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 .A والمبيدات ومستخلصات النباتات على الفطر  T. harzianumتأثير المكافح الحيوي 

alternata المسبب لمرض تبقع اوراق الباقالء   
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  الملخص 

تم دراسة تأثير عدة عوامل لمكافحة مرض تبقع اوراق الباقالء المتسبب عن الفطر 

Alternaria alternata  اذ اثبت المقاوم الحيويTrichoderma harzianum كفاءة تضادية 

وثبطت المبيدات الفطرية بينوميل وكابتان وميتاالكسيل نمو % 100عالية مختبريا بلغت 

يات نسبةً للمقارنة وتفوق المبيد بينوميل على بقية المبيدات في تأثيره اذ بلغت نسبة التثبيط الفطر

لتر في حين اثبتت المستخلصات النباتية المائية / ملغم مادة فعالة200عند التركيز % 100

كفاءة في خفض نمو الفطر الممرض ، وكان مستخلص الداتورة ) الداتورة والزيتون والريحان(

ادت . تاله مستخلص الزيتون ثم الريحان% 85.55مل اذ بلغ / ملغم25رها تثبيطا عند التركيز اكث

) تربة ملوثة(جميع المعامالت كل على انفراد الى خفض نسبة وشدة االصابة بالقياس مع المقارنة 

ن على التوالي وكا) 0.15و % 20.40(وكانت افضلها هي معاملة البذور بالمبيد بينوميل اذ بلغ 

للتأزر بين عوامل المكافحة وهي مستخلص مائي للداتورة ومبيد البينوميل والمقاوم الحيوي 

T.harzianum على 0.06و % 10.5 التأثير االكبر في خفض نسبة وشدة االصابة اذ بلغت 

 غم 43.80 سم و41.57التوالي وسببت زيادة معنوية في طول النبات والوزن الطري اذ بلغ 

  .على التوالي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  

The study was conducted by using several factors to control leaf spot disease of 
Vicia faba caused by Alternaria alternata. The bio control agent Trichoderma 
harzianum proved to have a high antagonistic ability against the pathogen (invitro). 
All three fungicides, benomyl captan and metalaxyl gave a significant inhibitions to 
the growth of A.alternata, Benomyl was the best since it caused 100% inhibition at 
the concentration of 200 mg a.i / Liter, Also Plant extracts of Datura innoxia, Olea 
europaea and ocimum basilicum Inhibited the growth of the fungus, with the 
maximum inhibition 85.55% caused by Datura at 25mg/ml followed by Olive then 
Ocimum. In greenhouse experiments, all individual treatments caused significant 
reduction of infection and severity of the disease as compared to control. Seed 
treatment with benomyl was the best treat and gave 20.4% and 0.15 respectively. The 
incorporation of different control measures together using plant extract of Datura, 
benomyl and T.harzianum gave a high synergistic effect in decreasing infection in 
cidence and severity of the disease to 10.5% and 0.06 respectvely Moreover, it gave a 
significant increase in plant length and fresh weight by 41.57cm and 43.80g 
respectively.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة

 وهو مصدراً اساسـياً     Fabaceaeيعد نبات الباقالء من المحاصيل الشتوية الذي ينتمي للعائلة البقولية           

للبروتين وخاصة في الدول النامية، ويعود تدهور زراعته في العراق الى عوامـل عديـدة منهـا اصـابته                   

  وتم تـشخيص  Alternaria alternataن الفطر باالمراض وخاصة الفطرية ومنها تبقع االوراق المتسبب ع

  (Kwon and Park, 2002).هذا الفطر في دول متعددة من العالم كمسبب رئيسي لهذا المرض

 من الفطريات المصاحبة للبذور وانها مصدر االصابة االولية فـضالً عـن   A . alternataيعد الفطر 

 A . alternataويتميـز الفطـر   ). Dubey and Patel, 2000(انتقاله الى النبات عن طريق التربة الملوثـة  

 ,Thomma(بقدرته على انتاج انواع مختلفة من السموم التي تساهم في غزو النسيج النباتي واحداث االصابة 

  وتركزت الجهود على معاملة البذور بالمبيدات الفطرية باعتبارها من الطرق الفعالة في مقاومة تعفن ) 2003
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البادرات لكثير من النباتات المهمة اقتصادياً ويعد البينوميل من اكثر المبيدات الفطرية فاعلية             الجذور واصابة   

