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  الخالصة 
 Pythiumنم蛘蛘蛘蛘و الفطری蛘蛘蛘蛘ات وھ蛘蛘蛘蛘ي  ف蛘蛘蛘蛘يأظھ蛘蛘蛘蛘رت نت蛘蛘蛘蛘ائج اختب蛘蛘蛘蛘ار اربع蛘蛘蛘蛘ة مبی蛘蛘蛘蛘دات ادغ蛘蛘蛘蛘ال 

aphanidermatum   
مختبریاً أن المبید فوكس اولترا ادى ال蛘ى   Fusarium solaniو   Macrophomina phaseolinaو

اما من حیث تأثیر مبیدات االدغال عل蛘ى .ضة المسببة لتعفن جذور السمسم حدوث تثبیط للفطریات الممر
النسبة المئویة لالصابة ونسبة االصابة فقد اعطت جمی蛘ع المبی蛘دات المس蛘تخدمة ع蛘دا المبی蛘د ت蛘رفالن حمای蛘ة 

ثالث蛘蛘ة اش蛘蛘ھر وظھ蛘蛘رت اع蛘蛘راض االص蛘蛘ابة عل蛘蛘ى النبات蛘蛘ات  فیم蛘蛘ا بع蛘蛘د ، واظھ蛘蛘ر المبی蛘蛘د ف蛘蛘وكس  م蛘蛘دةللنبات蛘蛘ات ل
. ، عل蛘蛘ى الت蛘蛘والي ٠.٠٤و %  ١٠فض蛘蛘ل ت蛘蛘أثیر ف蛘蛘ي الح蛘蛘د م蛘蛘ن نس蛘蛘بة وش蛘蛘دة االص蛘蛘ابة فوص蛘蛘لت ال蛘蛘ى اولت蛘蛘را أ

  . وتتطابق نتائج التجربة الحقلیة مع تجربة البیت الزجاجي 
  

  المقدمة
تح蛘蛘دث بع蛘蛘ض مبی蛘蛘دات االدغ蛘蛘ال تغیی蛘蛘رات مورفولوجی蛘蛘ة وفس蛘蛘یولوجیة ف蛘蛘ي نبات蛘蛘ات العائ蛘蛘ل ت蛘蛘ؤدي ال蛘蛘ى 

النب蛘蛘ات وتش蛘蛘مل ھ蛘蛘ذه التغیی蛘蛘رات قل蛘蛘ة ف蛘蛘ي تك蛘蛘وین الش蛘蛘مع عل蛘蛘ى  تغیی蛘蛘رات المقاوم蛘蛘ة او الحساس蛘蛘یة الم蛘蛘راض
وت蛘أخیر او تحفی蛘ز  (glucoside)النت蛘روجین والكلوكوس蛘اید واالوراق وتغییرات في ایض الكربوھدرات 

في نمو النبات الذي قد یؤدي الى تغییر مدى توافق او وج蛘ود المس蛘بب المرض蛘ي ف蛘ي مراح蛘ل نم蛘و النب蛘ات 
  العائ蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘ل الحس蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘اس للمس蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘بب المرض蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘蛘ي 

)Heitefuss  ،١٩٧٢ . (ار蛘蛘أشAshton   وCraft )ل ) ١٩٧٣蛘蛘أثر بفع蛘蛘یل تت蛘蛘ات المحاص蛘蛘ى أن نبات蛘蛘ال
إس蛘蛘تخدام مبی蛘蛘دات االدغ蛘蛘ال وتص蛘蛘بح أكث蛘蛘ر حساس蛘蛘یة للمس蛘蛘ببات الموج蛘蛘ودة بمس蛘蛘تویات منخفض蛘蛘ة ف蛘蛘ي البیئ蛘蛘ة 

 F. solaniأن الكثاف蛘蛘ة اللقاحی蛘蛘ة للفط蛘蛘ر ) ١٩٧٤( Donaldف蛘蛘ي دراس蛘蛘ة اخ蛘蛘رى ذك蛘蛘ر . المحیط蛘蛘ة بالنب蛘蛘ات
ولم蛘ا كان蛘ت جمی蛘ع مبی蛘دات االدغ蛘ال ستص蛘ل . ادت معنویاً بوجود مبید ت蛘رفالن وداینوزی蛘ب ف蛘ي الترب蛘ة إزد

