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المسبب لمرض    Rhizoctonia solani الفطر ضد Eruca sativa فعالية أوراق الجرجير
 البادرات على الخيار سقوط

خليل عبد الكريم إيمان  م.م  
قسم وقاية النبات –كلية الزراعة  –جامعة بغداد   

ةصخاللا  

كغم تربة في  0 \غم  01 ،2 ،5.2 مستوياتبثالث  الجرجيروراق أهذه الدراسة لتقييم فعالية  أجريت
وراق أالنتائج فعالية  ظهرتأ. لمرض موت البادرات على الخيار المسبب Rhizoctonia solaniمكافحة الفطر 

   Rhizoctonia solani  وبفروق معنوية عن معاملة الفطر الممرض للمرضفي خفض النسبة المئوية  الجرجير
ذ بلغت إعلى نسبة خفض في النسبة المئوية للمرض أ كغم تربة  0 \غم  01 بمستوى  الجرجيرذ حققت معاملة إ

 5.2 بمستوى  الجرجيربعدها معاملة  % 2بلغت ذ إكغم تربة  0 \غم  2 بمستوى  الجرجير تلتها معاملة %صفر 
اختلفت جميعها بفروق معنوية عن معاملة الفطر الممرض  التوالي والتيعلى  %01بلغت  إذكغم تربة  0 \غم 

Rhizoctonia solani 5.2 بمستوى  الجرجيرجميع معامالت  ن  أالنتائج  وضحتـأكذلك . %52 كانت والتي ،
وعرض  النبات وطول المتمثلة بطول الخيارفي معايير النمو لنباتات  إيجابياأثرت كغم تربة  0 \غم  01، 2

 أظهرتبينما  .Rhizoctonia solaniمقارنة مع معاملة الفطر الممرض الورقة والوزن الرطب والجاف للنباتات 
قياسا  5112 –5101التي تراوحت بين  وراق الجرجيرأالنتائج وجود فروق معنوية بقيمة دليل الحيوية لمعامالت 

 .0011والتي بلغت  Rhizoctonia solaniالممرض بمعاملة الفطر 

The activity of rocket leaves Eruca sativa    against cucumber 

damping off disease caused by Rhizoctonia solani. 

Eman Khalil Abdulkareem 

Department of Plant protection, College of Agriculture, University of Baghdad 

Abstract 

This study was conducted to assess rocket leaves activity to control R. solani 

on cucumber. Three levels 2.5, 5 and 10 g/1 kg soil of rocket leaves were tested. 

Results showed rocket leaves decreased disease percent significantly compared to R. 

solani control treatment. The 10 g rocket leaves treatment was the most efficient when 

minimized disease percent up to zero % followed by 5 g/ 1kg and 2, 5 g treatment 

with 5% and 10% respectively. Whereas, R. solani control treatment control was 45%. 

Results revealed that all leaf treatments increased the growth of cucumber plants 

including plant height, leaf area, dry and wet weights, compared to the R. solani 

control treatment. Whilst, results showed significant differences in biological 
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indicators of leaf treatments ranged between 2710-3075 compared to 1196 for R. 

solani control treatment. 

 المقدمة

واسع من عائلي صيب مدى والذي ي (5المهمة ) التربةمن فطريات    Rhizoctonia solaniفطرال
( 5الذبول ) مرضسقوط البادرات و  لها مرضويسبب  (27) الطماطمو  (23) الرز( 22) الذرة( مثل 26النباتات )

 اإلنزيماتالعديد من  بإنتاجهز قتالً  للعائل حيث يتميالمرضية من اسرع المسببات  R. solaniطر فالويعد 
 الطرق  العديد من  استخدمتولقد ( 5)  اإلمراضيةفي قابليته مهمًا والسموم المرضية للنبات والتي تلعب دورًا 

مثل الخردل البني  (7)نباتات العائلة الصليبية بأستخدام التبخير الحيوي  ومنهامسببات المرضية لالمكافحة 
من  glucosinolatesكاليكوسيتوالت المركبات  أطالق من خالل بيط والفجل والجرجيرواللهانة والقرنا واألبيض