بسبب قدرته العالية في وقاية بادرات العديد من النباتات من االصـابة بالفطريـات الممرضـة فقـد ثـبط                    

). iRhizoctonia solan)  1993,  Raya–bo Mohamad and Aالميتاالكسيل والكابتان تماماً نمو الفطـر  

الى ان معاملة بذور البنجر السكري بالمبيد ميتاالكسيل        ) Mukhopadhyay) 1990 و   Sawantوكذلك اشار   

ونظـراً   . Pythium aphanidermatum جزء بالمليون الى حمايتها من االصـابة بـالفطر   750 و 1000

شوء صفة المقاومة للعديد من الكائنات الحيـة        لمساؤى المبيدات في تلوث البيئة وكلفتها االقتصادية العالية ون        

فقد اهتم الباحثون بايجاد طرائق بديلة منها المكافحة الحيوية والتي ال تقـل             ) 2007اليحيى،  (المجهرية ضدها   

كفاءة عن المبيدات الفطرية اذ تعمل الكثير من المقاومات الحيوية على زيـادة نمـو النبـات، ومـن اكثـر               

 .T وخاصة بعض عـزالت  النـوع   Trichodermaي هذا المجال هي انواع الجنس الفطريات استخداماً ف

harzianum ) Ahmad and Baker, 1987.(  

ومن طرق المكافحة التي تستخدم بنجاح حاليا في مقاومة المسببات المرضية هي المستخلصات النباتيـة               

لية في مقاومة المسببات الفطرية والبكتريـة       كبدائل واعدة عن طرق المقاومة الكيميائية اذ اثبت العديد منها فاع          

وغيرها ولكونها رخيصة الثمن وامينة االستخدام وال تترك أي متبقيات سمية على النباتـات باالضـافة الـى                  

 Datura spinosaوتعد الـداتورة  ). Morsy, et al., 1998(سهولة الحصول عليها لتوفرها بكثرة في الطبيعة 

 وتحتوي على قلويدات سامة وتـستخدم فـي         Solanaceaeتنتمي للفصيلة البادنجانية    من النباتات الطبية التي     

اما الريحان فهو من النباتات العشبية والذي تحتوي اوراقه على زيت طيـار             ) 2007العتيبي،  (صناعة االدوية   

 وتعد اوراقه   Oleaceaeويتبع الزيتون الفصيلة الزيتونية     ). 2007اليحيى،  (حاوي على مادة الكافور واللينالول      

  ).Oleuropein) Gonzalez et al., 1992غنية بالمواد الفينولية الفعالة 

ــر       ــة الفط ــات لمكافح ــذه النبات ــصات ه ــتخدام مستخل ــى اس ــة ال ــدفت الدراس ــذلك ه   ل

A.alternata                 الذي يهدد محصوالً غذائياً مهماً في البلد ومقارنتها مع عوامل المكافحـة الحيويـة والمبيـدات 

  .ئيةالكيميا

  مواد وطرائق العمل

 من بقع اوراق الباقالء المصابة من منطقة الرشيدية والتـي عقمـت   A.alternata تم عزل الفطر   : العزل   -1

ولمدة ثالث دقائق ثم غسلت بمـاء مقطـر معقـم    % 1سطحياً بغمرها بمحلول هايبوكلورايت الصوديوم    

 P S A) (Potatoاويـة علـى وسـط    وجففت بوضعها بين ورقتي ترشيح ونقلت الى اطباق بتـري اح 

Sucarose Agar الحاوي على مضاد الحيوي Chloramphenicol 10لتر ثم حضنت االطبـاق  /  ملغم

، وشخص الفطر المعـزول باالعتمـاد   )Aneja, 2004(ْ م ولمدة اسبوع 2  25بالحاضنة على درجة 

  ).Ellis )1971على المفتاح التصنيفي الذي اعده 
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 Alteruaria على الفطر Trichoderma harizanumتبار درجة التضاد بين المقاوم الحيوي الفطري  اخ-2

alternataًمزرعيا :  

 على الوسـط    .harizanum T  مع المكافح الحيوي   A.alternataتم االختبار بالزراعة المزدوجة للفطر    

 ملم بشكل مقلـوب     4طري قطر    سم بوضع قرص من النمو الف      9 في اطباق بتري معقمة بقطر       PSAالغذائي  