الى التربة عاجالً ام آجالً بغض النظر عن طریقة إس蛘تخدامھا ف蛘إن م蛘ایكروفلورا الترب蛘ة ھ蛘ي االكث蛘ر ت蛘أثراً 
 و ١٩٧٣،  Katanو  Eshel( بھ蛘蛘蛘ا وق蛘蛘蛘د یك蛘蛘蛘ون الت蛘蛘蛘أثیر محف蛘蛘蛘زاً او مثبط蛘蛘蛘اً لفطری蛘蛘蛘ات مرض蛘蛘蛘یة معین蛘蛘蛘ة 

Altman   وCampdell  ،١٩٧٧ . (  
ف蛘蛘ي الزراع蛘蛘ة الحدیث蛘蛘ة یعتم蛘蛘د االنت蛘蛘اج الزراع蛘蛘ي واالقتص蛘蛘ادي أساس蛘蛘اً عل蛘蛘ى إس蛘蛘تخدام مبی蛘蛘دات االدغ蛘蛘ال 
ورغم كفاءة ھذه المركبات في القض蛘اء عل蛘ى االدغ蛘ال ف蛘ي حق蛘ول المحاص蛘یل المختلف蛘ة اال أن蛘ھ أص蛘بح م蛘ن 

ات لالصابة بالمسببات المرضیة نتیجة لتأثیرھا على العائ蛘ل المؤكد أنھا تحدث تغییرات في إستجابة النبات
النباتي او على الممرض او على تفاعلھما معاً فضالً عن تأثیرھا على الت蛘وازن الطبیع蛘ي المیكروب蛘ي ف蛘ي 

  ) . ١٩٨٦،  Dehne( التربة 
蛘ة ونوعی蛘ي كمی蛘اض ف蛘ة كاالنخف蛘دة ومھم蛘ي عدی蛘اج الزراع蛘ال لالنت蛘ببھا االدغ蛘ي تس蛘ة إن االضرار الت

الحاص蛘蛘ل وق蛘蛘د ج蛘蛘ذبت ھ蛘蛘ذه االض蛘蛘رار االنتب蛘蛘اه ال蛘蛘ى أھمی蛘蛘ة مكافح蛘蛘ة االدغ蛘蛘ال م蛘蛘ن أج蛘蛘ل زی蛘蛘ادة االنت蛘蛘اج لوح蛘蛘دة 
ت蛘蛘أثیر مبی蛘蛘د االدغ蛘蛘ال عل蛘蛘ى ) ١٩٨٦(وآخ蛘蛘رون  Bowmanدرس . المس蛘蛘احة وتحس蛘蛘ین نوعی蛘蛘ة الحاص蛘蛘ل 

蛘ي حال蛘ى ف蛘ة أعل蛘ام الحجری蛘داد االجس蛘ة مرض التعفن االسود في فول الصویا ونوعیة البذور ووجد أن أع
الترب蛘蛘ة المعامل蛘蛘ة بمبی蛘蛘دات االدغ蛘蛘ال خصوص蛘蛘اً كل蛘蛘ورامبین نس蛘蛘بة للترب蛘蛘ة غی蛘蛘ر المعامل蛘蛘ة ول蛘蛘م یك蛘蛘ن لمبی蛘蛘دات 

  . االدغال تأثیر على تطور المرض او نوعیة البذور او أن تأثیرھا قلیل علیھما 
أجریت ھذه التجربة للوصول الى تأثیر بعض مبیدات االدغال ف蛘ي الح蛘د م蛘ن االص蛘ابة بم蛘رض تعف蛘ن 

  .سمسم في محافظة نینوى جذور ال



  ـــــــــــــــــــــــ
 ٨٢/٢٠٠٥وقبولھ في  ١٨/٩/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 

  
  مواد وطرق البحث

 ٤٨(ت蛘أثیر اربع蛘ة مبی蛘دات ادغ蛘ال مختبری蛘اً وھ蛘ي الت蛘رفالن  درس: االختبار الحیوي لمبیدات االدغ蛘ال
وف蛘وكس اولت蛘را ) م蛘ادة فعال蛘ة%  ١٢.٥(وفیوزبلی蛘د ) م蛘ادة فعال蛘ة%  ١٠.٤(وكلنت سوبر ) مادة فعالة% 

نم蛘و ك蛘蛘ل م蛘ن الفطری蛘蛘ات ف蛘蛘ي وت蛘م إختب蛘蛘ار تأثیرھ蛘ا  .لت蛘蛘ر/ال蛘ةملغ蛘م م蛘蛘ادة فع١٠٠بواق蛘蛘ع ) م蛘ادة فعال蛘ة%  ١٠(
Pythium aphanidermatum   

