
193

  2006،)1(العدد 4: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

تأثیر المكافحة الیدویة والكیمیاویة في نسبة اإلصابة بالبیاض الزغبي وحاصل البذور في البصل 

  األحمر المحلي

  

  معاذ محي محمد شریف العبدلي ، احمد فتیخان الدلیمي و احمد فرحان العبیدي

قسم البستنة-النبارجامعة ا/ كلیة الزراعة 

الخالصة

تشیر نتائج البحث إن طریقتي المكافحة الیدویـة والكیمیاویـة قـد أدت إلـى تحسـین صـفات النمـو الخضـري وحاصـل 

  .وقللت نسبة اإلصابة بمرض البیاض الزغبي ولموسمي الدراسة) هكتار / كغم ( البذور 

نبـات تلتهـا النباتـات التـي تـم رشـها بمبیـد / ل األنبوبیـة كما وأدت المكافحة بكال الطـریقتین  أعلـى عـدد مـن األنصـا

.رونستار مقارنة بالنباتات التي تركت دون مكافحة 

و   16.75، 16.13( أدت عملیــة التعشــیب الیــدوي  والكیمیــاوي إلــى  تقلیــل نســبة اإلصــابة  بالبیــاض الزغبــي إلــى

فعـــت نســـبة اإلصـــابة بهـــذا المـــرض فـــي نباتـــات لكـــال الموســـمین علـــى التـــوالي  ، فـــي حـــین ارت% ) 16.60، 15.70

. للموسمین على التوالي % ) 35.25و 35.65( المقارنة إلى 

، 408.63و   402.93،384.50( ارتفـــــع حاصـــــل البـــــذور فـــــي طریقتـــــي المكافحـــــة الیدویـــــة والكیمیاویـــــة إلـــــى 

ذور فـــي معاملـــة المقارنـــة إذ للموســـمین علـــى التـــوالي ، بینمـــا انخفضـــت كمیـــة الحاصـــل للبـــ) هكتـــار/ كغـــم 397.93

  .                                                     وللموسمین على التوالي ) هكتار/ كغم 259.05و 266.63( بلغت

  

Effect of manual and chemical controlling on percentage of infection of 
Downy mildew and seed yield of a  Local Red onion

M. M. AL-Abdaly , A. F. AL-Dulaimy and A. F. AL-Obaidy
Hort. Dept., Agric. College / University of AL-Anbar

Abstract
Results indicated that manual and chemical controlling led to improve vegetative 

growth and seed yield ( kg / ha ) and decrease the percentage of infection of  Downy 
mildew for both seasons .

Plants of manually controlling treatment achieved a higher number of tubular blades 
/ plant , followed by plants which were sprayed with Ronstar as compared with control 
treatment .        

The percentage of Downy mildew was reduced by manual and chemical controlling  
up to ( 16.13 , 16.75 and 15.70 , 16.60 % ) for both seasons, respectively ; while it 
increased for control to ( 35.65 and     35.25 % ) for both seasons, respectively . 

Seed yield increased to ( 402.93 , 384.50 and 408.63 , 397.93 kg/ha) for manual and 
chemical controlling for both seasons, respectively; while seed yield reduced for control 
treatment to ( 266.63 and 259.05 kg/ha) for both seasons, respectively .
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  المقدمــة

أحـد محاصـیل الخضـر الشـتویة المهمـة الواجـب توافرهـا علـى مـدار السـنة لقیمتهـا L. cepaAlliumالبصـل 

  ) . 1( الغذائیة العالیة لما تحویه من كاربوهیدرات وبروتینات وفیتامینات وعناصر غذائیة معدنیة 

بمعدل إنتـاج البـذور للـدول نذا ما قور منخفضا إ) دونم / كغم 100-75( ویعد إنتاج القطر من بذور البصل 

175( ، الوالیــات المتحــدة األمریكیــة        ) دونــم / كغــم225( ، الهنــد ) دونــم / كغــم275( المنتجــة كالــدینمارك 

تعد األمراض التي تصیب محصـول البصـل مـن العوامـل المحـددة ). 2) ( دونم / كغم100( واألردن ) دونم / كغم

Peronosporaالمتســـبب مـــن الفطـــرMildewDowny، وان مـــرض البیـــاض الزغبـــي لإلنتـــاج كمـــا ونوعـــا

(Berk) casp. destructor   الـذي یعـود إلـى الفطریـات البیضـیة  مـن أكثـر األمـراض فتكـا بهـذا المحصـول ممـا