بطريقة التحلل المائي  نسجة النباتيةالموجودة في األ  isothiocyanates يزوثيوسياناتاألخالل تحلل مركبات 
العائلة الصليبية باتات الكاليكوستيوالت في ن تراكيز في التربة وتختلفالمرضية مسببات الوالتي تؤثر على ( 14)
 .(25على المسببات المرضية )تأثيرها نسب  و

في تجارب البيت  R. solaniالفطر  خفض لقاح إلىأدى  Brassica junceaان إلى  (15)أشار  
خفض في  Brassica rapaبذور الخردل  لى فعاليةإ( (11أشار في الحقل كذلك  وحماية النباتاتالزجاجي 

نباتات العائلة الصليبية في  تأثير (51 (ووجد يةفي التجارب المختبرية والحقل R. solani نسبة المرض للفطر
 مكافحة في وراق الجرجيرأ فعالية ختبارأ الىإ الدراسة هذه تهدف .Verticillium spالفطر خفض أعداد 

 نباتات حيوية دليلو  النمو معايير على هاثر أ ودراسة الخيار في  R. solani الفطر سقوط البادرات مرض مسبب
 وقاية قسم – الزراعة كلية – بغداد جامعة في البالستيكي البيت ظروف تحت للمرض المئوية والنسبة الخيار
 .النبات

 المواد وطرق العمل

عراض تعفن وموت أ منطقة الرضوانية تظهر عليها  فيمن نباتات خيار مصابة  R. solaniالفطرعزل 
وعقمت سطحياً  بمحلول سم  1.2بطول ة بالماء الجاري ومن ثم قطعت غسلت العينات المصاب ،البادرات

دقائق ثم غسلت بالماء المقطر معقم ونشفت على  5( لمدة المستحضر التجاري  %01الصوديوم )هايبوكلورات 
 األطباقوحضنت   Potato Dextrose Agar (PDA) ـعلى وسط الفي أطباق حاوية زرعت  ،ورق ترشيح 

 اختبرت( 24) على الميزات المظهرية التي ذكرها عتمادباال صنفالفطر و  نقيثم  ،°م 5± 52على درجة حرارة 
اللقاح  حضر ،طباقبطريقة األلهانة لبذور ا باستخدام من الفطر الممرضعزالت  لخمسالمقدرة االمراضية 

 °م050) دةمل بالمؤص 211دورق زجاجي سعة  غم من حبوب الذرة البيضاء في011الفطري من خالل تعقيم 
بعدها لقح الوسط المعقم بثالث ساعة  55بين تعقيم والثاني لمرتين ( دقيقة 11سم لمدة  \كغم  0.2وضغط 
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 درجة حرارة  يوم على 02يام وحضنت الدوارق لمدة أ 1من مزرعة الفطر الممرض بعمر  سم  1.2حجم  أقراص
 .°م 5 ± 52

 °م050ة معقمة في المؤصدة )تربة مزيجكغم تحوي  1سعة  نفذت التجربة في أصص بالستيكية 
 R. solaniضيف لقاح الفطر أو  ساعة  55بين تعقيم والثاني  لمرتين( دقيقة 11سم لمدة  \كغم  0.2وضغط 

بذور ذرة  فأضيفت لها ما معاملة المقارنة أ( وزن \) وزن  %0لى التربة بنسبة إى على بذور الذرة البيضاء المنم  
ايام بعد ذلك أ5يلين مثقبة لمدة أثكياس بولي أب غطيتصص و لفطر  رطبت األبيضاء معقمة وخالية من ا

والتي صيص أ \غم   01، 2 ،5.2سم وبواقع  5-0لى قطع صغيرة قياس وراق الجرجير بعد تقطيعها اأاضيفت 
كل بذور ل 2يام بعدها تم زراعة بذور الخيار وبواقع أ 01بالنايلون لمدة  ثم غطيتخلطت جيدًا مع التربة  

عداد النباتات وطول النبات وطول أ  لمتمثلة فينتائج االخذت أ  يوم  51 وبعدوبأربع مكررات لكل معاملة صيص أ
ذ سجل الوزن الجاف للمجموع الجذري والخضري بعد تجفيف إت تاوراق والوزن الطري والجاف للنباوعرض األ