وھ蛘蛘ذه الفطری蛘蛘ات مس蛘蛘ببة ل蛘蛘بعض ام蛘蛘راض  Fusarium solani و Macrophomina phaseolinaو
نف蛘ذت التجرب蛘ة بإس蛘تخدام ). ٢٠٠٣اللش蛘ي ، (تعفن جذور السمسم وقد تم عزلھا من نباتات سمسم مص蛘ابة 

كامل وبثالث مك蛘ررات وش蛘ملت المعامل蛘ة ثالث蛘ة اطب蛘اق ، تم蛘ت إض蛘افة المبی蛘د الم蛘راد التصمیم العشوائي ال
وزع الوس蛘蛘ط .لت蛘蛘ر / ملغ蛘蛘م م蛘蛘ادة فعال蛘蛘ة  ١٠٠قب蛘蛘ل تص蛘蛘لبھ وبواق蛘蛘ع  .P.S.Aإختب蛘蛘اره عل蛘蛘ى الوس蛘蛘ط الغ蛘蛘ذائي 

ولقح蛘ت ف蛘ي مركزھ蛘ا بق蛘رص م蛘ن الفطری蛘ات ) سم ٩(الحاوي على المبید في اطباق بتري معقمة قطرھا  
، أم蛘蛘ا  .P.S.Aم蛘蛘أخوذ م蛘蛘ن حاف蛘蛘ة مس蛘蛘تعمرة منم蛘蛘اة مس蛘蛘بقاً عل蛘蛘ى الوس蛘蛘ط الغ蛘蛘ذائي ) مل蛘蛘م ٤(الممرض蛘蛘ة قط蛘蛘ر 

النت蛘ائج  س蛘جلت  .معاملة المقارنة فقد لقحت بالفطریات الممرضة على الوسط الغذائي الخ蛘الي م蛘ن المبی蛘د 
  .حللت النتائج إحصائیاً وأختبرت بطریقة دنكن . أیام حسب نمو الفطریات الممرضة  ٧-٢بعد 
ت蛘م تنفی蛘ذ تجرب蛘ة ف蛘ي البی蛘ت الزج蛘اجي :الفطریات الممرضة في البیت الزج-اجي  فير مبیدات االدغال تأثی

وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالث قطاع蛘ات ویض蛘م القط蛘اع الواح蛘د خمس蛘ة مع蛘امالت وھ蛘ي 
التربة المعقم蛘ة  ولوثت. المعاملة بالمبید ترفالن وفیوزیلید وكلنت سوبر وفوكس اولترا ومعاملة المقارنة 

بواق蛘ع نص蛘ف  F. solani و  M. phaseolinaو P. aphanidermatumبخلیط الفطریات الممرضة 
سندانة ، وتم إجراء ال蛘رش بالمبی蛘دات ت蛘رفالن وفیوزیلی蛘د وكلن蛘ت س蛘وبر وف蛘وكس اولت蛘را حس蛘ب /فطر/طبق

ة الس蛘蛘طحیة دون蛘蛘م ورش蛘蛘ت الطبق蛘蛘/ ٣س蛘蛘م ٦٠٠الكمی蛘蛘ات الموص蛘蛘ى بھ蛘蛘ا حی蛘蛘ث اس蛘蛘تخدم المبی蛘蛘د ت蛘蛘رفالن بمع蛘蛘دل 
 ٥٠٠للتربة بالمبید قبل ثالثة اسابیع من الزراعة ، أما المبیدین فوكس اولتر وفیوزیلید فاس蛘تخدما بمع蛘دل 

دون蛘م وت蛘م ال蛘رش بالمبی蛘دات الس蛘ابقة بع蛘د / ٣س蛘م ١٨٨دونم والمبید كلن蛘ت س蛘وبر فق蛘د اس蛘تخدم بمع蛘دل /  ٣سم
بزراعتھ蛘ا ف蛘ي ترب蛘ة  نفس蛘ھا نف蛘ذت التجرب蛘ةأما معاملة المقارنة فقد رشت بالماء فقط و. شھر من الزراعة 

وبعد م蛘رور ش蛘ھر  سمسم ، بذرة ٢٥معقمة وتضمنت المعاملة الواحدة ثالثة سنادین زرع في كل سندانة 
تم خف النباتات الى عشرة ف蛘ي ك蛘ل س蛘ندانة وبع蛘د م蛘رور ثالث蛘ة اش蛘ھر ت蛘م حس蛘اب النس蛘بة المئوی蛘ة لالص蛘ابة 