ي ، وان وجــود الظـروف التـي تشــجع نمـو هـذا الفطــر تسـبب زیـادة فــ) 3( علـى كمیــة ونوعیـة الحاصـل" یـنعكس سـلبا

تــأثیره علــى الحاصــل ، وان انتشــار األدغــال فــي الحقــول المزروعــة بالبصــل ســوف تزیــد مــن كثافــة المجتمــع النبــاتي 

وتزیــد مــن الرطوبــة النســبیة المحیطــة بالنبــات وتقلــل مــن التهویــة ممــا یزیــد مــن انتشــار الفطــر المــذكور، ویســبب خفــظ 

ا باستخدام المبیدات سوف یحد من انتشار األدغال وتقلیل حاصل البذور ، لذا فان مكافحة األدغال یدویا أو كیمیاوی

تأثیرها التنافسي ویقلل من كثافتها مع المحصول مما یحسن من التهویة بین النباتات ویقلل نسبة اإلصابة باألمراض 

عمـل الفطریة خاصـة البیـاض الزغبـي وبالتـالي زیـادة حاصـل البـذور كمـا ونوعـا ، فضـال عـن إمكانیـة تقلیـل تكـالیف ال

  . باستخدام المكافحة الكیمیاویة مقارنة بالتعشیب الیدوي 

  

  المــواد وطرائق العمـل

خـالل ) كـم غـرب بغـداد 350( قضـاء راوة –نفذت هذه الدراسة في أحد حقول المزارعین في محافظة االنبـار 

ة حیـث قسـم على نباتـات البصـل صـنف احمـر محلـي الناتجـة مـن الفسـق2002-2001و 2001-2000الموسمین 

ســم بــین 25ســم حیــث زرعــت الفســقة علــى جــانبي المــرز وبمســافة    75م المســافة بینهــا 4الحقــل إلــى مــروز بطــول 

  . 2م12نبات ومساحة الوحدة التجریبیة 32نبات وآخر وبذلك یحوي المرز الواحد 

  :تم تقسیم الحقل إلى أربعة مكررات كل مكرر یحوي على ثالث معامالت 

  .ون مكافحة المقارنة بد-1

. المكافحة الیدویة -2

. المكافحة الكیمیاویة-3

– Ronstar  )  Oxidiazonتــم  اســتخدام  مبیــد  رونســتار  25-Ec   ( مــن  إنتــاج  شــركةRhone -

Poulenc   2( أوراق حقیقیة للدغل ) 4-2( وفي مرحلة تكوین . لتر ماء 100/ 3سم500وبتركیز. (  

، تـم القیـام بكافــة عملیـات الخدمــة  ( R.C.B.D )ضــمن تصـمیم " عـاله عشـوائیاوزعـت المعـامالت الثالثــة أ

) 4( الزراعیة الموصى بها للمحصول منذ زراعة الفسقة ولحین جني النورات الزهریة واستخراج البذور كما ورد في 

.  

 الصفــات المدروســة:

ســم وٕاهمــال 5بوبیــة التــي یزیــد طولهــا عــن تــم باحتســاب كافــة األنصــال األن: نبــات / عــدد األنصــال األنبوبیــة -1

  . وهذا یندرج على باقي المعامالت " نباتات یتم اختیارها عشوائیا10وكمعدل لـ " األخرى األقل طوال
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وذلــك بجمــع األنصـال بشــكل حزمــة وأخــذ القیــاس مـن ســطح التربــة إلــى نهایــة األوراق ) : ســم ( ارتفـاع النبــات -2

.باستخدام شریط القیاس 

: من المعادلة التالیة ( % ) : لتزهیر نسبة ا-3

  عدد النباتات المزهرة                     

  )2(     100× _______________________=  نسبة التزهیر 

  عدد النباتات الكلي                               

  . ن المرزین الوسطیین م" نباتات تم اختیارها عشوائیا10كمعدل لـ : نبات / عدد الشماریخ الزهریة -4

تــم احتســاب نســبة االزهــار العاقــدة بعــد حصــاد النــورات الزهریــة بأســبوعین إذ اعتبــرت كــل ( % ) : نســبة العقــد -5

زهـرة حاویــة علـى البــذور أو أغلفــة البـذور زهــرة عاقــدة ، أمـا االزهــار غیــر العاقـدة فقــد شــملت تلـك االزهــار التــي 

:نورات زهریة أخذت بصورة عشوائیة حسب المعادلة التالیة5ل احتوت غالف الكبسولة فقط واحتسبت كمعد

