركیtز  T.harzianumإضافة المقاوم الحیtوي  -١١

  لتر/غم١.٥
ِالمبیtttد بنلیtttت وبتركیtttز +مtttل/بtttوغ  ٦ ١٠ ×١بتركیtttز  T.harzianumإضtttافة المقtttاوم الحیtttوي  -١٢

     ٣سم /خلیة   ٦ ١٠  ×١بتركیز   Pseudomonusالبكتریا +لتر/غم١.٥
المبیtttد أتمtttي وبتركیtttز +مtttل/بtttوغ ٦ ١٠ ١Xبتركیtttز  T.harzianumإضtttافة المقtttاوم الحیtttوي  -١٣

 ٦سم /خلیة  ٦ ١٠ ×١بتركیز   Pseudomonusالبكتریا +لتر/غم١.٥
طبtق لكtل بمعtدل  F.oxysporum وقد تم تلویث جمیع المعامالت باستثناء المعاملة األولى بtالفطر      

وقtد تttم إضtافة محلtول المبیtدات والمقtاوم الحیttوي .) ١٩٧٣(واخtرون   Saydumسtندانة تبعtا لطریقtة 
  سندانة / مل ٢٥٠الفطري والبكتیري الى السنادین بواقع 

أسابیع من معاملة الشتالت ، تم مالحظة ظھtور أعtراض اإلصtابة وحسtبت النسtبة  ٨وبعد مرور  
  وھي) ٥-١(فئات  ٥مؤلف من لا  Decalدام مقیاس المئویة لإلصابة كما تم استخ

  نباتات سلیمة   -١
  األوراق السفلى صفراء  -٢
  األوراق السفلى میتة والعلیا صفراء - -٣
  األوراق السفلى میتة والعلیا ذابلة  -٤
  نباتات میتة بالكامل  -٥

  :االتیة   معادلةالوحسبت شدة اإلصابة وفق 
  )  درجتھا ×   وع النباتات من الفئةمجم  (                                    

  _______________________________________________________= شدة اإلصابة            

  أعلى قیمة للفئة  ×    عدد النباتات المفحوصة                                  
  )١٩٩٠، Saieed( لكل معاملة وفق المعادلة اآلتیة ةالورقیكما تم تقدیر المساحة 

  وزن الجزء المقطوع    ×  مساحة الورقة الكبیرة                                  
  _______________________________________________________=   مساحة الجزء المقطوع 

  وزن الورقة الكبیرة                                            
 نالوز و الجذرطول  و محیط الساق و النمو الخضري لطو وارتفاع النبات وعدد األوراق وتم حساب 

  .النتائج بطریقة دنكن إحصائیا واختبرتحللت النتائج .الجافالوزن و الرطب 
  

  النتائج والمناقشة
أظھttرت نتttائج العttزل مttن الشttتالت المصttابة بالttذبول ظھttور مسttتعمرات نقیttة لفطttر واحttد علttى : الععزل

أیtام  ٦سtم بعtد   ٦ابیض قطني وتمركز اللون البنفسجي فیtھ ، بلtغ قطtر المسtتعمرة بلون  PDAالوسط 
 وعنtد إجtراء الفحtص المجھtري لوحظtت االبtواغ الكونیدیtة  الصtغیرة ˚ م٢٧-٢٥مtن التحضtین علtى 

Microconidia  اtت أحیانtرد وتجمعtكل مفtداخل بشtن الtواغ مtت االبtردة انبثقtل مفtمتجمعة على حوام
 X ٢٣.٨ -٩.٦(وكانت اھلیجیة الشكل ذات خلیtة واحtة أو خلیتtین تراوحtت أبعادھtا  حول نھایة الحامل



 

 

فكانtت مقسtمة بثالثtة إلtى  Macroconidia  الكبیtرة   االبtواغ الكونیدیtة أمtامtایكرومیتر ،  )٢.٤-٢.٣
تراوحttت أبعادھttا   Apical cellقمیttھ      وأخttرى Foot cellخمسttة حttواجز وتمتttاز بخلیttة قدمیttھ 

)٣٢.٤ -٢٧.٥ X ایكرومیتر ، )٣.١-٢.٢٩tttامtttة  أمtttواغ الكالمیدیtttاالبChlamydospore  تtttفلوحظ
مttایكرومیتر، )١١.١-١١ ١٢.١X-١٠.٤(  بشttكل منفttرد أو فttي سلسttلة قصttیرة طرفیttة أو بینیttة أبعادھttا