蛘دلیل المرض蛘ب ال蛘ل بتعفن الجذور وشدة االصابة حس蛘ن قب蛘وف م蛘ي الموصWoltz  وArthur )١٩٧٣ (
االوراق  ١/٣ذب蛘ول=  ٢إصفرار ممی蛘ز ، =  ١نباتات سلیمة ، = صفر  :المكون من ست درجات وھي 

  . موت النبات =  ٥ذبول النبات بالكامل ، =  ٤االوراق ،  ٢/٣ذبول =  ٣، 
  : االتیةوحسب المعادلة 

  ٥×٥عدد النباتات من درجة +  ……+ صفر ×عدد النباتات من درجة صفر                 
   --------------------------------------------= شدة االصابة 

  أعلى درجة × العدد الكلي للنباتات المفحوصة                             
ت ت蛘蛘م تنفی蛘蛘ذ التجرب蛘蛘ة ف蛘蛘ي محافظ蛘蛘ة نین蛘蛘وى بإس蛘蛘تخدام تص蛘蛘میم القطاع蛘蛘ا:التجرب--ة الحقلی--ة لمبی--دات االدغ--ال 

م  ١.٥×  ١.٥على س蛘ت وح蛘دات تجریبی蛘ة بمس蛘احة  ىحتواالعشوائیة الكاملة بثالث قطاعات وكل قطاع 
وت蛘蛘رك مس蛘蛘افة نص蛘蛘ف مت蛘蛘ر ب蛘蛘ین وح蛘蛘دة تجریبی蛘蛘ة واخ蛘蛘رى ومت蛘蛘ر واح蛘蛘د ب蛘蛘ین قط蛘蛘اع واخ蛘蛘ر وقس蛘蛘مت الوح蛘蛘دة 

 .P(خط蛘蛘蛘蛘蛘وط وت蛘蛘蛘蛘蛘م تلوی蛘蛘蛘蛘蛘ث الطبق蛘蛘蛘蛘蛘ة الس蛘蛘蛘蛘蛘طحیة بخل蛘蛘蛘蛘蛘یط الفطری蛘蛘蛘蛘蛘ات   ٣التجریبی蛘蛘蛘蛘蛘ة الواح蛘蛘蛘蛘蛘دة ال蛘蛘蛘蛘蛘ى 
aphanidermatum و M. phaseolina  و F. solani ( ن蛘ط م蛘ل خ蛘ر لك蛘ل فط蛘ن ك蛘ق م蛘دل طب蛘وبمع

أما بخص蛘وص الوح蛘دة التجریبی蛘ة الخاص蛘ة بالمبی蛘د ت蛘رفالن فق蛘د عومل蛘ت تربتھ蛘ا . خطوط الوحدة التجریبیة 
دون蛘蛘م قب蛘蛘ل ثالث蛘蛘ة اس蛘蛘ابیع م蛘蛘ن زراع蛘蛘ة الب蛘蛘ذور وبع蛘蛘د ذل蛘蛘ك عقم蛘蛘ت ب蛘蛘ذور السمس蛘蛘م تعقیم蛘蛘اً / ٣س蛘蛘م ٦٠٠بمع蛘蛘دل 

أم蛘ا الوح蛘دات . مك蛘ررات لك蛘ل معامل蛘ة  ٣د من البذور لكل وحدة تجریبی蛘ة وبمع蛘دل سطحیاً وزرع غم واح
التجریبیة الخاصة بالمبی蛘دات االخ蛘رى وھ蛘و س蛘وبر كلن蛘ت وفیوزیلی蛘د وف蛘وكس اولت蛘را فبع蛘د تلویثھ蛘ا وس蛘قیھا 
بالماء ت蛘م زراع蛘ة جمی蛘ع الوح蛘دات التجریبی蛘ة بع蛘د اس蛘بوع وبع蛘د م蛘رور ش蛘ھر م蛘ن الزراع蛘ة ت蛘م رش الترب蛘ة 

دون蛘م / ٣س蛘م ١٨٨ت س蛘وبر كلن蛘ت وفیوزیلی蛘د وف蛘وكس بالكمی蛘ات الموص蛘ى بھ蛘ا ف蛘ي الحق蛘ل وبمع蛘دل بالمبیدا
دونم على التوالي أما معاملة المقارنة فقد لوثت تربتھا فقط دون المعامل蛘ة / ٣سم ٥٠٠دونم و/ ٣سم ٦٠٠و