( 0لمدة ساعتين ) °م 012رجة حرارة ساعة ومن ثم على د 54لمدة  °م 12النباتات في فرن درجة حرارته 
 : أدناهتين المعادل باعتماديل الحيوية وقياس دلالمئوية للمرض وحسبت النسبة 

 . 011× ات المفحوصة العدد الكلي للنبات \صابة = عدد النباتات المصابة النسبة المئوية لأل
  (.9) نباتلألة النسبة المئوي× طول الساق + معدل طول الجذر(  )معدلدليل الحيوية = 

ار أقل تبوقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات بأخ CRDوحللت النتائج وفق تصميم عشوائي كامل 
 .1.12عند فرق معنوي 

 النتائج والمناقشة

في تقليل أصابة بذور الخيار بالفطر الممرض قدرة واضحة وراق الجرجير أتأثير تجربة أظهرت نتائج 
R. solani   وراقأ يبين تأثير معامالتوالذي  0الشكلالمتمثلة ب نباتنسبة األواضحًا في حيث ظهر ذلك 

التي أختلفت معنويًا عن معاملة  نباتنسبة األفي تربة كغم 0\غم  01، 2، 5.2  الثالثة بالمستوياتالجرجير 
ر الممرض لجرجير مقارنة مع معاملة الفطأوراق أفي معامالت  % 011-11بين   تراوحت والتيالفطر الممرض 

التي يفرزها نزيمات نبات البذور عن طريق السموم واألأيعود السبب الى تاثير الفطر في وقد  %22 بلغتالتي 
 . %011 المقارنة معاملة كانتفي حين   الفطر

تأثير أوراق الجرجير بجميع مستوياتها في معاييرنمو نباتات الخيار المقاسة من  0الجدولواتضح من 
وعرض الورقة والوزن الطري والجاف حيث تراوحت قيم طول النبات في معامالت أوراق  طول النبات وطول

سم وأستمر التفوق في  50.12سم والتي اختلفت معنويًا عن معاملة الفطر الممرض  51.12- 51.05الجرجير 
 5.01ارنه سم ومعاملة المق 5.21 -5.51معايير طول الورقة وعرض الورقة التي كانت قيم معامالت الجرجير 
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-5.21عرض الورقة فتراوحت بين  أماسم بالنسبة لطول الورقة  5.02سم  بينما معاملة الفطر الممرض كانت 
سم  5.55أما معاملة الفطر الممرض فكانت  .سم 5.50لمعامالت الجرجير ومعاملة المقارنة كانت  سم 5.12

عن معاملة الفطر الممرض وبفروق معنوية معايير الوزن الطري والجاف فقد اختلفت معامالت الجرجير  أما
غم 5.55غم لمعامالت الجرجير في الوزن الطري ومعاملة المقارنة كانت  5.45-5.54حيت كانت تتراوح بين 

غم لمعامالت الجرجير ومعاملة  1.511-1.555وقيم الوزن الجاف كانت  ،غم0.11لفطر الممرض اومعاملة 
 ،غم 1.011 طر الممرضومعاملة الف غم 1.505المقارنه كانت 

  

 R. solaniصابة بالفطر الخيار من األ بذور نباتل  النسبة المئويةالجرجير في وراق أتأثير معامالت  1شكل 
 تحت ظروف البيت الزجاجي.

االيزوثييوسيانت التي تطلقها نباتات العائلة الصليبية عالوة على المركبات األخرى  إلىوقد يعود السبب 
اليكوستيوالت المحتوية على الكبريت واألحماض الدهنية والنيتريالت وأيونات األثيوسينات التي تؤثر على غير الك

معنويًا عن معامالت الجرجير  اختلفت( مقارنة مع معاملة الفطر الممرض التي 16اآلفات والكائنات الممرضة )
نزيمات المحللة للبكتين والسليلوز في المراحل األ R. solaniفطرإفراز ال إلىومعاملة المقارنة وقد يعود السبب 

وراق أوضحت النتائج فعالية معامالت أكذلك  .(6، 16وله دور مهم في اختراق العائل ) اإلصابةاألولى من 
معامالت  اختلفتحيث  (5جدول)معايير دليل الحيوية ونسبة المرض  المختبرة فيالمستويات الجرجير بجميع 

