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  صةالخال

جذور الرقي في محافظات بغداد واالنبار وبابل مسح لمرض موت البادرات وتعفن شملت هذه الدراسة

أظهرت نتائج المسح الذي اجري في حقول الرقي وجود مرض موت . وتحدید مسبباته واختبار مقدرتها االمراضیة

، كما تراوحت نسبة %27-13البادرات وتعفن الجذور في جمیع المناطق التي شملها المسح بنسبة تراوحت

جنسا 12وبینت نتائج العزل والتشخیص وجود . في جمیع الحقول التي شملها المسح% 57- 40انبات البذور 

المناطق التي شملها تواجدا في جمیع Fusarium solaniسجل النوع . وعشرة انواع مرافقة للبادرات المصابة

 F. oxysporum ،Phoma spp.،Rhizoctoniaیات ، كما سجلت الفطر %27.03المسح وبمعدل تكرار 

solaniوCylindrocarpon spp. اظهرت نتائج اختبار . على التتابع% 7.1و16.6،14.0،11.2بتكرار

المقدرة االمراضیة لبعض عزالت الفطریات المرافقة لجذور الرقي ان جمیع العزالت كانت ممرضة وادت الى 

نبات بذور الرقي ورفع النسبة المئویة لشدة المرض وكان أشد العزالت تأثیرا خفض معنوي في النسبة المئویة أل

، على الترتیب%93و % 6.6أذ بلغت نسبة االنبات وشدة المرض في معاملتها R.solani (O)هي عزلة 

كما سجلت بقیة العزالت خفضا معنویا .على الترتیب،% 90و% 10ةبنسبF.oxysporumتلتها عزلة الفطر 

وشدة % 50-%16.6اوتا في نسبة انبات البذور وشدة المرض فقد ترواحت نسب االنبات في معامالتها بین متف

% 90مقارنة بالقیاس مع معاملة المقارنة التي كانت نسبة االنبات وشدة المرض فیها % 83.3-%50المرض 

لممرضة في العائل الى خفض التداخل بین بعض عزالت الفطریات اأظهرت نتائج اختبار . على الترتیبصفرا،و 

.Rالنسبة المئویة لألنبات وزیادة شدة المرض أذ أدى التداخل بین عزلتي الفطرین  solani)O (وF

.oxysporum)B ( وعزالت الفطریات الثالثR. solani )O( ،F. oxysporum)B ( وCylindrocarpon 

sp.)A ( فیما في كلتا المعاملتین % 100ة المرض الى ورفع شدالصفرالى خفض النسبة المئویة لألنبات الى

وزیادة % 6.6و % 3.3بلغت فلنسبة المئویة النبات البذور االى خفض )B+Aو O+A(ة التداخالت یأدت بق

  .الترتیبعلى %  93و % 96.6ة المرض الى شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



158

Detection of fungi associated with watermelon roots and their effects 
in seed germination and seedlings

  

Kamil S. Juber* , Theyab A. Al-Esawee** and Ahmed H. Rasheed***

* College of Agriculture/ University of Baghdad
** College of Agriculture/ University of Al-Anbar

*** College Al-Musayab Technical-  Foundation of Technical Education
  

Abstract
This experiment involved a survey of damping - off  and root rot disease of 