  Schlecht Snyd &Hans   Fusarium oxysporum      )Booth  الصفات تطtابق الفطtر هوھذ
،١٩٧١ .(  

أسtابیع مtن العtدوى الصtناعیة  ٨تم ظھور أعراض اإلصابة على الشتالت بعد : ة المرضیةاختبار القدر
األوراق السفلى وبتقدم اإلصtابة أزداد االصtفرار إلtى األعلtى ،  لىوظھرت األعراض بشكل اصفرار ع

وتجف األوراق وتذبل وفي حالة اإلصابة الشدیدة قد تموت الشتالت وعند عمل قطاع طtولي فtي النبtات 
وھذا یؤكtد أعtراض اإلصtابة بالtذبول  ) ١٩٦٧واخرون، Phillips(  مصاب یمكن مالحظة تلون بنيال

وقttد تttم ) ١٩٩٧، Agrios( الفیttوزارمي للنبttات كأحttد األعttراض المختبttرة لفطریttات الttذبول الوعttائي 
مttن النباتttات المصttابة وبصttورة نقیttة بعttد زراعتھttا علttى الوسttط  F.oxysporum إعttادة عttزل الفطttر

  .تطبیقا لفرضیات كوخ PDAئي الغذا
أظھtر اختبtار ذبtول األفtرع إن أعtراض الtذبول قtد ظھtرت بعtد یtوم واحtد علtى   :اختبار ذبعول األفعرع

% ١المضاف إلیtھ صtبغة الفوكسtین  بنسtبة  F.oxysporumأفرع الجنار الموضوعة في راشح الفطر 
أما األفرع الموضtوعة فtي المtاء . وكانت أعراض الذبول واضحة وبعد ثالثة أیام بدأت األفرع بالجفاف

وعنtد فحtص المقtاطع النسtیجیة لألفtرع النباتیtة لtوحظ انتشtار . فقط فلم تظھر علیھtا أیtةاعراض للtذبول
صttبغة الفوكسttین القاعدیttة فttي األنسttجة المغمttورة فttي الراشttح وھttذا یttدل علttى إن الراشttح انتقttل خttالل 

فttرع واألوراق، وان الttذبول الحاصttل نتیجttة لتسttمم األوعیttة الخشttبیة الناقلttة للمttاء إلttى جمیttع أجttزاء األ
محمtد (األنسجة الناقلة براشtح الفطtر ثtم انعكtس ذلtك علtى عملیtة امتصtاص المtاء وانتقالtھ إلtى األفtرع 

،١٩٩٩ (  
أظھttرت نتttائج االختبttار الحیttوي للمبیttدات فttي المختبttر وكمttا موضttح فttي  :االختبععار الحیععوي للمبیععدات

للفطtر وھtذا % ١٠٠یت وأتمي أعطیا افضل النتائج حیtث سtببا نسtبة تثبtیط أن  المبیدین بنل) ١(الجدول 
بالنسtبة للمبیtد بنلیtت كtان قطtر ) ٢٠٠٣والطtائي وھtدى ، ١٩٨٤، ،Barnard(       یتفق مع مtا وجtده

سttم وأخیttرا المبیttد الیttت ١.٧المسttتعمرة صttفر وكttذلك فیمttا یخttص المبیttد أتمttي تالھمttا المبیttد روفttرال  
  .سم ٢.٢

 في الوسط الغذائي   F.oxysporumتأثیر بعض المبیدات على نمو الغزل الفطري للفطر ) ١(الجدول 
             

  للتثبیط%   سم/قطر المستعمرة  المبیدات  للتثبیط%   سم/قطر المستعمرة  المبیدات
  أ  ١٠٠  صفر ج  بنلیت  صفر ج  أ  ٦.٣  مقارنة
  ب  ٧٣.٠٧  ب ١.٧  روفرال  ب  ٦٥.٠٨  ب ٢.٢  الیت
        أ ١٠٠  صفر ج  أتمي

  .والعكس صحیح%  ٥األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة  تدل على وجود فرو قات معنویة عند مستوى احتمال *
  

 تالمدروسععة لشععتالوعلععى بعععض الصععفات  F.oxysporumتععأثیر عناصععر المقاومععة علععى اإلصععابة بععالفطر  
  أظھرت  :الجنار