  عدد األزهار العاقدة                                  

  )5(     100× _______________________=  نسبة االزهار العاقدة  

  عدد األزهار الكلي                                        

باحتســـاب عـــدد النباتـــات التـــي توجـــد فیهـــا مظـــاهر اإلصـــابة بمـــرض البیـــاض % ) : ( نســـبة اإلصـــابة بـــالفطر -6

  :الزغبي وحساب النسبة من المعادلة التالیة 

  عدد النباتات المصابة                       

      100× _______________________=  نسبة اإلصابة  

  ات العدد الكلي للنبات                                 

ومقارنتهـا بوحـدة    2م12للوحـدة التجریبیـة ) كغـم ( مـن حسـاب كمیـة البـذور ) : هكتـار / كغـم ( حاصل البذور -7

  ) .    2م1000( المساحة الهكتار 

  . من كل معاملة " نباتات تؤخذ عشوائیا10یتم باستخدام القدمة كمعدل لـ ) : سم ( قطر النورة الزهریة -8

  

  شـةالنتائـج والمناق

  عدد األنصال األنبوبیة -1

على تلك التي تم مكافحة " یتضح لنا أن النباتات التي تم مكافحتها یدویا قد تفوقت معنویا) 2و1الجدول( من      

، وهـذه النتیجــة تشـیر إلــى أن المكافحـة الیدویــة قـد قللــت ) المقارنــة ( أدغالهـا كیمیاویـا أو التــي تركـت بــدون مكافحـة 

ألدغــال والمحصــول ممــا أعطــى نباتــات ذات أنصــال كثیــرة علــى العكــس مــن النباتــات التــي تركــت مــن التنــافس بــین ا

بــدون تعشــیب وهــذه النتیجــة تتماشــى نســبیا مــع النباتــات التــي تــم مكافحتهــا كیمیاویــا حیــث أدى المبیــد المســتخدم إلــى 

أن النباتـــات ذات عـــدد )6( القضـــاء نســـبیا علـــى األدغـــال ممـــا أعطـــى نباتـــات ذات عـــدد أنصـــال كبیـــر ، ویؤكـــد 

األنصال الكبیر تكـون أكثـر قابلیـة للتحفیـز علـى تكـوین مناشـئ االزهـار وأن أفضـل اسـتجابة لتكـوین مناشـئ االزهـار 

ورقـــات أو أكثـــر وهـــذا یـــدل أیضـــا أن إجـــراء التعشـــیب الیـــدوي أو ) 7-6( تكـــون عنـــدما یكـــون النبـــات فـــي مرحلـــة 

حجم مناسب یستجیب كثیـرا لمحفـز التزهیـر ممـا یزیـد ) عدد أنصال ( ت الكیمیاوي سوف یساعد في إنتاج نباتات ذا

  .كمیة إنتاج البذور 
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  تأثیر المكافحة الیدویة والكیمیاویة في نسبة اإلصابة بالبیاض الزغبي وتأثیر ذلك في نمو) : 1( جدول 

  2001-2000وحاصل بذور البصل صنف أحمر محلي للموسم 

  الصفات      

             

  المعامالت

  

عدد األنصال 

  األنبوبیة

ارتفاع 

النبات 

  )سم(

نسبة 

التزهیر 

(%)  

  عدد 

الشماریخ 

  نبات/الزهریة

نسبة 

العقد 

(%)  

نسبة 

اإلصابة 

(%)  

حاصل البذور 

  هكتار/كغم

قطر النورة 

  )سم(

  التعشیب  

  الیدوي

  

10.10  
a

55.93  
b  

64.08  
a  

2.33  
a  

61.23  
a  

16.13  
b  

402.93  
a  

5.73  
a  

  شیبالتع

  الكیمیاوي

  

9.50  
b

56.80  
b  

62.18  
a  

2.13  
a  

60.58  
a  

16.75  
b  

384.50  
a  

5.65  
a  

  

  المقارنة

  

6.28  
c

69.03  
a  

54.23  
b  

1.40  
b  

46.30  
b  

35.65  
a  

266.63  
b  

3.20  
b  

  

  

وحاصل تأثیر المكافحة الیدویة والكیمیاویة في نسبة اإلصابة بالبیاض الزغبي وتأثیر ذلك في نمو) : 2( جدول 

  2002-2001بذور البصل صنف أحمر محلي للموسم 

  الصفات    

  

  المعامالت

عدد األنصال 

  األنبوبیة

ارتفاع 

النبات 

  )سم(

نسبة 

التزهیر 

(%)  

عدد 

الشماریخ 

  نبات/الزهریة

نسبة العقد 

(%)  

نسبة 

اإلصابة 

(%)  