watermelon in Anbar , Baghdad and Babylon provinces. Determination of pathogens 
and testing their pathogenesity were also investigated. Results of the field survey 
showed the existence of the disease in all the surveyed provinces  with 13%-27% root 
rot and post emergence damping off disease and decrease the percentage of 
germination to 40%-57% in all the surveyed regions. Results of isolation and 
identification showed the presence of 12 genera and 10 species associated with the 
infected seedlings. The fungus Fusarium solani was found to be present in all 
surveyed areas in mean percentage of occurrence of 27.03%. The, F. oxysporum , 
Phoma spp.,  Rhizoctonia solani  and Cylindrocarpon spp. waer found to be present in 
percentage of 7.1%, 11.2%, 14.0% and 16.6% respectively. Results of pathogenicity 
tests of some fungal isolates which were associated with watermelon roots showed 
that the isolates gave a significant reduction in percentage of seeds germination of 
watermelon and increased the percentage of disease severity , R. solani isolate (O) 
had the maximum effect where the germination percent was 6.6% and the disease 
severity was 93% followed by F. oxysporum isolate (B) where the percentage of seeds 
germination and disease severity were 10% and 90% respectively , ther isolates 
showed variable significant reduction in percentage of seeds germination of 
watermelon ranging betwee 16.6% - 50%. The isolates also increased the percentage 
of disease severity which were ranging between 50% - 83.3% compared with control 
treatment in which the germination percentage and disease severity were 90% and 
0.0% respectively. Results of the interaction between some of pathogenic fungi 
isolates  showed a reduction in percentage of seeds germination and increase in 
disease severity . The combination between R. solani (O) isolate + F. oxysporum (B) 
isolate and R. solani (O) isolate + F. oxysporum (B) isolates + Cylindocarpon sp. The 
(A) isolate reduced percentage of seeds germination to zero and increased disease 
severity to 100%. Other combination O+A and B+A reduced percentage of seed 
germination to 3.3% and 6.6% respectively and increased the disease severity to 
96.6% and 93%, respectively.

  

  المقدمة

الى العائلة القرعیة Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum and Nakaiیعود محصول الرقي 

Cucurbitaceae یمثل المرتبة االولى من حیث وهو وهو احد محاصیل الخضر الصیفیة المهمة في العراق

وبلغ اجمالي االنتاج 2003م لعاهكتار3800المساحة واالنتاج اذ بلغت المساحة المزروعة بالرقي في العراق 

یتعرض محصول الرقي لالصابة بالعدید من مسببات االمراض وتعد مسببات تعفن .)1(طن متري 380000

البذور وموت البادرات وتعفن الجذور والذبول من اهم العوامل المحددة لزراعة المحصول في معظم دول العالم

من اهم Fusarium oxyspoum f. sp niveumسببه الفطر یعد مرض الذبول الفیوزارمي الذي ی.)2،3،4(
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 .F. oxysporum f. spیهاجم الفطر .)،5،6،7(المشاكل التي تواجه زراعة محصول الرقي في العالم

niveum نبات الرقي في كل مراحل النمو اذ یؤدي الى تعفن البذور قبل االنبات كما یسبب موت البادرات قبل

لنباتات االكثر تقدمًا في العمر فیظهر في بدایة االمر ذبوًال طریًا وتعفنًا للقشرة وتقزم النبات وبعد البزوغ اما في ا

وتلون االوراق الحقیقیة حدیثة السن بلون اصفر اما في النباتات االكثر اكتماًال في النمو تصبح االوراق متدلیة 

سرعان ما ینتشر لیصیب النبات و النبات واخیرًا تصاب بذبول دائم اذ یظهر في بدایة االمر على جزء من 

ئي باللون البني مع وجود تصمغ وكما تظهر بقع متحللة على المجموع الجذري ویتلون الجهاز الوعا. بأكمله

Tyloses في انابیب الخشب للعائل وعند موت النبات یظهر على سطح االنسجة المتحللة غزل فطري قطني

واحد من اهم واخطر مسببات االمراض Rhizoctonia solaniالفطر یعدكما.)8(السیما في الجو الرطب

الفطریة القاطنة في التربة الصابته مدى واسع من العوائل النباتیة االقتصادیة ومن اهمها العائلة البقولیة والعائلة 

رة من یسبب الفطر مجموعة خطی.)10،11،12،13،14،  9(القرعیة والعائلة الخبازیة والعائلة الصلیبیة

االمراض للعدید من العوائل التي یصیبها في مختلف مراحل نموها فهو یصیب البذور ویؤدي الى تعفنها ویصیب 