نفذت التجربة بواقع ثـالث     .  سم تقريباً  4مع قرص مماثل له من المقاوم الحيوي وكانت المسافة بين القرصين            

ْ م واخذت النتائج بعد اسـبوع وقـدرت درجـة           2   25مكررات وحضنت األطباق بالحاضنة على درجة         

  :وذلك كما يأتي ) 1982(واخرون Bell  اعده التضاد حسب سلم التقدير الخماسي الذي

 . تغطي نموات الفطر المقاوم كامل مساحة الطبق دون السماح للفطر الممرض بالنمو -1

 . تغطي نموات الفطر المقاوم ثلثي مساحة الطبق ويغطي الفطر الممرض الثلث الباقي -2

طي النصف اآلخر مع عدم      تغطي نموات الفطر المقاوم نصف مساحة الطبق ونموات الفطر الممرض تغ           -3

 .وجود منطقة فاصلة بين المستعمرتين

 . تغطي نموات الفطر المقاوم ثلث مساحة الطبق في حين تغطي نموات الفطر الممرض الثلثين اآلخرين -4

  . الفطر المقاوم غير نامي و نموات الفطر الممرض كامل الطبق -5

  . او اقل مع الفطريات الممرضة2     يكون المقاوم فعاالً عندما تكون القدرة االمراضية 

   :A. alternata تأثير المبيدات الفطرية على نمو الفطر الممرض -3
مـادة  %  50مادة فعالة وهو مبيد جهازي و كابتـان         %  50اختبرت ثالثة من المبيدات وهي بينوميل       

 الغزل الفطري للفطر    مادة فعالة وهو مبيد جهازي على نمو      %  50فعالة وهو مبيد غير جهازي و ميتاالكسيل        
 100الممرض حيث تم تحضير تراكيز معينة من المبيدات مع مستخلص البطاطا والسكروز واآلكار بتراكيـز               

 ثم صبت اطباق بتري معقمة ثم لقحت االطبـاق          PSAلتر  /  ملغم مادة فعالة من كل مبيد      250 و 200 و 150و
 أيـام وفـي     7 مدة تحضينه    PSAلى وسط    ملم من الفطر الممرض سبق تنميته ع       4في مركزها بقرص قطر     

اما معاملة المقارنة فلقحت اطباقها بالفطريات ولم       . تركيز/ مبيد/  مكررات 3ْ م وبواقع    2  25درجة حرارة   
اخذت النتائج بحساب متوسط قطرين متعامدين كما تم حساب النسبة المئوية لتثبـيط النمـو               . تعامل بالمبيدات 

  :ادلة التالية الفطري حسب المع
  

  100 ×      ــــــــــــــــــــــــ= للثبيط % 
  

  .نفذت كتجربة عاملية باستخدام التصميم العشوائي الكامل واختبرت النتائج بطريقة دنكن 
  

  

  

  

  

 املة متوسط قطر المع–متوسط قطر المقارنة 

 متوسط قطر المقارنة 
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   :A.alternata تأثير المستخلص المائي الوراق الداتورة والزيتون والريحان على الفطر الممرض -4

 غم من كل من اوراق نبات الداتورة والزيتـون          40اذ تم سحق    ) 1987( واخرون   Riosاتبعت طريقة   

وسـحق  ) حجم: وزن   (4:1 مل من الماء المقطر المعقم       160والريحان بعد تجفيفه بالظل كل على انفراد مع         

 ساعة  24 ْ م لغرض النقع لمدة    4 دقيقة ثم تُرك في الثالجة بدرجة        60النموذج بواسطة المحرك الكهربائي لمدة      

ثم رشح بعد ذلك خالل عدة طبقات من الشاش ورشح ثانية بواسطة قمع بخنر باستخدام ورق ترشيح ثم عرض                

) Lyophilizer(دقيقة لمدة ربع ساعة ثم جفف المستخلص النـاتج بجهـاز التجفيـد              / د 6000لالنتباذ بسرعة   

 مل من المـاء المقطـر المعقـم         5غم  من كل نوع واذيب في        1أخذ  . للحصول على المسحوق النباتي الجاف    

  Millipore filterمل كمحلول قياسي وعقـم باسـتخدام المرشـح الـدقيق      /  ملغم200للحصول على تركيز 

)  (PSAمل وتم اضافتها الى الوسـط الغـذائي         /  ملغم 25 و 20 و 15 و 10 و 5للحصول على التراكيز صفر و    