ذك蛘ر س蛘ابقاً أشھر أخذت النسبة المئویة لالصابة وشدة االص蛘ابة ب蛘تعفن الج蛘ذور كم蛘ا  ٣بالمبید وبعد مرور 
أشھر أخذت القراءة الثانیة بحساب النسبة المئویة لالص蛘ابة وش蛘دة االص蛘ابة ب蛘تعفن الج蛘ذور  ٤وبعد مرور 



كما ورد سابقاً وكذلك ت蛘م حس蛘اب نس蛘بة الزی蛘ت ف蛘ي الب蛘ذور ووزن الب蛘ذور الكل蛘ي ، حلل蛘ت النت蛘ائح إحص蛘ائیاً 
  . وأختبرت بطریقة دنكن متعدد الحدود 

 
  النتائج والمناقشة 

ملغم مادة ١٠٠أن إستخدام تركیز ) ١(یتضح من نتائج الجدول  : تبار الحیوي لمبیدات االدغال االخ
 .Pلتر مختبریاً من المبید فوكس اولترا أدى الى حدوث تثبیط عالي للفطریات الممرضة / فعالة 

aphanidermatum و M.phaseolina  وF. solani  حیث بلغت اقطار المستعمرات الفطریة
، على التوالي وجاء بالمرتبة الثانیة المبید كلنت سوبر في تأثیره المثبط  سم ٣.٦١و  ٢.٨٥و  ٣.٤٣

على  ، سم ٣.٧١و  ٣.٣٨و  ٥.٣٣على الفطریات المذكورة اعاله وقد بلغت اقطار المستعمرات 
ریة التوالي وأعقبھ المبید فیوزیلید في تأثیره على الفطریات الممرضة وكانت أقطار المستعمرات الفط

على التوالي في حین لم یكن للمبید ترفالن تأثیر على الفطریات المذكورة ،سم  ٧.٣١و ٧.٢٨و  ٧.٣٨
) ١٩٧٧( Russellو  Mussaوتتفق نتائجنا مع ماتوصل الیھ . ولم یختلف معنویاً عن معاملة المقارنة 

حفیز لنمو الفطر مللتر من المبید ترفالن مختبریاً لم یحدث ت/ مایكروغرام ١٠٠من أن إستخدام 
Fusarium solani f.sp. phaseoli   حیث الحظ عدم ) ٢٠٠٣(وكذلك مع ماتوصل الیھ عبد هللا

مختبریاً في حین  .Pythium spp و F. solaniوجود أي تأثیر سمي للمبید ترفالن على الفطرین 
  . أظھرت المبیدات العشبیة كلنت سوبر وفوكس اولترا وفیوزیلید تأثیر سمي علیھما 

  
  لتر /ملغم ١٠٠نمو الفطریات الممرضة بتركیز  فيتأثیر مبیدات االدغال  :)١(الجدول        

  مبیدات االدغال
 الفطریات الممرضة

  المقارنة ترفالن فیوزیلید سوبر كلنت فوكس اولترا
٣.٤٣ D ٥.٣٣ C ٧.٣٨ B ٨.٤٣ A ٨.٥٠ A P.aphanidermatum 
٢.٨٥ D ٣.٣٨ C ٧.٢٨ B ٨.٥٠ A ٥.٥٠ A M.phaseolina 
٣.٦١ D ٣.٧١ C ٧.٣١ B ٨.٤٠ A ٨.٥٠ A F. solani 
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في تجربة تأثیر مبیدات االدغال بعد :في البیت الزجاجي  الفطریات الممرضة فيتأثیر مبیدات االدغال 
ثالثة اشھر من الزراعة في تربة معقمة على النسبة المئویة لالصابة وشدة االصابة بتعفن الجذور لم 
یالحظ ظھور أي إصابة بتعفن الجذور في جمیع معامالت المبیدات وكذلك المقارنة حیث كانت النسبة 

التربة من المسببات المرضیة التي قد تجد لھا منفذاً لدخول االنسجة النباتیة المئویة صفر وذلك لخلو 
حدوث تغییرات في تركیب ومحتوى النبات من  إلىنتیجة لتأثیر قسم من مبیدات االدغال التي قد تؤدي 