الجذور والبادرات والسیقان وجمیع االجزاء التي تنمو في التربة او على سطحها وتكون خطورة الفطر على اشدها 

. )15(تدمیر البادرات خالل سبعة ایام تدمیرًا كامًال ، اذ یستطیع ون النبات في مراحل نموه المبكرةعندما یك

هدفت الدراسة الى مسح المرض في محافظات بغداد واالنبار وبابل وعزل وتشخیص الفطریات المرافقة للنباتات 

  .المریضة واختبار مقدرتها االمراضیة

  المواد وطرائق العمل

  المسح الحقلي.1

رقي في محافظات بغداد واالنبار وبابل للمدة من اجري مسح حقلي في ستة من حقول زراعة ال

ایام وقد 7-5مدةاجري المسح على مرحلتین االولى بعد الزراعة بـ. )1جدول (26/4/2004الى 20/3/2004

انتخبت عشرة مساطب في كل حقل علمت بعالمات واضحة تم بعدها حساب عدد الجور في كل مسطبة وعدد 

من خالل هذا المسح تم تحدید نسبة انبات البذور . على معلومات صاحب الحقل ماداً البذور داخل كل جورة اعت

یومًا من تاریخ المسح االول على المساطب المعلمة نفسها وبطریقة المسح 14-10اجریت المرحلة الثانیة بعد . 

درات في اكیاس جمعت البا. االولي نفسها ومن خالل هذا المسح تم تحدید عدد البادرات المصابة بعد البزوغ 

  . بولي اثلین وجلبت الى المختبر الجراء عملیة العزل في الیوم التالي 

  

  التوزیع الجغرافي والزماني لحقول الرقي التي شملها المسح)1(جدول 

  تاریخ المسح الثاني  تاریخ المسح االول  الموقع  رمز العینة

  1/4/2004  20/3/2004  العامریة-فلوجة –االنبار   1

  1/4/2004  20/3/2004  سدة الفلوجة–فلوجة –نبار اال  2

  9/4/2004  27/3/2004  االوسطالقصر –الیوسفیة –بغداد   3

  9/4/2004  27/3/2004  الزیدان–خان ضاري –بغداد   4

  26/4/2004  12/4/2004  جرف الصخر–المسیب –بابل   5

  26/4/2004  12/4/2004  الفاضلیة-المسیب –بابل   6

  

  تشخیصالعزل وال.2
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جرى العزل في الیوم التالي لعملیة المسح ، اذ وضعت البادرات المصابة في منخل بالستیكي تحت 

الماء الجاري لمدة ساعة واحدة الزالة االتربة والشوائب العالقة بها وجرى تقطیع البادرات الى جزئین من منطقة 

عقمت .سم1-0.5عدة طول القطعة الواحدة ع الى قطلوي اما الجزء السفلي فقد تم قطعالتاج واهمل الجزء الع

بعد انتهاء التعقیم سكب محلول التعقیم . دقیقة2-1لمدة ) كلور حر% 1(القطع بمحلول هایبوكلورات الصودیوم 

وجرى غسل القطع بالماء المعقم الزالة اثار التعقیم ثم وضعت القطع على ورق نشاف معقم نقلت بعدها القطع 

PSA (Potato Sucrose Agar(سم حاویة على وسط اكار البطاطا والسكروز 9الى اطباق بتري قطر

/ كغم 1.5م وضغط  ْ 121معقم بالموصدة تحت درجة ) غم اكار17.5+ غم سكر 10+ غم بطاطا 200(

5م لمدة  ْ 2+ 25تركت االطباق في الحاضنة بدرجة . قطع لكل طبق4دقیقة وقد استخدمت 20لمدة 2سم

اس باالعتماد حصول نموات فحصت االطباق تحت القوى الصغرى للمجهر المركب وشخصت االجنایام وبعد

نقیت الفطریات بطریقة البوغ المنفرد وطرف الخیط الفطري وشخصت الى . )16(المعتمد على المفتاح التصنیفي