 A. alternataسط تم وضع قرص من النمو الفطري نبات وبعد تصلب الو/ تركيز/ مكررات 3المعقم وبمعدل 

وضـعت  . اما أطباق المقارنة فقد تضمنت الوسط الغذائي لوحـده دون اضـافة           .  ملم في وسط الطبق    4قطر  

ْ م وتم اخذ النتائج بعد اسبوع بحساب متوسـط القطـرين            27 – 25االطباق في الحاضنة على درجة حرارة         

  .ساب نسبة التثبيط كما ذكر سابقاًالمتعامدين من النمو الفطري وتم ح
  

  :  تجربة البيت الزجاجي -5

  اختير المبيد بينوميل األكثـر تثبيطـاً   A.alternataلدراسة تأثير عوامل المقاومة المختبرة على الفطر  

مـل وهـو األكثـر      /  ملغم 25للفطر من المبيدات المختبرة والمستخلص النباتي المائي لنبات الداتورة بتركيز           

 والذي تم الحصول عليه من قـسم  Trichoderma harziannmيطاً لنمو الفطر مختبرياً مع المقاوم الحيوي تثب

 A.alternataكلية الزراعة كٌل على انفراد وكذلك اختير التاثير التازري لهـم علـى الفطـر                / وقاية النبات   

  .الستخدامهم في تجربة البيت الزجاجي

) الصنف محلي (ْ م بزراعة بذور الباقالء      35 – 25اجي تحت درجة    اجريت هذه التجربة في البيت الزج     

  %1 ســـم تحـــوي تربـــة معقمـــة بالفورمـــالين  15فـــي ســـنادين بالســـتيكية بقطـــر 

 Mustafa and Chattopadhyay,1981) .( لوثت التربة بعزلة الفطرA.alternata  المنمى على وسطPSA 

 ايام مع مراعاة ثباتية رطوبة التربة ثم زرعـت بـذور           3وبواقع نصف طبق لكل سندانة تركت السنادين لمدة         

 بذور لكل سندانة وبثالث مكـررات       5وبمعدل  % 1الباقالء المعقمة سطحياً بواسطة هايبوكلورايت الصوديوم       

  :لكل معاملة واشتملت المعامالت على مايلي

كمـادة  )  الصمغ العربي  ( غم لكل كيلو غرام بذور باستخدام      2بذور باقالء عوملت بالمبيد بينوميل بمعدل        -1

 ).1981 فرحان،( A. alternataالصقة ثم زرعت في تربة ملوثة بالفطر 



  انفال مؤيد جالل الدين
 

38

 والتـي تـم   3سـم /  بـوغ T. harzianum 5.3*  106بذور باقالء عوملت بمعلق ابواغ المقاوم الحيوي  -2

 مـل   20 مل الى قنينة زجاجيـة بحجـم         10الحصول عليها باضافة كمية من الماء المقطر المعقم بحدود          

وبعدها تم قـشط المـستعمرة      ) PSA(والحاوية على المستعمرة الفطرية النقية النامية على الوسط الغذائي          

 مل  150مرر الراشح الفطري في دورق مخروطي معقم بحجم         . الفطرية باستخدام قضيب زجاجي معقوف    

ثـم  )  et al., 1976 William(مل باستخدام شريحة الهيموستوميتر/  بوغ106ثم ضبط العالق البوغي في 

 .زرعت في تربة ملوثة بالفطر

 ساعات ثم زرعت    8 ملغم لكل مل لمدة      25بذور باقالء غمرت بالمستخلص المائي لنبات الداتورة بتركيز          -3

 .في تربة ملوثة

 .بذور معاملة بالمعامالت الثالثة السابقة معاًَ وزرعت في تربة ملوثة -4

 . منقوعة بالماء فقط وزرعت في تربة ملوثةوتضمنت بذور باقالء) 1(معاملة المقارنة  -5

 .بذور باقالء منقوعة بالماء المقطر وزرعت في تربة معقمة) 2(معاملة المقارنة  -6

 تبعـاً  األوراق وشدتها على لإلصابةاخذت النتائج بعد شهرين من موعد الزراعة بحساب النسبة المئوية   

  :وكما يلي) Clark) 1975للمساحة الميتة حسب مقياس 

  

   = شدة االصابة 

  

  

  