الن السیلیلوز والبكتین مما یؤدي الى قلة المقاومة المیكانیكیة لالختزال كما ھو الحال في المبید ترف
)Zweep  وVander  ،١٩٧٠. (  

أن المبید ترفالن اعطى أعلى ) ٢(أما في حالة التربة الملوثة بخلیط الفطریات فیالحظ من الجدول 
نسبة مئویة لالصابة بتعفن الجذور مقارنة بالتربة الملوثة فقط دون إستخدام مبید حیث سبب زیادة في 

أما بالنسبة لبقیة المبیدات فیوبلید وكلنت  ٠.٠٢و %  ٣.٣٣نسبة االصابة بتعفن الجذور وشدتھ بمقدار 
وتتفق نتائجنا مع . سوبر وفوكس اولترا فلم تظھر أي نسبة مئویة لالصابة وشدتھا حیث بلغت صفر 

في تجربة أجراھا داخل الظلة حیث وجد بأن المبید ترفالن یجعل نباتات ) ١٩٨٨(ماتوصل الیھ فیاض 
  .  M. phascolinaو R. solaniطرین القطن أكثر عرضة لالصابة بالف

  
تأثیر مبیدات االدغال على النسبة المئویة لالصابة وشدة االصابة بتعفن الجذور بعد  :)٢(جدول ال

  اشھر من الزراعة في التربة الملوثة  واربعةثالثة

  المعامالت
  بعد أربعة أشھر  بعد ثالثة اشھر

  اإلصابةشدة   % الصابة بتعفن الجذورا  بةشدة االصا  %لجذوراالصابة بتعفن ا

 A ٠.٢٣ A ٢٦.٦٦ A ٠.٠٤ A ٦.٦٦  ترفالن



 B ٠.١٦ C ١٦.٦٦ C ٠.٠٠ C ٠.٠٠  فیوزبلید
 C ٠.٠٨ CD ١٣.٣٣ C ٠.٠٠ C ٠.٠٠  كلنت سوبر

 C ٠.٠٤ D ١٠.٠٠ C ٠.٠٠ C ٠.٠٠  فوكس اولترا
 B ٠.١٨ B ٢٠.٠٠ B ٠.٠٢ B 3.33  )ملوثة بدون مبید( المقارنة
حسب اختبار دنكن  ٠.٠٥ي تحمل حروف متشابھة تدل على عدم وجود فروق معنویة عند مستوى احتمال االرقام الت* 
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أما تأثیر مبیدات االدغال على النسبة المئویة لالصابة وشدة االصابة بتعفن الجذور بعد اربعة 

مة فلم یالحظ وجود أي إصابة بتعفن الجذور وذلك لخلو التربة من اشھر من الزراعة في تربة معق
أن المبید ترفالن قد سبب زیادة في ) ٢(الفطریات الممرضة أما في التربة الملوثة فیالحظ من الجدول 

مقارنة بالتربة الملوثة فقط وتتفق نتائجنا مع ماذكره فیاض %  ٦.٦٦نسبة االصابة بتعفن الجذور بلغت 
ن التفسیرات المحتملة لھذه النتیجة ھو تأثیر المبید ترفالن على الدفاعات البنائیة وم) ١٩٨٨(

یة للعائل والتي تؤثر بدورھا على محتوى السویقة الجنینیة من السلیلوز والبكنین وإنخفاض ئوالكیمیا
وفوكس ایضاً أن بقیة المبیدات فیوزبلید وكلنت سوبر ) ٣(ویتضح من الجدول . كمیة الفایتوالكسین 

اولترا سببا خفضاً في النسبة المئویة لالصابة نسبة للمقارنة وكان المبید فوكس اولترا أكثرھم تأثیراً ولم 
ومن . على التوالي %  ٦.٦٧و  ١٠.٠٠یختلف معنویاً عن المبید كلنت سوبر حیث سببا خفضاً بمقدار 

وكذلك فان ھذه النتائج  Chlorophenoxyالجدیر بالذكر أن المبید كنت سوبر یحتوي على مجموعة 
من ان المبید ایلوكسان من أكثر المبیدات العشبیة الذي سببا خفضاً ) ١٩٩٨(تتفق مع ماذكره الطائي 

  .في النسبة المئویة لالصابة وشدة االصابة بالذبول الفیوزارمي على الحمص 
في حین لم  ٠.٠٥غت أما من حیث شدة االصابة فقد سبب المبید ترفالن زیادة في شدة االصابة بل