تكونها وباستخدام غ التي مستوى النوع اعتمادًا على شكل المستعمرة ومعدل نموها وطبیعة الغزل الفطري واالبوا

  :وحسب تكرار كل فطر في العینات وفق المعادلة االتیة) 19،20،21، 17،18(المفاتیح التصنیفیة المعتمدة

  =لتكرار الفطر في العینة % 
  األطباقعدد قطع البادرات التي ظهر بها الفطر في 

 ×100  
  عدد قطع البادرات الكلي المستخدم في العینة

  ت بعض الفطریات الممرضه في انبات ونمو بادرات الرقي تاثیر عزال.3

نفذ االختبار . 25/2/2005جامعة بغداد بتاریخ / كلیة الزراعة / اجري هذا االختبار في البیت الزجاجي       

 .Fعزالت و بثالثF. solani(تم تحضیر اللقاح الفطري لعزالت الفطریات .تام التعشیةحسب التصمیم ب

oxysporum وR. solani وPhoma sp. وCylindrocarpon sp.حسب طریقة ) عزلة واحدة لكل فطر

مل ماء 25مل رطبت البذور باضافة 250غم بذور دخن في كل دورق زجاجى سعة 50وذلك بوضع )22(

كررت . دقیقة30لمدة 2سم/ كغم 1.5م وضغط  ْ 121عقمت الدوارق بالموصدة تحت درجة حرارة .لكل دورق

ملم لكل دورق 5ملیة التعقیم ثالث مرات منفصلة تركت الدوارق حتى تبرد بعدها لقحت بخمسة اقراص قطر ع

وضعت بعدها العینات في PSAاخذت من قرب حافة المستعمرات بعمر سبعة ایام منماة على الوسط الزرعي 

بالید لمدة خمس دقائق كل یومًا مع مراعاة تحریك الدوارق14م لمدة  ْ 2+ 25الحاضنة تحت درجة حرارة 

م  ْ 121اما التربة فقد تم تعقیمها بالموصدة تحت درجة حرارة . یومین لضمان التهویة وتوزیع اللقاح بشكل منتظم

كررت عملیة التعقیم ثالث مرات بصورة منفصلة خالل االسبوع ، . دقیقة 30لمدة 2سم/ كغم 1.5وضغط 

كیلو ، بعد ذلك اضیف اللقاح الفطري الى االصص بواقع 1سعة سم15وزعت التربة المعقمة في اصص قطر 

غم 10شملت كل معاملة ثالثة مكررات اما معاملة المقارنة فقد اضیف لكل اصیص منها . اصیص / غم 10

بعد ذلك رطبت االصص بالماء وغلفت بأكیاس بولي اثلین . دون اضافة اللقاح الفطريمن بذور دخن معقمة 

سقیت . اصیص/ بذرة 10ثة ایام بعدها رفعت االكیاس وزرعت االصص ببذور الرقي بواقع وتركت لمدة ثال

ایام وعند بدایة ظهور البادرات في معاملة المقارنة تم اخذ القراءات كل 3االصص بالماء واعید السقي كل 

البادرات كما حسبت شدة یومًا من الزراعة وحسبت النسبة المئویة النبات 20یومین ، استمر اخذ القراءات لمدة 

تلون = 1. النبات سلیم والمجموع الجذري طبیعي والجذور بیضاء= 0:االصابة باستعمال الدلیل المرضي االتي 

یمتد = 3. تلون الجذر بالكامل مع اصفرار شامل لالوراق= 2. بسیط على الجذور واصفرار لعدد من االوراق

وحسبت النسبة المئویة لشدة االصابة وفق المعادلة . ت النباتمو = 4. التلون من الجذور الى قواعد السیقان

  :االتیة 
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  =لشدة االصابة% 
  

 ×100)23(  
  4×عدد النباتات الكلي 

  

ختبار دنكن متعدد احصائیا بحسب التصمیم المستخدم، وقورنت المتوسطات بحسب اوحللت النتائج