  .خلو الوريقة من االصابة          صفر

  .من مساحة الوريقة% 20 تغطي البقع            1

 .من مساحة الوريقة% 40 – 21 تغطي البقع            2

 .من مساحة الوريقة% 60 – 41البقع   تغطي           3

 .من مساحة الوريقة% 80 – 61 تغطي البقع            4

  .من مساحة الوريقة %100 – 81 تغطي البقع             5

 . وكذلك تم قياس اطوال النباتات ووزنها الطري 

  

  

  

 + .....دليلها المرضي * 2عدد االوراق  من الفئة  + ضيالمر دليلها *عدد االوراق من الفئة االولى 

 العدد الكلي لالوراق

 الفئات  )الدليل المرض(رقم الفئة*
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  النتائج والمناقشة

  :العزل  -1

 وذلك باالعتماد على صفات A. alternataاظهرت النتائج ان الفطر المسبب لتبقع اوراق الباقالء هو 

ه ـون وحواملـري داكن اللـزل فط ويكون ْعDeuteromycetesالكونيدات وهو من الفطريات الناقصة 

الكونيدية قصيرة تحمل سالسل من الجراثيم الكونيدية الكمثرية الشكل ذات منقار طويل يصل طوله الى ثلث 

  ).Thomma, 2003(طول الجرثومة احياناً والجرثومة الكونيدية مقسمة طولياً وعرضياً بعدد من الجدران 

اوراق الباقالء بلون بني وكانت في البداية محدودة النمـو وتوسـعت            وظهرت البقع التي تكونت على      

  .تدريجياً بتقدم االصابة والبقع مكونة من دوائر متحدة المركز ومع تقدم االصابة تجف االوراق وتتساقط

 يصيب الباقالء باللفحة ويبقى حيـا  A. alternataالى ان الفطر )  (Patel 2000 و Dubeyواشار 

  . شهر في التربة12 – 10اتات المصابة فترة من في بقايا النب

   والفطـر الممـرض     T.harzianum اختبار القـدرة التـضادية بـين المقـاوم الحيـوي الفطـري               -2

A.alternata:   

 A.alternata كان اسرع نمواً من الفطر الممرضT.harzianumاظهرت النتائج ان المقاوم الحيوي 

% 100 أو   1 السماح للفطر الممرض بالنمو وهذا يعني ان التـضاد            اذ غطى نموه كامل مساحة الطبق دون      

من ان نمو   ) 2006رمضان واللشي،   (ويدعم هذه النتيجة ما توصل اليه       ) (1982 واخرون   Bellحسب سلم   

كما اشارت العديـد    . A.alternataضد الفطر   % 100 قد اعطى درجة تضاد عالية       .T.harzianumالفطر  

 على افراز انزيمات محللة او مضادات حيويـة مثـل           T.harzianumقاوم الحيوي   من البحوث الى قدرة الم    

Emodineو Trichodermin  و Clgatoxins وافــراز مــواد ايــضية غازيــة مثــل Acetaldhyde 

)Papavizas, 1985 (El-kafrawy, 2002) ( و اللشي)2003.(  
  

  A. alternata تأثير المبيدات الفطرية على نمو الفطر الممرض -3

  ان المبيد بينوميل كان افـضل المبيـدات تـأثيراً علـى نمـو الفطـر الممـرض                 ) 1(يبين الجدول   

 A. alternata ملغم مادة 250 و 200 ومع جميع التراكيز المستخدمة وان اعلى تثبيط كان عند التركيزين 

بان المبيد بينوميل   ) 2000( وجاءت هذه النتيجة مطابقة لما توصل اليه ادم         % 100لتر اذ بلغت نسبته     / فعالة

وكـذلك اكـد    % 100  وبنسبة    R.solani و   Fusariun.solaniكان ذو كفاءة عالية في تثبيط نمو الفطر           

 و  F.solaniمن ان المبيد بينوميل ادى الى منع تام لنمو الفطريـات            ) 1988(نتائجنا ما اورده طه واخرون      

R.solani   زل الفطري للمقـاوم الحيـوي       المبيد بينوميل أي فعالية معنوية في تثبيط نمو العْ         مختبرياً ولم يبد

T.harzianum) 20 KI ( وذكر العادل وعبد)ان كفاءة المبيد بينوميل في تثبيط نمو الفطريات تعود ) 1979