حاصل البذور 

  هكتار/كغم

قطر النورة 

  )سم(

  التعشیب  

  الیدوي

  

10.30  
a

57.75  

b  

68.18  
a  

2.55  
a  

63.70  
a  

15.70  
b  

408.63  
a  

5.80  
a  

  التعشیب

  الكیمیاوي

  

10.08  
a

57.63  
b  

66.63  
a  

2.38  
a  

64.35  
a  

16.60  
b  

397.93  
a  

5.85  
a  

  

  المقارنة

  

7.13  
b

71.88  
a  

53.08  
b  

1.50  
b  

46.43  
b  

35.25  
a  

259.05  
b  

3.35  
b  

) سم ( ارتفاع النبات -2

للموســمین علــى التــوالي علــى ) ســم 71.88و 69.03( حیــث بلــغ ارتفاعهــا " رنــة معنویــاتفوقــت نباتــات المقا    

والتــي بلــغ " والنباتــات التــي تمــت مكافحتهــا كیمیاویــا) ســم 57.75و 55.93" ( النباتــات التــي تــم مكافحتهــا یــدویا

ا إلـى زیـادة منافسـة ویمكن أن یعـزى سـبب التفـوق هـذ. للموسمین على التوالي) سم 57.63و 56.80( ارتفاعها 

نباتـــات األدغـــال لنباتـــات البصـــل دفعـــت بـــاألخیرة إلـــى زیـــادة ارتفاعهـــا مـــن أجـــل اســـتالم أكبـــر كمیـــة كافیـــة مـــن   

اإلضــاءة ، ویشــار إلــى أن صــفة زیــادة ارتفــاع النباتــات فــي البصــل صــفة غیــر مرغوبــة حیــث تســبب اضــطجاع 

  ) .7( إلیه رالنباتات وتشوه أشكالها وهذا یتفق مع ما أشا
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  نسبة التزهــیر   -3

إن النباتات التي تم مكافحتها یدویا أو كیمیاویا قد تفوقت معنویا في نسبة التزهیر علـى تلـك التـي           لـم      

للموسـمین علـى التوالي،وكانـت % ) 68.18و 64.08( تكافح ، حیث بلغت نسبة التزهیر للنباتات المكافحة یـدویا 

للموســمین علــى التــوالي ، فــي حــین كانــت نســبة % ) 66.63و 62.18( ات المكافحــة كیمیاویــانســبة التزهیــر للنباتــ

ویمكن أن یعزى السـبب إلـى أن مكافحـة . للموسمین على التوالي% ) 53.08و 54.23( التزهیر لنباتات المقارنة 

الــخ  وٕانتــاج نباتــات كبیــرة .. ..األدغــال یــدویا أو كیمیاویــا ســاعد فــي تقلیــل شــدة التنــافس علــى الضــوء ، العناصــر ،

ممــا حفزهــا أكثــر علــى تكــوین األزهــار بالمقارنــة مــع النباتــات غیــر المعشــبة والتــي كانــت المنافســة فیهــا " الحجــم نســبیا

شدیدة بـین األدغـال ونباتـات البصـل ممـا نـتج عنـه نباتـات ضـعیفة أقـل اسـتجابة لمحفـز تكـوین األزهـار ممـا قلـل مـن 

  ) . 6و 7( مع ما أشار إلیه كل من نسبة التزهیر وهذا یتفق 

  نبات / عدد الشماریخ الزهریة -4

للموسـمین علــى التــوالي ، ویمكــن أن تفســر ) 3( إن نتـائج هــذه الصــفة تتماشــى مـع النتــائج الــواردة فــي الصــفة      

  . بنفس التفسیرات الواردة في الصفة المذكورة 

  نسبة العقد -5

ظ زیادة نسبة األزهار العاقدة أو نسبة العقـد للنباتـات التـي اجـري لهـا مكافحـة یدویـة یالح) 2و 1الجدول ( من     

أو كیمیاویــة وللموســمین علــى التــوالي مقارنــة مــع نســبة العقــد فــي نباتــات المقارنــة وكانــت الزیــادة          معنویــة ، 

رت فرصة اكبر لزیارة الحشرات ألزهار ویمكن أن یعزى السبب إلى أن إزالة األدغال من النباتات التي تم تعشیبها وف

البصل على العكس من النباتات التي لم تعشب أو تكافح ممـا قلـل مـن نسـبة العقـد وهـذا                   مـا أشـار 

إلى أن أزهـار البصـل تكـون ذات ألـوان غیـر جذابـة إضـافة إلـى احتـواء رحیـق أزهارهـا ) 8( كما أشار ) . 5( إلیه 