  %.5عند مستوى احتمال الحدود 

  بین عزالت بعض الفطریات الممرضة في انبات ونمو بادرات الرقيتأثیر التداخل.4

اجریت . 20/3/2005جامعة بغداد بتاریخ / كلیة الزراعة/ جري هذا االختبار في البیت الزجاجي أ

R. solani +Cylindrocorponو R. solani +F. oxysporumالفطریات بین عزالت تولیفات متداخلة

 R. solani +F. oxysporum +Cylindrocarponو .F. oxysporum +Cylindrocarpon spو 

sp.. تم تحضیر واضافة لقاح الفطریات الممرضة وتعقیم التربة واخذت النتائج حسب الطریقة الواردة في الفقرة

3.  

  

  النتائج والمناقشة

  المسح الحقلي.1

البذور ووجود اصابة بمرض تعفن اظهرت نتائج المسح الحقلي ان هناك نسبة فقد عالیة في انبات 

هذا مع ما ذكره عدد یتفق ) . 2جدول (طق التي شملها المسح الجذور وموت البادرات بعد البزوغ في كافة المنا

.)24(من الباحثین من ان هذه االمراض تعد من االمراض الخطرة التي تصیب العدید من المحاصیل في العالم

ایام انخفاض النسبة المئویة النبات البذور اذ تراوحت 7-5ي بعد الزراعة بـ بینت نتائج المسح االول الذي اجر 

قد یعزى انخفاض النسبة المئویة لالنبات الى اسباب فسلجیة خاصة بالبذور او ). 2جدول % (57- 40بین 

ات اخرى اصابة البذور بمسببات االمراض المستوطنة في التربة كالفطریات والبكتریا وغیرها او اصابتها بمسبب

- 10بعد نفذ بینت نتائج المسح الثاني الذي .كالحشرات االرضیة والدیدان الثعبانیة او ردائة العملیات الزراعیة

یومًامن تاریخ المسح االول ان هناك اصابة بمرض موت البادرات وتعفن الجذور بعد البزوغ تراوحت نسبته 14

یعزى ذلك الى .ما قورنت بنسبة فشل انبات البذورتعد هذه النسبة منخفضة اذا). 2جدول % (27-13بین 

االسلوب المتبع في حساب البادرات المصابة اذ تم الحساب على اساس االعراض التي تسببها فطریات التربة 

كتلون الجذور بلون غامق او وجود تخصر في منطقة التاج ووجود تشقق في منطقة الساق في بعض الحاالت 

مع مراعاة استبعاد البادرات المیتة التي لم تظهر علیها االعراض اآلنفة ، كذلك السفلىواصفرار وتدلي االوراق

وقد یعزى سبب انخفاض نسبة اصابة البادرات بعد . استبعاد البادرات المیتة التي اصیبت جذورها بقروض 

كلما تقدمت بالعمر نتیجة البزوغ الى زیادة مقاومة النبات لالصابة اذ ان النباتات تصبح اكثر مقاومة لالصابة 

تثخن جدران خالیاها او تكون مواد شمعیة غیر نفاذة تمنع اختراق الفطر او تحول مادة البكتین الى بكتات 

الذي ینتجه الفطر الممرض (Polygalacturonaseالكالسیوم التي تزید من قابلیة االنسجة النباتیة لتحلیل انزیم 

  .)25(االنزیمهذاالتي تثبط عملاو زیادة تركیز المواد الفینولیة

البادرات   وموتالنسبة المئویة النبات بذور الرقي والنسبة المئویة لالصابة بمرض تعفن الجذور)2(جدول 

  بعد البزوغ

البادرات نسبة االصابة بمرض موت  (%)نسبة االنبات   الموقعرمز 

عدد النباتات في    عدد النباتات في                     عدد النباتات في
  4× 4الدرجة ...+     +       1× 1الدرجة      +     0× 0الدرجة 
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  (%)البزوغ وتعفن الجذور بعد  العینة