وجـاء المبيـد    . لمنعه تكوين الجدر الخلوية الحديثة مما يسبب انتفاخ نهايات الهايفات التطفليـة وانفجارهـا             
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 100 حيث لم يختلف التركيزين      A.alternataثانياً بعد المبيد بينوميل في كفاءته في تثبيط الفطر          ميتاالكسيل  

على التـوالي   % 44.96 و   39.62لتر عن بعضهما معنوياً في نسبة التثبيط وبلغت         /  ملغم مادة فعالة   150و  

  ). Ward, 1984( وبناء البروتينات RNAامض النووي وتعود القدرة التثبيطية للمبيد الى تثبيط تخليق الح

 ولم تختلف نسب التثبيط عن      A.alternataاما المبيد كابتان فكان اقل المبيدات كفاءة في تثبيط الفطر           

ـ لتر ويعود التـأثير  /  ملغم مادة فعالة   250 و   200بعضها معنوياً عند التركيزين       للمبيـد لوجـود   يالتثبيط

 السامة الناتجة من اتحاده مع المكونات الخلوية الحية والحاوية على مجموعة            Thiophosgenالثايوفوسجين  

  ).SH- group ) Lukens and Sisler, 1958الثايول 

 المستخلصات النباتية المائية علـى النـسبة المئويـة لتثبـيط الفطـر       أوراق تأثير تراكيز مختلفة من      -4
A.alternata  

 الداتورة كان أكفا المستخلصات النباتية في تثبيط نمو         ألوراق المائي   ان المستخلص ) 2(  يبين الجدول   

تـاله مـستخلص    % 85.55مل اذ بلـغ     /  ملغم 25 حيث كان اعلى تثبيط عند التركيز        A.alternataالفطر  

 و 8.88مـل اذ بلغـا   / ملغم5الزيتون الذي لم يختلف معنوياً عن مستخلص الداتورة في التثبيط عند التركيز    

مل معنوياً عن بعضهما في نسب التثبيط لنمو        /  ملغم 15 و   10 على التوالي ولم يختلف التركيزين       13.33%

 مستخلص الريحان الذي لم يختلف معنوياً عن مستخلص الزيتون          األخيرةوجاء في المرتبة    . الفطر الممرض 

مـل معنويـاً عـن      / م ملغ 25 و   20مل وكذلك لم يختلف التركيزين      /  ملغم 5التركيز   في نسبة التثبيط عند   

  . بعضهما في كال المستخلصين

 المستخلـصات المـستخدمة تثبيطـاً لنمـو         أكفـأ من هذا يتضح ان مستخلص الـداتوره يعـد مـن            

 ويعود السبب الحتوائه على قلويدات التروبان واهمهـا الهيوسـيامين، سـكوبوالمين،             A.alternataالفطر

 عام Hess و Geiger و 1828 عام Brandesع عشر ومنهم    واالتروبين وقد تمكن العلماء ومنذ القرن التاس      

وتوصـل  ) 1986ابو زيـد،    ( والتي تعتبر من اهم القلويدات       Dauturine من فصل مادة الداتورين      1833

 Scopolitinان المادتين الفعالتين المستخلصتين من المستخلص المائي لنبات الداتوره هما           ) 2007(العتيبي  

 المـسببان  Drechslera biseptata و F.solaniلتين في تثبيط نمـو الفطـرين    كانتا فعاScopolineو 

ان المستخلص المائي لنبات الداتوره كان فعاالً في ) 2007( واخرون  Renuka لمرض تعفن الجذور وذكر

% 66.60وكذلك انبات السبورات بنسبة % 69.07 بنسبة A. alternataتثبيط نمو الميسليوم الفطري للفطر 

  .نبات الداؤوديعلى 

ان مستخلصات نباتات الكافور والزيتون وحصا البان كانت اكثر المستخلصات          ) 2007(وذكر اليحيى   

 .F و Macrophomina. phaseolina و A. alternataالنباتية فعالية في تثبيط نمو الفطريات الممرضة 

solani  وF. oxysporum.  
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ت طيارة والكافور واللينالول وتستخدم مستخلـصاته       أما نبات الريحان فتحتوي اوراقه على زيو      

 وكذلك يعمل مـستخلص     A.alternata tuberculata Curvulariaالمائية والكحولية ضد الفطريات     

 الذي يسبب ذبول نبات الحلبة وكذلك كمضاد لنمو         F.oxysporumالريحان على تثبيط نمو الفطر              