) كأزهار األدغال ( یة نفاذة ذات رائحة طاردة للحشرات ، ففي حالة توفر أي مصدر رحیق آخر على مركبات كبریت

عـن أزهـار البصـل ممـا یقلـل مـن فـرص حـدوث التلقـیح الخلطـي والعقـد وبالتـالي انخفـاض حاصـل " سوف تكون بـدیال

مــن إنتــاج " یقلــل كثیــرا" دامحــد" وجــود األدغــال فــي حقــول إنتــاج بــذور البصــل عــاماللالبــذور المتكــون وهــذا مــا یجعــ

  .البذور 

  نسبة اإلصابة بالمرض   -6

إن النتــائج تشــیر إلــى أن النباتــات التــي اجــري لهــا مكافحــة یدویــة أو كیمیاویــة حققــت اقــل نســبة مــن النباتــات        

السـبب إلـى المصابة بالبیاض الزغبي مقارنة مع تلك التي لم یجرى لها مكافحة وكان الفرق معنویـا ویمكـن أن یعـزى

أن وجود األدغال مع نباتات البصل في معاملـة المقارنـة أدى إلـى تـوفیر بیئـة مناسـبة لنشـاط الفطـر المسـبب لمـرض 

البیــاض الزغبــي حیــث تســبب األدغــال ارتفــاع الرطوبــة النســبیة فــي محــیط النباتــات وتقلیــل حــدة تیــارات الهــواء داخــل 

المرضــي علــى العكـــس ممــا فــي النباتـــات المكافحــة یـــدویا أو الحقــل ممــا یعطـــي فرصــة اكبــر لنمـــو وتطــور المســـبب 

كیمیاویــا حیــث إن إزالــة األدغــال مــن نباتاتهــا أدت إلــى زیــادة التهویــة بــین هــذه النباتــات وتقلیــل الرطوبــة النســبیة فــي 

3(إلیـهمحیط النباتات مما یقلل من فرص نمو وتطور الفطر المسبب للمرض ، وهذه النتائج تتماشى مع مـا أشـار 

 . (  

  )    هكتار / كغم ( حاصل البذور -7

علــى األخــرى التــي لــم یجــرى لهــا " تفوقــت نباتــات البصــل التــي أجریــت لهــا مكافحــة یدویــة أو كیمیاویــة معنویــا      

مكافحــة فــي حاصــل البــذور لوحــدة المســاحة ولموســمي الزراعــة علــى التــوالي ، حیــث حققــت النباتــات المكافحــة یــدویا 
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للموســمین علــى التــوالي مقارنــة مــع النباتــات التــي لــم تعشــب والتــي ) كغــم 408.63و 402.93( أعلـى حاصــل بلــغ

تتماشى مع تلك الواردة في صـفة نسـبة التزهیـر " إن النتائج الواردة انفا. أعطت اقل حاصل بذور في وحدة المساحة 

  . ویمكن تفسیرها بنفس التفسیرات المذكورة 

) سم ( قطر النورة الزهریة -8

تفوقــت النــورات الزهریــة الناتجــة عــن نباتــات البصــل المكافحــة یــدویا أو كیمیاویــا فــي قطــر النــورة الزهریــة علــى       

نسـبة التزهیـر ) 5( ، ونتـائج هـذه الصـفة تتماشـى مـع نتـائج الصـفة ) المقارنـة ( غیرها مـن النباتـات غیـر المكافحـة 

  .ویمكن أن تعزى لنفس األسباب 

ن أن نستنتج ضرورة إجراء المكافحة الیدویة وٕازالة األدغال بشكل كامل ، وبما أن النباتـات التـي مما تقدم یمك      

تم رشها بمبید األدغال رونسـتار قـد أعطـت نتـائج مشـابهة لتلـك المكافحـة یـدویا لـذا یمكـن االستعاضـة عـن المكافحـة 

لتقلیـل تكـالیف العمـل وتقلیـل الحركـة داخـل حقـول الیدویة باستخدام المكافحة الكیمیاویة باستخدام المبید أعـاله وذلـك 

البصل المعدة إلنتاج البذور بغیة تقلیل األضرار المیكانیكیة للنورات الزهریة والتـي تـنجم عـن الحركـة داخـل الحقـل ، 

هــذا فضــال عــن تقلیــل نســبة اإلصــابة بــاألمراض الفطریــة نتیجــة تقلیــل الرطوبــة النســبیة حــول النباتــات وزیــادة تیــارات 

  .لهواء مما ینعكس ایجابیا في زیادة كمیة ونوعیة حاصل بذور البصل ا
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