  22  47  العامریة-فلوجة –االنبار   1

  15  53  سدة الفلوجة–فلوجة –االنبار   2

  27  40  االوسطالقصر –الیوسفیة –بغداد   3

  13  57  زیدانال–خان ضاري –بغداد   4

  25  44  جرف الصخر–المسیب –بابل   5

  17  50  الفاضلیة-المسیب –بابل   6

  

  العزل والتشخیص. 2

الفطریة المتكونة على قطع البادرات المصابة المزرعة على تبین من خالل الفحص المجهري للنموات 

انواع من الفطریات المرافقة لتعفن جذور وموت بادرات الرقي 10جنسًا و 12تشخیص PSAالوسط الزراعي 

في كافة العینات بنسب تكرار متفاوتة ظهراذF. solaniكان اكثر الفطریات تواجدًا هو الفطر ). 3جدول (

من عینات منطقتي الیوسفیة وجرف الصخر R. solaniكما عزل الفطر % . 42.8الى % 17.8تراوحت بین 

من عینات منطقة سدة الفلوجة بتكرار F. oxysporumوعزل الفطر . على التوالي% 10و % 12.5بتكرار 

مسببات من ان هذه الفطریات من ال)10،26(باحثون اخرونان نتائج هذا الفحص تتفق مع ما ذكره% .16.6

كما ان نتائج هذا الفحص جاءت . الرئیسة لتعفن الجذور وموت البادرات في العدید من المحاصیل في العالم

من ان هذه الفطریات من المسببات الرئیسة لمرض تعفن الجذور )4،8،27(اشارت الیه دراسات سابقهمعززة لما 

ج الفحص وجود العدید من الفطریات المرافقة لتعفن وبینت نتائ. وموت بادرات الرقي في مناطق مختلفة من العالم

Alternariaجذور وموت بادرات الرقي كالفطر  alternata وPenicillium spp. وRhizopus 

stolonifer وUlocladium atrum وAspergillus niger وScytilidium spp. . قد یعزى وجود هذه

االنواع من الفطریات الى نمو وتغلغل غزولها الفطریة داخل انسجة الخالیا المتحللة التي اصیبت سابقًا 

بالفطریات المسببة لهذه الحالة مما وفر لها حمایة من فعل المعقم السطحي او ربما تضم انواعًا ذات قدرة تطفلیة 

و T. hamatumو T. virideوهي Trichodermaنواع عائدة للفطر كما تم عزل ثالثة ا. على نبات الرقي 

T. pseudokoningii 16و% 14الفلوجة وجرف الصخر بتكرار من عینات مناطق العامریة وسدة %

ان تواجد هذه االنواع جاء نتیجة مقدرتها على التطفل على الغزل الفطري للفطریات . رتیبعلى الت،%7.5و

من .Phoma sppالفطر وعزل ،لنبات مما جعلها في مأمن من فعل المعقم السطحي الممرضة داخل انسجة ا

وان هذا الفطر من المسببات الرئیسیة لتعفن ) 28(وهذا یتفق مع ما ذكره % 14عینات منطقة الفاضلیة بتكرار 

خر من عینات منطقتي الزیدات وجرف الص.Cylindrocarpon sppكما عزل الفطر . جذور وسیقان الرقي

على الترتیب ویعد تسجیل هذا الفطر الول مرة في العالم كفطر مرافق لتعفن جذور % 10و % 12.5بتكرار 

  .وموت بادرات الرقي 

  

  

  

  انواع الفطریات المرافقة لبادرات الرقي المصابة واماكن تواجدها ونسب تكرارها في العینات)3(جدول 

  *رقم العینة  اسم الفطر
  یناتلتكرار الفطر في الع% 

  المعدل  اعلى نسبة
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Alternaria alternata (Fres.) Keissler1–6  14.0  8.5  