 المحمولـة  A.flavus و Aspergillus nigerلفطـر   واF.moniliformeالعديد من ابواغ الفطـر   

  http://www.benhascience.com/forum/download). (بالبذور

نظراً للنتائج المتحصل عليها من التجارب المختبرية لوحظ تفوق المبيد بينوميـل علـى بقيـة                

المائي لنبـات    وكذلك المستخلص    A.alternataالمبيدات الفطرية في تثبيط نمو الغزل الفطري للفطر         

  . في تجربة البيت الزجاجي.T. harzianumالداتوره لذلك تم اعتمادها مع المقاوم الحيوي 
  

  A. alternataتأثير تراكيز مختلفة من المبيدات الفطرية على نسبة تثبيط الفطر : 1الجدول

  التراكيز
  المبيدات

   ملغم250   ملغم200   ملغم150   ملغم100

  بنيوميل
* 

83.33 
B 

 
92.22 

A 

 
100 
A 

 
100 
A 

 22.22  كابتان
G 

30,36 
F 

42.59 
DE 

50.00 
D 

 39.62  ميتاالكسيل
E 

44.96 
DE 

68.88 
C 

75.38 
D 

االرقام التي تحمل احرف متشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال  *

  .حسب اختبار دنكن 0.05
  

         A. alternata نسبة تثبيط الفطر لمستخلصات النباتية المائية علىتأثير تراكيز مختلفة من اوراق ا: 2الجدول 

المستخلصات   التراكيز

  مل/  ملغم25  مل/  ملغم20  مل/ ملغم15  مل/  نلغم10  مل/لغمم5  المائية

  الداتوره
* 

13.33 
GH 

 
45.18 

A 

 
57.77 

C 

 
75.55 

B 

 
85.55 

A 

 8.88  الزيتون
HI 

28.51 
EF 

35.55 
E 

47.03 
D 

61.10 
C 

 5.18  الريحان
I 

18.51 
G 

26.66 
F 

43.33 
D 

55.55 
C 

 االرقام التي تحمل احرف متشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال *

  . حسب اختبار دنكن0.05
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  تأثير عوامل المكافحة في نسبة وشدة االصابة وبعض مواصفات النبات الخضرية في البيت الزجاجي -5

ان المبيد الجهازي بينوميل اعطى اقل نسبة مئوية لالصابة وشدة اصابة بالنـسبة             ) 3(الجدول  يوضح  

وتؤكد نتائجنا ما توصـلت اليـه ال        % 0.15و  % 20.4للمعامالت المنفردة المستخدمة في التجربة اذ بلغت        

درات في طـور قبـل      ان المبيد بينوميل يعد من افضل المبيدات في معاملة البذور وحماية البا           ) 2002(مراد  

  اذ سبب غمر البذور بمعلقه المقاوم الحيوي مع المادة الالصقة          T.harzianumتاله المقاوم الحيوي    . الظهور

الـى ان   ) 1999(على التوالي وذكرت اللشي     % 0.22و  % 26.4خفضاً معنوياً في نسبة وشدة االصابة بلغا        

 سبب خفضاً معنوياً في نسبة وشـدة االصـابة          T.harzianum المقاوم الحيوي    بأنواعمعاملة بذور البزاليا    

 تحسين مواصفات النبات ولم يختلف مستخلص الداتوره معنويـاً عـن معاملـة              إلى باإلضافةبتعفن الجذور   

 المعامالت تثبيطاً للنسبة المئوية لالصـابة وشـدتها         أكثر أما اإلصابةالمقاوم الحيوي في خفض نسبة وشدة       

حيث خفض نـسبة    ) المستخلص المائي للداتوره  + المقاوم الحيوي   + المبيد  (لمتضمنة  كانت المعاملة الثالثية ا   

  ).تربة ملوثة( على التوالي نسبة للمقارنة 0.06و % 10.5 إلى اإلصابةوشدة 

وسببت جميع المعامالت زيادة معنوية في طول النبات والوزن الطري ولكن بنسب مختلفة اذ اعطـت                

اعلى زيـادة بطـول     ) مستخلص مائي + مقاوم حيوي   + مبيد بينوميل   (المتضمنة  معاملة المقاومة المتكاملة    