 5112-5101عنوية عن معاملة الفطر الممرض حيث تراوحت قيم دليل الحيوية لها وراق الجرجير بفروق مأ
في معاملة الفطر الممرض  0011بينما بلغت  5105كانت يضا التي أعن معاملة المقارنة  والتي اختلفت معنوياً 

 ختلفتا المختبرة والتي للمستويات وراق الجرجيرأفي معامالت  % 01-1في حين تراوحت نسبة المرض بين 
 .%1بينما كانت معاملة المقارنة  %52الفطر الممرض  عن معاملة معنوياً 

          1-L.S.D = 1.586            
      2-L.S.D= 0.962   

         3- L.S.D =  1.186  
              4- L.S.D = 0.701  

            5- L.S.D = 0.054 
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مكانية توفير كميات كبيرة من إن نباتات العائلة الصليبية لها ألى إوراق الجرجير قد يعود أن تأثير إ
لي زيادة قوة ونمو تحسين نوعية التربة وزيادة المواد الغذائية وبالتا إلىالمواد العضوية في التربة والتي تؤدي 

قدرة نباتات العائلة الصليبية في السيطرة على المسببات  إلىضافة إالنبات والحد من تأثير المسببات المرضية 
  myrosinaseنزيمأثنين من المركبات الطبيعية في النبات وهو أالمرضية في التربة عن طريق تفاعل 

 نزيمأالتي تتواجد في فجوات خاليا النباتات العائدة للعائلة الصليبية ويعمل   glucosinalatesوالمركبات الثانوية
myrosinase  في تحفيز تحويل glucosinolate لى إ isothiocyanates بوجود الماء عن طريق التحلل

 .(20، 4ول في مكافحة المسببات المرضية )وهي المسؤولة في المقام األالمائي 

 

 Rhizoctoniaصابة بالفطر الجرجير في معايير نمو نباتات الخيار من األوراق أ تأثير معامالت 1جدول 

solani الزراعة.يوم من  04بعد  تحت ظروف البيت الزجاجي 

الوزن الجاف 

 (5غم )

الوزن الطري 

 (0غم )

عرض الورقة 

 (3سم )

طول الورقة سم 

(2) 

طول النبات سم 

(1) 

 المعاملة

املة المقارنةمع 29.17 4.17 4.21 2.24 0.212  

 معاملة الفطر الممرض 21.75 2.15 2.23 1.67 0.107

غم 5.2الجرجير أوراقمعاملة  30.12 4.37 4.5 2.38 0.222  

غم 2معاملة اوراق الجرجير 30.25 4.37 4.75 2.69 0.25  

غم 01معاملة اوراق الجرجير  30.75 4.5 4.75 2.82 0.267  

45450 0.701 1.186 0.962 1.586 L.S.D (0.05) 

 .مكررات ربعأ معدل يمثل الجدول في رقم كل* 
 

وراق الجرجير والتي وفرت أمن  مستوياتفعالية ثالث  ختباراوهذه النتائج التي تم الحصول عليها من 
 ،1)العديد من الباحثين  هالي ما توصلتتفق مع  R. solaniبالفطر الممرض  صابةاإلحماية لبادرات الخيار من 

بحاث التي تؤكد فعالية نباتات العائلة على األ عالوة R. solaniفي مكافحة الفطر  (18، 14، 10، 12 ،11
 (.22، 01)خرى الصليبية ضد العديد من المسببات المرضية األ

تحت  على نباتات الخيار R. solani بالفطر الصابة دليل الحيوية ونسبةالجرجير في وراق أتأثير  2جدول 
 ظروف البيت الزجاجي

 الصابةنسبة  دليل الحيوية المعامالت الصابةنسبة  دليل الحيوية المعامالت
 5 2783 غم 5الجرجير  4 2112 المقارنة

 4 3485 غم 14الجرجير  05 1111 الفطر الممرض
 L.S.D (0.05) 16.85 15804 14 2814 غم 255الجرجير 

 مكررات. أربع* كل رقم في الجدول يمثل معدل 
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