Aspergillus niger Van Tieghem1–5  17.0  11.6  

Cylindrocarpon spp.4–5  7.1  7.1  

Fusarium oxysporum Schlecht.  2  16.6  16.6  

Fusarium solani (Mart.) Sacc.  1–6  42.8  27.03  

Mucor spp.3 ،5  7.1  5.1  

Penicillium spp.4 ،6  7.1  5.3  

Phoma spp.6  14.0  14.0  

Rhizoctonia solani Kühn  3 ،5  12.5  11.2  

Rhizopus stolonifer (Ehrenb. Ex.
Link) Lind  

3 ،6  7.1  6.6  

Scytilidium spp.  1  6.2  6.2  
Trichoderma hamatum (Bonord.)

Bain  
5  7.5  7.5  

Trichoderma pseudokoningii Rifai  2  16.0  16.0  
Trichoderma viride Pers. Gray  1  14.0  14.0  

Ulocladium atrum Preuss1  9.3  9.3  
  )1جدول (االرقام تمثل مناطق جمع العینات * 

  

  تأثیر عزالت بعض الفطریات الممرضة على انبات ونمو بادرات الرقي. 3

ان كافة عزالت الفطریات المختبرة حققت خفضًا معنویًا في النسبة ) 4جدول(تشیر نتائج هذا االختبار 

المئویة النبات بذور الرقي كما ادت الى زیادة النسبة المئویة لشدة االصابة بشكل معنوي مقارنة مع معاملة 

لى اع) R. solani)Oوقد حققت العزلة % .0وشدة االصابة % 90المقارنة التي بلغت نسبة االنبات فیها 

كما ادت هذه العزلة الى زیادة % 6.6نسبة خفض في انبات بادرات الرقي اذ كانت نسبة االنبات في معاملتها 

ان طریقة تلویث التربة بالفطر . )11،29(اخرونان هذه النتیجة تتفق مع ما وجده% . 93شدة االصابة الى 

R. solani كما ادت الى زیادة شدة االصابة بشكل ادت الى خفض عال في النسبة المئویة النبات البذور

% .90وشدة االصابة % 10اذ بلغت نسبة االنبات في معاملتها ) F. oxysporum)Bتلتها العزلة . معنوي

–16.6كما ادت بقیة العزالت الى خفض في النسبة المئویة لالنبات اذ تراوحت نسبة االنبات في معامالتها بین 

ت الى زیادة في النسبة المئویة لشدة االصابة في معامالتها اذ تراوحت بین ، وكذلك ادت بقیة العزال% 50

وان اختالف عزالت الفطریات في تأثیرها على النسبة المئویة النبات البذور وشدة االصابة قد % 83.3-% 50

ان االنواع یعزى الى اختالف مقدرتها في انتاج المواد االیضیة كاالنزیمات والسموم اذ اشارت دراسات عدة 

و Cutinaseتمتاز بمقدرتها العالیة على انتاج االنزیمات مثل .Fusarium sppالممرضة من الفطر 

Celluloytic enzymes وPectolytic وProtase)30،31( مثلوالسمومFusarubin وJavanicin و

Protenoneous وPolypeptide)32،33(.نواع الفطریات في طرائق وقد یعزى هذا التباین الى اختالف ا

اختراقها لعائلها او الى اختالف في قابلیة انواع الفطریات لالستجابة الى المواد الكیمیائیة التي تفرزها بذور 

الى ان المواد الكیمیائیة التي تفرزها بذور النبات ساعدت ) 25،34(ت دراسات سابقهالنبات العائل فقد اشار 

. ئد الصقة تسهل اختراق الفطر لعائله ومن ثم ادت الى زیادة امراضیة الفطرعلى تكوین وساR. solaniالفطر 

  .الجراء االختبار الالحق) A ،B ،O(وبناًء على هذا االختبار فقد تم اختبار العزالت 
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تأثیر بعض عزالت الفطریات الممرضة على انبات ونمو بادرات الرقي)4(جدول 