باسttتخدام عttدة ) ٢(فttي الجttدول  الموضttحة لمكافحttة مttرض الttذبول الفیttوزارمي علttى الجنttار ونتttائج ا
البكتریttttا + T.harzianumالمقttttاوم الحیttttوي + معttttامالت بttttان افضttttل معاملttttة ھttttي المبیttttد بنلیttttت

Pseudomonus  ىtttابة إلttبة اإلصttت نسttث خفضttة %٣٠حیttتخدام % ١٠٠مقارنtttدم اسttة عttي حالttف
تلتھttا  T.harzianumي المقttاوم الحیttو+ عناصttر المقاومttة والمقارنttة تلttي ذلttك  معاملttة  المبیttد بنلیttت

،  Pseudomonusالبكتریtا .+المعاملة بالمبید بنلیtت والتtي لtم تختلtف معنویtا عtن معاملtة المبیtد بنلیtت
،وجtاءت % ٦٠حیث أعطت نسبة إصtابة  T.harzianumالمقاوم الحیوي + تلتھما معاملة  المبید أتمي

المقttاوم الحیttوي + بنلیttت،  T.harzianumالمقttاوم الحیttوي + فttي المرتبttة الرابعttة المعttامالت أتمttي 
T.harzianum  + البكتریاPseudomonus   تtث أعطtھا حیtن بعضtا عtبة والتي لم تختلف معنویtنس

،   أما من حیtث شtدة اإلصtابة نالحtظ أن أعلtى شtدة إصtابة كانtت عنtد المعاملtة بtالفطر لوحtده %٧٠إصابة 
فtي  Pseudomonusاسtتخدام  البكتریtا والتtي لtم تختلtف معنویtا عtن  ٠.٩٥حیث وصلت شدة اإلصابة إلى 



 

 

اقtل شtدة   Pseudomonusالبكتریtا + T.harzianumالمقtاوم الحیtوي + حین أعطtت معاملtة المبیtد بنلیtت
المقttاوم الحیttوي + والتttي لttم تختلttف معنویttا  المعاملttة المبیttد بنلیttت أو المعاملttة بالمبیttد بنلیttت% ٠١ إصttابة

T.harzianum  .اtttttاملین السtttttف المعtttttم تختلttttتولtttttد بنلیtttttة بالمبیtttttن المعاملtttttا عtttttا +بقتین معنویtttttالبكتری
Pseudomonus    المقاوم الحیوي + والمعاملة بالمبید أتميT.harzianum.  

ان ) ٣(ویتضtح  مtن الجtدول  :تأثیر عناصر المقاومة  على بعض الصفات المدروسة  لشعتالت الجنعار
  استخدام

قاوم الحیوي الفطري أوالبكتري لم یختلف معنویا فtي المبیدین بنلیت  وأتمي لوحدھما أو مع خلیط مع الم
تأثیرھttا علttى عttدد األوراق فttي حttین لttم یttودي المقttاوم الحیttوي البكتیttري الttى زیttادة فttي عttدد األوراق 
بالمقارنة مع المقاوم الحیوي الفطري حیث تفوق المقاوم الحیوي الفطري على المقاوم الحیوي البكتیtري 

ورقttة ویرجtع سttبب زیttادة األوراق إلtى إن المعttامالت أدت إلttى ٢٥.٣٣حیtث وصttل عtدد األوراق إلttى 
خفض نسبة وشtدة اإلصtابة أمtا مtن حیtث تtأثیر المعtامالت علtى ارتفtاع النبtات نالحtظ أن المبیtد بنلیtت 
بمفttرده أو مttع  المقttاوم الحیttوي الفطttري أوالبكتttري أدى الttى إعطttاء أعلttى ارتفttاع للنبttات ولttم تختلttف 

تttأثیر معنttوي فttي خفttض ارتفttاع  F.oxysporumعضttھا ویالحttظ أن للفطttر المعttامالت معنویttا عttن ب
سtم  بالمقارنtة مtع معاملtة المقارنtة ، وكtان ٦٣.٤٤النبات  حیث أدى إلى خفtض ارتفtاع النبtات بمقtدار 

الفطر تأثیر كبیر على طول النمو الخضري للنبات حیث لم یعطي أي نمو بعد اإلصابة وأعطtت معاملtة  
المبیtttد بنلیtttت احسtttن نمtttو خضtttري +Pseudomonusالبكتریtttا + T.harzianumالمقtttاوم الحیtttوي 