) تربة ملوثـة  ( غم على التوالي مقارنة بمعادلة المقارنة        43.80 سم و    41.57النبات والوزن الطري اذ بلغت      

يـاوي  من ان المعاملة المزدوجة المتضمنة المبيد الكيم      ) 1999(وجاءت هذه النتيجة مؤكدة لما ذكرته اللشي        

 بمرض تعفن جذور البازالء وكذلك تحسين مواصفات النبات         اإلصابةوالمقاوم الحيوي سببت خفضاً في شدة       

 األعـداء ان استخدام المبيدات الكيمياوية مـع       ) 1981 (وآخرون Harmanفي البيت الزجاجي وكذلك ذكر      

ذات تأثير سريع فعال    ) لكيمياويةالمكافحة ا ( النبات حيث ان       أمراض مقاومة متكاملة لمسببات     أعطىالحيوية  

ان ) 2002(وكـذلك توصـلت ال مـراد        .  وبعيدة االمد  وأمينةبطيئة المفعول   ) المكافحة الحيوية (ومرحلي و 

المعامالت الثنائية والثالثية والتي تحوي على المبيد بينوميل مع عناصر المكافحة االخـرى ومنهـا معاملـة                 

 .Tوكذلك معاملة التربة بمستحـضر التحـدي الحـاوي علـى       T. harzianumالتربة بالمقاوم الحيوي 

harzianum نتائج جيدة وتفوقت على معاملة المقارنةأعطى .  
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   ة ـبات الخضريـات النـ وبعض مواصفةـاإلصابة وشدة ـل المكافحة في نسبـر عوامـتأثي: 3الجدول 

  البيت الزجاجي في          

  صابةاإلشدة   لالصابة %  المعامالت

  

   سمطول النبات

  

  

   غمالوزن الطري

  

  المبيد بنيوميل
* 

20.4 
C 

 
0.15 

C 

 
29.95 

       B 

 
 32.00 

      B 
  المقاوم الحيوي
Trichoderma  
harzianum  

26.2 
B 

0.22 
B 

35.57 
AB 

37.57 
AB 

  المستخلص المائي

  للداتوره
28.8 

B 
0.30 

B 
30.25 
  B 

        25.63 
      B 

 +مبيد + ئيمستخلص ما
harzianum .T  

10. 5 
D 

0.06 
D 

41.57 
    A 

        43.80 
     A 

  المقارنة

  )تربة ملوثة(
92.3 

A 
0.84 

E 
20.22 

   C 
       20.90 

 C 

  المقارنة

  )تربة معقمة(
 صفر
E 

 صفر
E 

30.10 
B 

      29.76 
 B 

  

ة بينها عند مستوى احتمال االرقام التي تحمل احرف متشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوي* 

  . حسب اختبار دنكن0.05
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فعالية بعض المستخلصات النباتية ضد فطريات تعفن الجذور، رسـالة          . 2007العتيبي، فاطمة عليان ناصر،     

  .Absماجستير، جامعة الملك سعود، 

ـ   رسـالة ماجـستير،    . امراض جذور البـازالء الفطريـة ومقاومتهـا        . 1999 ،اللشي، نجوى بشير             ة كلي

  .الزراعة والغابات، جامعة الموصل

المقاومة المتكاملة لبعض امراض جذور السمسم الفطرية في محافظـة نينـوى،            . 2003 ،اللشي، نجوى بشير  

  .العراق/اطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، الموصل

طريات المسببة لالمراض    دور المستخلصات النباتية الطبيعية في مقاومة الف       .2007اليحيى، سامي عبد العزيز،     

  ).خالصة(النباتية، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، 

  Trichoderma الحيوي المقاوم تأثير. 2006 ،رمضان، نديم احمد ونجوى بشير اللشي

  .4، العدد18مجلة التربية والعلم، مجلد .  في الفطريات المعزولة من بذور السمسمGliocladiumو 

المقاومة الكيميائية لمرض موت بادرات . 1988 ،عزيز قاسم ونضال يونس محمد نبيل ؛طه، خالد حسن

  .387-275 .ص:20مجلة زراعة الرافدين، . واعفان جذور الطماطة

 دراسة مرض تبقع االوراق والقرون االسكوكايتي على الباقالء في محافظة .1981فرحان، محمد عبد اهللا، 

  .الموصل سليمة في المقاومة، رسالة ماجستير، جامعة البذور الألهمية خاصة إشارةنينوى مع 
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