  (%)شدة االصابة   (%)بة االنبات نس  رقم العینة  نوع المعاملة ورمزها

Cylindrocarpon sp.)A(  4*  46.6و53  ب  

Fusarium oxysporum)B(  2  10.0ب90  هـ  

F. solani)C(  3  33.3د66  جـ  

F. solani)E(  5  36.6هـ63  جـ  

F. solani)G(  1  16.6جـ83.3  د  

Phoma sp.)K(  6  50.0ع50  ب  

Rhizoctonia solani)O(3  6.6أ93  هـ  

Control)P(-  90.0غ0.0  أ  

حسب اختبار دنكن متعدد بالمعامالت التي تشترك بنفس الحرف ال توجد بینها فروق معنویة .)1جدول (االرقام تمثل مناطق جمع العینات * 

  %.5الحدود عند مستوى احتمالیة 

  

  .ونمو بادرات الرقيتأثیر التداخل بین عزالت بعض الفطریات الممرضة على انبات .4

التداخل بین عزالت بعض الفطریات الممرضة ادى الى خفض تولیفات بینت نتائج هذا االختبار ان 

النسبة المئویة لالنبات وزیادة النسبة المئویة لشدة االصابة بشكل معنوي مقارنًة مع معاملة المقارنة التي بلغت 

وادى التداخل بین عزالت بعض الفطریات . )5جدول ( %0.0وشدة االصابة % 90النسبة المئویة لالنبات فیها 

الممرضة الى خفض النسبة المئویة لالنبات وزیادة النسبة المئویة لشدة االصابة عما كان علیه عند استخدام تلك 

اعلى نسبة خفض في انبات البادرات بلغت ) A +B +O(العزالت بصورة منفردة اذ حقق التداخل بین العزالت 

تثبیط ) B +O(وحقق التداخل بین العزلتین %. 100كما ادى هذا التداخل الى زیادة شدة االصابة الى . 0.0%

الى خفض النسبة المئویة ) A +O(و ) A +B(وادى التداخالت %. 100وشدة اصابة بلغت كامل لالنبات 

على % 96و % 93بلغت وادت الى زیادة شدة االصابة اذ . على التوالي% 3.3و % 6.6لالنبات اذ بلغت 

ان زیادة التأثیر الناتج عن التداخل بین العزالت الممرضة على النسبة المئویة لالنبات وشدة االصابة .التوالي

اكثر تأثیرًا على النبات عما كان علیه عند كان ان خلیط الفطریات الممرضة . )24،26،35(یتفق مع ما وجده

ما لوحظ ان هناك فرق معنوي في النسبة المئویة لالنبات وشدة االصابة ك. استخدام هذه الفطریات بصورة منفردة

ومعاملة تربة الحقل غیر المعقمة وهذا یشیر الى وجود نشاط لمستوطنات ) تربة معقمة(بین معاملة المقارنة 

لة مقارنة مع معام% 17.5وزیادة شدة االصابة الى % 76.6التربة الممرضة ادى الى خفض نسبة االنبات الى 

  %.0.0وشدة االصابة % 90التي بلغت نسبة االنبات فیها ) تربة معقمة(المقارنة 

  

  

  

  

  تأثیر التداخل بین عزالت بعض الفطریات الممرضة على انبات ونمو بادرات الرقي)5(جدول 

  (%)شدة االصابة   (%)نسبة االنبات   نوع المعاملة ورمزها

  ي17.5  *ب 76.6  تربة حقل غیر معقمة

Control)ع0.0  أ90.0  )تربة معقمة  

Cylindrocarpon sp.)A(  46.6و53  جـ  
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Rhizoctonia solani)O(  6.6جـ93  د هـ  

F. oxysporum)B(  10.0د90  د  

A +B +O  0.0أ100.0  و  

B +O0.0أ100.0  و  

A +B6.6جـ93  د هـ  

A +O3.3ب96  هـ  

  %.5ال توجد بینها فروقات معنویة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمالیة المعامالت التي تشترك بنفس الحرف 
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