یختلف المبید فیوزبلید معنویاً في شدة االصابة عن المقارنة بینما أحدث المبیدین كلنت سوبر وفوكس 
  . على التوالي ، ٠.١٤و  ٠.١٠اولترا خفضاً في شدة االصابة نسبة للمقارنة بلغت 

  التجربة الحقلیة 
تأثیر مبیدات ) ٣(ضح نتائج الجدول تو:الفطریات الممرضة في الحقل  فيتأثیر مبیدات االدغال 

النسبة المئویة لالصابة بتعفن الجذور وشدة  فياالدغال ترفالن وفیوزبلید وكلنت سوبر وفوكس اولترا 
أشھر من الزراعة حیث یالحظ أن تربة الحقل الملوثة بخلیط الفطریات  ٣االصابة بالحقل بعد 

والمذكورة سابقاً أدت الى تقلیل النسبة المئویة  والمعاملة بمبیدات االدغال بالتراكیز الموصى بھا
   Vander Zweepلالصابة وشدة االصابة وقد ذكر 

للنبات تحدث إستجابات  Stress conditionsأن مبیدات االدغال قد تسبب ظروفاً مجھدة ) ١٩٧٠(
او  (Phytoalexins)الفینوالت او في إنتاج مركبات الفایتوالكسین  تخلیقلدى العائل مثل تغییرات في 

الحث على تكوین االثیلین والتي من شأنھا أن تتداخل مع المرض المتسبب عن كائنات حیة دقیقة والتي 
قد تسبب الحد من االصابة بالكائنات المرضیة في حین سبب المبید ترفالن زیادة النسبة المئویة 

ذكره عدد من  فق مع ماوھذا یت ٠.٤٢و%  ٢٣.١٧لالصابة وشدة االصابة نسبة للمقارنة إذ بلغت 
   ١٩٨١،  Altmanو ١٩٧٤،  Donald(الباحثین 

الذین اشاروا الى إرتفاع شدة االصابة في النباتات المزروعة ) ١٩٨٨فیاض ، و ١٩٨٤،  Sinclairو
وان معاملة التربة بالمبید  M. phaseolinaفي التربة المعاملة بمبید االدغال الترفالن والملوثة بالفطر 

وكذلك أدى الى  F. solaniزیادة الكثافة اللقاحیة للفطر  أدت الى (Dinoseb)الداینوزیب ترفالن او
  .  Pythiumخفض نمو النباتات وزیادة في سقوط البادرات المتسبب عن الفطر 

  
تأثیر مبیدات االدغال على النسبة المئویة لالصابة وشدة االصابة بتعفن الجذور بعد ثالثة  :)٣(جدول ال

  الزراعة في الحقل اشھر من 
  شدة االصابة  % الصابة بتعفن الجذورا  المبیدات

 A ٠.٤٢ A ٢٣.١٧  ترفالن 
 B ٠.٢٢ C ١٤.٢٥  فیوزبلید

 C ٠.١٨ CD ١١.٣٢  كلنت سوبر



 D ٠.١٤ D ٩.١٥  فوكس اولترا 
 B ٠.٢٥ B ١٨.٠٨  )ملوثة بدون مبید(المقارنة 
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وجاء بعد المبید ترفالن المبید فیوزبلید حیث سبب خفضاً في النسبة المئویة لالصابة وشدة االصابة 
في أن ھذا المبید سبب ) ١٩٩٨(على التوالي وھذا یؤید ماذكره الطائي ، ٠.٠٣و%  ٣.٨٣بمقدار 

صنف (خفضاً في النسبة المئویة لالصابة وشدة االصابة بمرض الذبول الفیوزارمي على الحمص 
في حین لم یختلف المبیدان كلنت سوبر وفوكس اولترا معنویاً عن بعضھما في خفض نسبة ) . رافدین

على ، ٠.١١و %  ٨.٩٣و  ٠.٠٧و %  ٦.٧٦االصابة بتعفن الجذور حیث سببا خفضاً یصل الى 
من أن المبیدین سوبر كلنت وفوكس اولترا ) ٢٠٠٣(ذكره عبد هللا  التوالي وتتفق ھذه النتائج مع ما

  تفوقا معنویاً على بقیة المبیدات العشبیة في تثبیط الفطریات
F. solani وPythin spp. .  