سم تلتھtا المعاملtة بالمبیtد بنلیtت ،أمtا مtن حیtث تtأثیر المعtامالت علtى محtیط السtاق فtنالحظ أن ٥٧.٣٣
بالمقارنtة مtع معاملtة المقارنtة فtي  سtم١.٧٧الفطر قد اثر سلبا على محیط الساق وأدى إلى خفض بمقtدار 

البكتیtري إلtى زیtادة  او المبیtدین بنلیtت وأتمtي لوحtدھما أو مtع المقtاوم الحیtوي الفطtري  حین أدى اسtتخدام
معنویة في محیط الساق وینطبق ذلك على تأثیر الفطر على المسtاحة الورقیtة حیtث سtبب الفطtر خفضtا 

سم حیtث نالحtظ ان الفطtر یعمtل علtى عtدم تكtوین األوراق او ١٣٩.٦٣معنویا للمساحة الورقیة بمقدار 
البكتریtttا + T.harzianumإعطtttاء نمtttوات خضtttریھ جدیtttدة فtttي حtttین أدى اسtttتخدام المقtttاوم الحیtttوي 

Pseudomonus+ احةttا للمسttادة معنویttى زیttت الttد بنلیttالمبیttو رقیttلت  ةالttث وصttىحیttم ١٣٨.٤٣ إلttس
المبیtد بنلیtت، أمtا مtن حیtث تtاثیر الفطtر و T.harzianumوالذي لم یختلف معنویا مع المقtاوم الحیtوي 

ول الجذر والوزن الرطب والجاف فادى الفطر إلtى خفtض معنtوي فtي الصtفات المtذكورة وأدى على ط
فtي ھtذه الصtفات ویرجtع السtبب فtي زیtادة ھtذه الصtفات  استخدام المبید بنلیت وأتمي إلى زیادة معنویtة

ت أثناء استخدام المعامالت إلى خفض نسبة وشtدة اإلصtابة والتtي بtدورھا تزیtد مtن حیویtة ونشtاط النبtا
وبالتالي ینعكس إیجابیا على صفات النبات المدروسة مما تزید من ھذه الصفات حیث انtھ مtن المعtروف 
أن النباتtات السttلیمة لھtل القttدرة علttى اسtتغالل المttواد الغذائیttة المتtوفرة فttي التربttة وھtذا سttوف یttنعكس 

  .إیجابیا على صحة النبات 
  
 ة على نسبة اإلصابة المئویة وشدة اإلصابة بالفطر   تأثیر أنماط مختلفة من طرق المقاوم :)٢(جدول ال

F.oxysporum المسبب لموت شتالت الجنار  
  شدة اإلصابة  لإلصابة%   المعامالت

  صفر  صفر  المقارنة
  أ٠٩٥  أ١٠٠  F.oxysporumالفطر 

  ھـ و٠١٥  ھـ ٥٠  المبید بنلیت
  ب٠٤  ج٧٠  المبید أتمي

  ب ج٠٣٥  ج٧٠  T.harzianumالمقاوم الحیوي 
  أ٠.٨٥  ب٩٠  Pseudomonusالبكتریا 

  ب ج٠.٣٥  ج٧٠  Pseudomonusالبكتریا +المبید أتمي 
  ھـ٠.٢  ھـ ٥٠  Pseudomonusالبكتریا +المبید بنلیت 

  ھـ٠.٣٣  ج٧٠  Pseudomonusالبكتریا + T.harzianumالمقاوم الحیوي 
  د ھـ٠٢٥  د٦٠  المبید أتمي+ T.harzianumالمقاوم الحیوي 

  ھـ و٠١٥  و٤٠  المبید بنلیت+ T.harzianumاوم الحیوي المق
  و٠.١  ز٣٠  المبید بنلیت+Pseudomonusالبكتریا + T.harzianumالمقاوم الحیوي 



 

 

  ھـ٠.٢  ھـ٥٠  المبید أتمي+Pseudomonusالبكتریا + T.harzianumالمقاوم الحیوي 
 قورنت متوسطات كل صفة بشكل منفرد*
  .والعكس صحیح%  ٥وجود فرو قات معنویة عند مستوى احتمال  األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة  تدل على**

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRATED CONTROL OF FUSARIL  WILT OF PLATANUS 
SEEDLING  

Ali K.M.Al-Taae      Nidhal-Y.Al-Murad        Huda H. Al-Taae 
Dept. of Plant Prot., College of Agric and Forestry. Mosul Univ,Iraq 