النسبة المئویة لالصابة وشدة أشھر من الزراعة في الحقل على  ٤أما تأثیر مبیدات االدغال بعد 
أن المبید ترفالنن اعطى أعلى نسبة مئویة لالصابة وشدة االصابة ) ٤(االصابة فیالحظ من الجدول 

  %  ٥٦.٦٨بلغت 
على التوالي في حین سبب المبید فیوزبلید خفضاً في النسبة المئویة لالصابة وشدتھا والذي لم ،  ٠.٨٥و

على التوالي ،  ٠.٢٣و%  ١٠.٩٤و ٠.١٣و%  ٧.٩١لنت بلغت یختلف معنویاً عن المبید سوبر ك
  .  ٠.٣٥و%  ١٧.١١یلیھما المبید فوكس اولترا حیث سبب خفضاَ بمقدار 

من أن المبید ایلوكسان من أكثر المبیدات العشبیة ) ١٩٩٨(ذكره الطائي  وتتفق ھذه النتائج مع ما
ابة بالذبول الفیوزارمي على الحمص ویوضح التي تسبب خفضاً في النسبة المئویة لالصابة وشدة االص

غم  ١٣.١٩و%  ٢الجدول ایضاً أن المبید الترفالن سبب خفضاً في نسبة الزیت ووزن البذور بمقدار 
على التوالي نسبة للمقارنة في حین أعطى المبید فوكس اولترا إرتفاعاً في نسبة الزیت بمقدار ، 

ذكره  كما جاءت ھذه النتائج متوافقة ھذه النتائج مع ما. غم ٣٨.٣٨وفي كمیة البذور بمقدار % ٤.٣٤
  M. phaseolinaمن أن حاصل القطن الزھر لمعامالت التداخل بین الترفالن والفطر) ١٩٨٨(فیاض 

  .كان أقل من المعامالت الملوثة بالفطریات غیر المعاملة بالمبید المذكور 
  
ویة لالصابة بتعفن الجذور وشدة االصابة بعد اربعة النسبة المئ فيتأثیر مبیدات االدغال  :)٤(جدول ال

  . اشھر من الزراعة في الحقل
  وزن البذور الكلي  نسبة الزیت  شدة االصابة  لالصابة %   المبیدات

 E ٨٠.٩٦ E ٤٢.٤٦ A ٠.٨٥ A ٥٦.٦٨  ترفالن 
 C ١٠٣.٦٢ C ٤٧.٠٦ C ٠.٥٣ C ٣٢.٣٩  فیوزبلید
 B ١١٧.٧١ B ٤٨.٥٠ D ٠.٤٣ C ٢٩.٣٣  وبركلنت س

 A ١٣٢.٥٣  ٤٩.٨٠ E A ٠.٣١ D ٢٣.١٦  فوكس اولترا 
 D ٩٤.١٥ D ٤٤.٤٦ B ٠.٦٦ B ٤٠.٢٧  )ملوثة بدون مبید(المقارنة 
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ABSTRACT 
Labrotory test of four herbicides on growth of fungi (Pythium 

aphanidermatum, Macrophomina phaseolina and  Fusarium  solani) showed 
that focusultra inhibited the growth of pathogenic fungi causing root rot 
disease, while the effect of the herbicide on  percentage and severity of disease 
showed that all herbicides except treflan gave aprotection for plants during 
three months, and the symptoms of the disease appeared later .Focusultra was 
the best herbicide for reducing the percentage and severity infection which 
were 10 % and 0.04, respectively. Results of  field and greenhouse experiments 
were applicated together. 

  
  المصادر

المقاومة المتكاملة لبعض امراض جذور السمسم الفطریة في ). ٢٠٠٣(اللشي ، نجوى بشیر شمعون 
 –جامعة الموصل ، موصل  –اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغالبات . محافظة نینوى

  .العراق 
رسالة ماجستیر ، كلیة . الذبول الفیوزارمي على الحمص ومقاومتھ ). ١٩٩٨(الطائي ، ھدى حازم وافي 
  .العراق  –جامعة الموصل ، موصل  –الزراعة والغابات 

الفطریات الممرضة والمنتجة للسموم المصاحبة لبذور القطن ) . ٢٠٠٣(عبد هللا ، عفیف محمد راجح 
  .العراق  –جامعة الموصل ، موصل  –حة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات اطرو. ومكافحتھا 

تأثیر مبید االدغال الترفالن على إصابة نبات القطن بالفطرین ) . ١٩٨٨(فیاض ، محمد عامر 
Rhizoctonia solani kuhn  وMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid  . رسالة
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