                                                      
ABSTRACT 

         The study showed that the tow fungside Atmi and Benlate caused growth 
inhibition 100% on medium of the fungus Fusarium oxysporum which caused 
wilt of  platanussp.  Seedling,  The best treatment was using Benlate , 
fungal&Bacterial biological control which decrease the infection percentage to 
30% compared with 100% when no control measure was used , followed by 
other treatment .Using the two fungside Atmi , Benlate  alone or mixed with 
fungal& Bacterial biological control did not showed significant differences in 
the number of leaves , The fungal biological control was better than Bacterial 
biological control and the mean number of leaves was 25.33.It was showed that 
the fungus affect significantly on some characterizes of plant   
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  الجنار شتالت أنواع من المقاومة على  بعض صفات تأثیر:  )٣(جدولال
    عدد  المعامالت 

  األوراق
ارتفاع 
  النبات

 المجموع طول 
  الخضري

محیط 
  الساق

المساحة 
  الورقیة

الوزن   الجذر  طول 
  الرطب

الوزن 
  الجاف

  أ١٩.٩٦  أ٤٨.٣٣  أب٤٠.٣٣  أب١٤٤.٩  أ٢.٣٣  أ٦٢.٦   أ ٨٠  أ٤٥   مقارنة 
  د١.٢٦  و٢.٠٧  ح١٦  ح٥.٣  ھـ و٠.٥٦  ز ٠  ھـ١٦.٦  و١.٦٦  F.oxysporumالفطر 
  أ١٨.٧  ب٣٩.٩٣  ھـج ٣٣.٦  د١١٩.٣  ب١.٦٣  ب٤٦  ب ج ٤٨.٦  ب ج٢٩.٣٣  F.oxysporum +بنلیت
  ج- أ١٤.٧٨  د٣٠.٥  د ي٣٢  و٧٤.٥٨  د-ب١.٣  دھـ٢٩  ج٤١.٦  ب٣١.٦٦  F.oxysporum +أتمي

T.harzianum+ F.oxysporum  أ ب١٦.٥٢  د-ب٣٧.٤  أ٤٣.٣٣  ھـ٩٥.٣٢  ب ج١.٢٦  دھـ٢٧  ج٤٥  ج د٢٥.٣٣  
+Pseudomonus F.oxysporum  د٤.٤٧  و٢٠.٩٣  وز٢٤.٦٦  ز٢٠.٧  و-د٠.٧  ز٢.٦  دھـ٢٠.٣  ھـ٨.٣  
+Pseudomonus  أتمي+ F.oxysporum  ب ج١١.٥  ھـ-ج٣٣.١  ي ھـ٣٢.٦  دھـ٧٥.٩  ب ج١.٤٣  دھـ٢٧  ج٤٠  بج٢٩.٣  

Pseudomonus   +بنلیت+ F.oxysporum  ب ج١٢.٥  ج-ب٢٧.١  دھـ٣١  ج١٢٦.٩٣  و-ج٠.٨٣  ج٣٥.٣  ب ج ٤٨  د-ب٢٧  
T.harzianum+ Pseudomonus+ 
F.oxysporum  

  ج- أ١٤.٩٩  د-ب٣٦.٥٦  ب ج٣٨  ھـ٩١.٦٤  د-ب١.٢٦  ھـ و٢٢  ج ٤٠  ج ب٣٠

T.harzianum +أتمي+ F.oxysporum  ج- أ١٤.٩٩  دھـ٣١.٥  دھـ٣١  و٧٧.٠٥  و-ب١  د٢٩  ج٤٥  ب٣١.٦  
T.harzianum    +بنلیت+ F.oxysporum  ب ج١٣.٤  ب ج٣٨.١٦  ج د٣٤.٦٦  ب١٣٣.٧  و-ب١.١٦  ب٤٤.٦  ب ج   ٤٨  ب٣١.٦  
T.harzianum+ تtبنلی+ Pseudomonus+ 
F.oxysporum  

  ب ج١١.٩٨  ھـ-ب ٣٥.٦  أ ب٤٢  أ ب١٨٣.٤  ب ح١.٤٣  أ٥٧.٣  ب٥٧.٣  د-ب٢١.٣

T.harzianum+يttttأتم+ F.oxysporum 
Pseudomonus  

  ب ج١٣.٤  د ھـ٣١.٣٦  ھـ و٢٨  و٧٤.٤٧  د-ب١.٢٦  د٣٠  ج ٤٥  ب٣٢.٣

  قورنت متوسطات كل صفة بشكل منفرد*
 والعكس صحیح% ٥األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال **


