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  2007، ) 2(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

ثمار اثر استخدام بعض المعامالت على الصفات الخزنیة وشدة اإلصابة ببعض فطریات تعفن 

   سلزیة ْ 18–12الفاصولیا الخضراء تحت درجة 
  

  محمد صادق حسن و حسین علي سالم الربیعي

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة -قسم وقایة النبات 

  

  ةصالخال

/ قسم البستنة ومختبرات قسم وقایة النبات في كلیـة الزراعـة / في دراسة اجریت في وحدة المخازن المبردة 

Penicilliumو Aspergillusو   Alternariaاألجنـاسعزل أظهرت،2006-2005جامعة بغداد للموسمین 

 ْ 18–12نات الفاصولیا الخضراء المخزنـة بدرجـة من قر Rhizopusو Sclerotiniaو Cylindrocarponو 

تعقـیمإن .كمسببات لتعفن قرنات الفاصولیا الخضراء في المخازن في العراق األجناستسجیل لهذه أولوهذا سلیزیة 

قرنات الفاصولیا الخضراء وخزنها باألكیاس المشبكة أدى إلى خفض النسبة المئویة للتلف الجرثـومي وشـدة اإلصـابة 

و   Alternariaأیام وسجلت أدنى شدة إصـابة ونسـبة تكـرار للفطریـات 6لیة بالفطریات وأطالت مدة الخزن إلى الك

Aspergillus ولــم یســجل ظهــور لألجنــاسPenicillium وCylindrocarpon أظهــرت معاملــة أكیــاس . فیهــا

وسـجلت أعلـى . أیـة أضـرار فسـلجیة ولم تحـدث فیهـا % 0.5ثقب اقل نسبة فقد بالوزن بلغت 16البولي اثلین ذات 

بعد 2سم/ كغم 4.8وبلغت اً ثقب32صالبة لقرنات الفاصولیا الخضراء المعقمة في معاملة أكیاس البولي اثلین ذات 

المشبكة للقرنـات المعقمـة واألكیاسثقبًا 32البولي اثلین ذات أكیاسولم یحدث تشقق للقرنات في معاملتي . أیام6

.  

Effect of The Use of Some Treatments on Storage Characters and 
Infection Severity of Some Rot Causing Fungi on Green Bean Fruits

Under 12- 18 ºC

M. S. Hassan and H. A. S. Alrubiayi
Plant Prot. Dept. - College of Agric. / Univ. of Baghdad

Abstract
Study was conducted in the cold storages unit, Horticulture Department and the 

laboratories of Plant Protection Dept. College of Agric., Univ. of Baghdad during 
seasons 2005-2006, the results showed isolation of the genera Alternaria, Aspergillus, 
Penicillium, Cylindrocarpon, Sclerotinia and Rhizopus from green bean pods stored 
under 12-18c. This is the first record in Iraq of these genera as pathogenic fungi of 
green bean pods rot in the stores.The sterilization of green pods and packing them in the 
netted bags decreased the percentage of microbial decay and total infection severity by 
the fungi and prolong period of storage to reach 6 days, and showed lower infection 
severity and low frequency rate of Alternaria and Aspergillus. The genus Penicillium
and Cylindrocarpon was not found in this treatment. Polyethylene bags with 16 holes 
showed less weight loss percent which reached 0.5% and no physiological disorder 
occurred. The highest pod firmness was 4.8 kg / cm2 found in polyethylene bags with 32 
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holes after 6 days. No pod cracking was occurred in polyethylene bags with 32 holes 
and netted bags when sterilized.

  المقدمة

Phaseolusالفاصــولیا  vugaris L. تــؤمن الفاصــولیا فــي المخــازن ) 1(مصــدر غــذائي بروتینــي مهــم

والفاصولیا یجب ان تبـرد ) . 2(ئیة مما یعرض المنتوج الى التلف الفسلجي والمیكروبي المبردة باستعمال عبوات غذا

یومـًا 12-8لمـدة % 160–95 سـلیزیة برطوبـة  ْ 7.7-5ویمكن خزنهـا بدرجـة بسرعة بعد الحصاد لتنفسها العالي 

عامـة فـي المخـزن هـي الى ان الفطریات التي تسبب تلف الخضر والفواكه بصـورة) 4(اشار مرسي وجماعته ) . 3(

Botrytis وAlternaria وAspergillus وRhizopus وPhytophthora وPenicillium . ولعـدم تـوفر

دراسة في العراق عن مسببات تلف ثمار الفاصولیا الخضـراء فـي المخـازن اجـري هـذا البحـث للكشـف عـن المسـببات 

  . ْ◌ سلیزیة18-12المرضیة الفطریة بدرجة حرارة 

  

  مواد وطرائق العملال

مــن العــالوي التســویقیة حــال وصــولها مــن ) مبرومــة(تــم شــراء ثمــار الفاصــولیا الخضــراء الصــنف المحلــي 

  . الفالح واستبعدت الثمار المصابة والمتضررة میكانیكیًا 

:تقیم كفاءة نوع العبوة في الحفاظ على ثمار الفاصولیا الخضراء -1

 ســلیزیة  ْ 18-12لفاصــولیا الخضــراء تحــت درجــة حــرارة الغرفــة تضــمنت التجربــة ثــالث معــامالت لثمــار ا

  :وهي % 70-65ورطوبة 

ملـم للثقـب الواحـد 5ثقبـًا بقطـر 16سـم عنـد الطـوي تحتـوي علـى 26×20كغـم بابعـاد 2اكیاس بـولي اثلـین سـعة   - أ

)5 .(  

ملم للثقب الواحد 5ثقبًا بقطر 32سم عند الطوي تحتوي على 26×20كغم بابعاد 2اكیاس بولي اثلین سعة   -ب

)5 .(  

  ).6(سم عند الطوي 30× 47كغم بابعاد 2اكیاس مشبكة سعة -ج

مـــن المستحضـــر % 10بتركیـــز ) هایبوكلوریـــد الصـــودیوم(كـــررت المعـــامالت بعـــد تعقـــیم الثمـــار بالقاصـــر 

نصـف ة وضـع فـي كـل عبـو . قبل وضـعها فـي العبـوات بهواء الغرفة على ورق نشاف دقائق وجففت3التجاري لمدة 

  . كیلو غرام من الثمار 

  :تحدید مدة الخزن

حددت مدة الخزن بانها المدة التي ال یحصل خاللها ایة تغیرات في خصـائص الثمـار الكلیـة وتنتهـي المـدة 

  .من الثمار مصابة بنموات فطریة او تظهر علیها تغیرات فسلجیة % 20-15عندما تصبح 

  :اضیة عزل وتشخیص الفطریات وقابلیتها االمر -2

ســم 1–0.5وصــفت كــل حالــة اصــابة فــي الثمــار المخزنــة ثــم قطعــت االجــزاء المصــابة الــى قطــع بطــول 

لمدة دقیقة واحـدة ثـم غسـلت بالمـاء المقطـر المعقـم % 10بتركیز ) هایبوكلورات الصودیوم(عقمت بالقاصر التجاري 

قطـع لكـل طبـق وبـثالث اطبـاق لكـل حالـة بواقـع اربـع PSAوجففت بالورق النشاف ونقلت الى اطبـاق تحـوي الوسـط 

 ســلیزیة لمــدة اســبوع وبعــد ظهــور المســتعمرات الفطریــة النامیــة تــم تنقیــة  ْ 242اصــابة وحضــنت االطبــاق بدرجــة 

  ) . 7(الفطریات من نهایة طرف الخیط ثم فحصت الفطریات وشخصت لالجناس حسب 
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ل ثمــار فاصــولیا خضــراء وتعقیمهــا بالقاصــر اختبــرت قابلیــة الفطریــات المعزولــة الحــداث االصــابة بعــد غســ

قســـمت الثمـــار الـــى نصـــفین االول تـــم . ورق النشـــاف لتجفیفهـــا تركیـــز لمـــدة دقیقـــة واحـــدة واســـتعمل التجـــاري بـــنفس ال

جـروح لكـل قرنـة والنصـف الثـاني بـدون تجـریح ووضـعت الثمـار باكیـاس 10–6تجریحه بواسطة ابرة معقمة وبواقع 

علـى الوسـط الزرعـي النـاميزل الفطـري غـملـم مـن ال5قطـع قطـر وضـعتقرنـات لكـل كـیس بولي اثلین بواقـع سـبعة

اربعــة قطــع ثــم رجــت االكیــاس وخصــص لكــل فطــر ثالثــة مكــررات امــا بواقــعو بعمــر اســبوع مــن كــل مزرعــة فطریــة 

الوســط یلون مــع وضــع قطــع مــن امعاملــة المقارنــة فقــد وضــعت القرنــات بعــد معاملتهــا نفــس المعاملــة فــي اكیــاس النــ

 سـلیزیة لمـدة اسـبوع لتحقیـق االصـابة او  ْ 242الغذائي الخالي من الفطر ووضعت االكیاس في الحاضنة بدرجة 

  . عدمها وجرى اعادة العزل من الثمار المصابة للتاكد من المسببات 

  :حساب شدة اإلصابة ونسبة تكرار الفطریات -3

و Alternariaربـــــع درجـــــات للفطریـــــات وضـــــع مـــــدرج لحســـــاب شـــــدة االصـــــابة بالفطریـــــات تضـــــمن ا

Cylindrocarpon وSclerotinia :  

  ثمار سلیمة = 0

  .من مساحتها السطحیة % 25–1ثمار یغطیها التعفن بنسبة = 1

  .من مساحتها السطحیة % 50-26ثمار یغطیها التعفن بنسبة = 2

  .حیة السطمن مساحتها % 50ثمار یغطیها التعفن بنسبة اكثر من = 3

  Penicillumاما بالنسبة للفطر 

  ثمار سلیمة = 0

  .ملم 10–1ثمار یغطیها التعفن بطول = 1

  .ملم 20–11ثمار یغطیها التعفن طول =  2

  .ملم20ثمار یغطیها التعفن اكثر من = 3

  Aspergillusوبالنسبة للفطر 

  ثمار سلیمة = 0

  .ملم5–1طول البقعة = 1

  .ملم10–6قعة طول الب= 2

  .ملم10طول البقعة اكثر من = 3

  % =وحسبت شدة االصابة 
  مجموع عدد الثمار من كل درجة مضروب بالدرجة

 ×100  
  اعلى درجة× المجموع الكلي للثمار 

  :تقدیر الصفات المختلفة للثمار -4

  :النسبة المئویة للفقد بالوزن والضرر الفسلجي وصالبتها وتشققها 

كما حسبت النسبة المئویة للضرر الفسلجي وقدرت الصالبة ) 8(لنسبة المئویة للفقد بالوزن حسب حسبت ا

  . وحسبت النسبة المئویة لتشقق الثمار بعد نهایة كل معاملة ). 9(حسب ) 2سم/كغم(Penetrometerبجهاز 
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  النتائج والمناقشة

الفطریــات مـن ثمــار الفاصــولیا الخضــراء عزلــت سـتة اجنــاس مــن : العــزل والتشــخیص واختبــار االمراضــیة

تمثلـت اعـراض الفطـر . PSAعلـى الوسـط الزرعـي % 70-65 سلیزیة ورطوبة نسبیة  ْ 18-12تحت درجة حرارة 

Alternaria sp. بــالتعفن ذي اللــون البنــي الغــامق المائــل لالســود مبتــدأ فــي منطقــة اتصــال الثمــرة بالحامــل باتجــاه

فتمثلـت االعــراض بشـكل بقـع میتـة مغطــاة بغـزل فطـري ابـیض باهــت .Aspergillus spامـا الفطـر الجانـب االخـر 

Penicilliumمحاطة بهالة حمراء وتمثـل اعـراض الفطـر  sp. بـالتعفن البنـي المائـل لالخضـر وفـي منـاطق الجـروح

Cylindrocarponوكانت اعراض الفطر . والتشققات الفسلجیة في الثمرة  sp.ثـرة تشـبه بشكل بقع بنیة محمرة مبع

Rhizopusوسبب الفطر . التبرقش  sp. تعفنًا بني رخو یكسوه غزل فطري ابیض مائل للرمـادي سـریع النمـو تظهـر

وهـذا یسـبب ارتفـاع الحـرارة والرطوبـة لثمـار الفاصـولیا الخضـراء . علیه اجسام سوداء هي الحوافظ السبورنجیة للفطر 

Rhizopusمسببًا حالة االعشاش التي یسببها الفطر  sp.)10  ( بالنسبة للفطر وAlternaria)11(.  

بین اختبار القابلیـة االمراضـیة للفطریـات المعزولـة مـن الثمـار الخضـراء انهـا مسـؤولة عـن احـداث الحـاالت 

وهــذا اول تســجیل لالجنــاس المـــذكورة . 1اعــادة عزلهــا مــن الثمــار التــي لوثــت بهــا جــدول المبنیــة ســابقًا كمــا جــرى 

  .ر الفاصولیا الخضراء في العراق كمسببات لتعفن ثما

  

  الفطریات المعزولة وقابلیتها االمراضیة لثمار الفاصولیا الخضراء .1جدول 

  الفطریات
  %الفطر باإلصابةنسبة 

  المعدل  ة ثمار مجرح  ثمار غیر مجرحة 

Alternaria sp.57.1  76.1  66.6  
Aspergillus sp.66.6  52.3  59.4  

Cylindrocarpon sp.  76.1  78.5  72.3  
Penicillium sp.0  95.2  47.6  

    5.1  5.2  0.05اقل فرق معنوي بمستوى 

  

خفـض شـدة  سـلیزیة الـى سـتة ایـام وكانـت افضـل المعـامالت فـي  ْ 18-12امتدت فترة الخزن بدرجـة حـرارة 

بعــد یــومین واربعــة % 7.9و % 4.7و % 2.5االصــابة الكلیــة بالفطریــات هــي معاملــة االكیــاس المشــبكة وبلغــت 

ثقبـًا بعـد اربعـة 32وستة ایام من الخزن على الترتیب مع عدم اختالفها معنویًا عن معاملة اكیاس البولي اثلـین ذات 

امـا بالنسـبة للثمـار المعقمـة فكانـت . ومین وسـتة ایـام مـن الخـزن ایام من الخزن واختلفت عن بـاقي المعـامالت بعـد یـ

افضل المعامالت هي االكیاس المشبكة وبفـروق معنویـة عـن بـاقي المعـامالت ولجمیـع مـدد الخـزن ، وقـد یعـزى ذلـك 

كمــا ان الــى تشــبع الثمــار بالمــاء نتیجــة التعقــیم ممــا وفــر بیئــة مالئمــة لنمــو الفطریــات وبالتــالي ارتفــاع شــدة االصــابة 

) Ashworth)12وهـــذا یتفـــق مـــع نتـــائج 2لقابلیــة اكیـــاس البـــولي اثلـــین القابلیـــة العالیـــة لالحتفـــاظ بالرطوبـــة جـــدول 

وآخـرون Marionعندما اشار الى عدم ترطیب الفاصولیا الخضراء بالثلج او الماء عند الخـزن كمـا تتفـق مـع نتـائج 

  .ة لالصابة بامراض ما بعد الحصادالثمار عرضبان زیادة الرطوبة مع ارتفاع الحرارة تجعل ) 13(

  

  

   سلیزیة  ْ 18–12شدة االصابة بالفطریات لثمار الفاصولیا الخضراء بدرجة .2جدول 

  المعامالت
  بعد ستة ایام  بعد اربعة ایام   بعد یومین

  غیر معقم   معقم   غیر معقم   معقم   غیر معقم   معقم 
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  18.9  25.4  11.6  16.9  6.0  8.5  ثقباً 16اكیاس بولي اثلین

  13.4  16.5  8.6  10.4  4.3  5.2  ثقباً 32اكیاس بولي اثلین

  7.9  6.8  4.7  3.8  2.5  2.0  اكیاس مشبكة 

  N.S.1.7  0.2  0.05اقل فرق معنوي بمستوى 

  

الـــى ان معاملـــة االكیـــاس المشـــبكة تفوقـــت فـــي خفـــض شـــدة االصـــابة 3اشـــارت النتـــائج مـــن خـــالل جـــدول 

Alternariaبالفطریـات  sp. وAspergillus sp. وPenicillium sp. وCylndrocarpon sp. بعـد یـومین

  . واربعة وستة ایام من خزن الثمار وبفروق معنویة عن باقي المعامالت 

وعلـــــى العمـــــوم كـــــان لمعاملـــــة التعقـــــیم االثـــــر الســـــيء فـــــي زیـــــادة االصـــــابة بالفطریـــــات مـــــا عـــــدا الفطـــــرین 

Penicillum وCylindrocarpon امراضـیة االول وكـون الفطـر الثـاني مـن فطریـات الحقـل وهـذا یتفـق لضـعف

  .  )14و9(مع 

  

   سلیزیة  ْ 18-12بدرجة الخضراء ثمار الفاصولیا لشدة االصابة بالفطریات . 3جدول 

  المعامالت
  ایام6بعد   ایام 4بعد   یوم2بعد 

  معقم   بدون تعقیم   معقم   بدون تعقیم   معقم   بدون تعقیم 

Alternaria sp.            

  17.7  10.2  12.3  6.3  6.2  3.3  ثقباً 16اكیاس بولي اثلین

  11.9  10.4  7.7  6.8  3.8  3.4  ثقباً 32اكیاس بولي اثلین

  4.0  5.8  2.4  3.3  1.2  1.8  اكیاس مشبكة

  2.1  3.2  0.4  0.05اقل فرق معنوي بمستوى 

Aspergillus sp.            

  2.9  2.1  1.8  1.3  0.8  0.7  ثقباً 16اكیاس بولي اثلین

  4.6  1.9  2.6  1.3  1.3  0.6  ثقباً 32اكیاس بولي اثلین

  2.8  1.3  1.3  0.8  0.7  04  اكیاس مشبكة

  1.0  1.2  0.3  0.05اقل فرق معنوي بمستوى 

Penicillium sp.            

  0.9  1.6  0.3  1.1  0.1  0.5  ثقباً 16اكیاس بولي اثلین

  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.2  ثقباً 32اكیاس بولي اثلین

  0.0  0.6  0.0  0.4  0.0  0.2  اكیاس مشبكة

  N.S.0.4  0.6  0.05اقل فرق معنوي بمستوى 

Cylndrocarpon sp.              

  3.8  4.9  2.3  2.8  1.1  1.4  ثقباً 16اكیاس بولي اثلین

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ثقباً 32اكیاس بولي اثلین

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  اكیاس مشبكة

  0.8  0.5  0.1  0.05ي بمستوى اقل فرق معنو 

  

  

  

  :الصفات المختلفة للثمار 

ان افضـــل المعـــامالت فـــي المحافظــة علـــى اقـــل نســـبة فقـــد بـــالوزن وخفـــض 4یتضــح مـــن جـــدول   

ثقبــًا 16الفاصــولیا الخضــراء هــي معاملــة اكیــاس البــولي اثلــین المثقبــة ثمــارللنســبة المئویــة للضــرر الفســلجي وتشــقق 
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حــین بــین ان خــزن الثمــار ) 5(ثقبــًا واســوأ معاملــة كانــت االكیــاس المشــبكة وهــذا یتفــق مــع 32تلیهــا االكیــاس المثقبــة 

امــا بالنســبة لعــدد االیــام لحــین . باكیــاس البــولي اثلــین یعمــل علــى تقلیــل فقــد المــاء مــن الثمــار وتقلیــل ســرعة التــنفس 

امتـدت فتـرة الخـزن فیهـا لمـدة فقـد كانـت افضـل معاملـة هـي االكیـاس المشـبكة حیـث % 20الوصول الى نسـبة تلـف 

ســتة ایــام بــاختالف معنــوي عــن بقیــة المعــامالت لحــدوث تبخــر المــاء وعــدم تشــبع الثمــار بالرطوبــة ولــم تكــن الفــروق 

  .معنویة بین المعامالت في تاثیرها في صالبة الثمار 

  

   سلیزیة  ْ 18-12جة تاثیر المعامالت المختلفة في الصفات المختلفة لثمار الفاصولیا الخضراء بدر . 4جدول 

  المعاملة

  تشقق الثمار %   للضرر الفسلجي%   للفقد بالوزن% 
عدد االیام لحین 

  %20صول الى تلف و ال

بدون 

  تعقیم
  معقم

بدون 

  تعقیم
  معقم

بدون 

  تعقیم
  معقم

بدون 

  تعقیم
  معقم

  2.0  4.0  2.1  6.4  0.0  0.0  0.5  1.2  ثقباً 16اكیاس بولي اثلین 

  4.0  4.0  0.0  3.4  0.0  0.0  2.1  1.5  قباً ث32اكیاس بولي اثلین 

  6.0  6.0  0.0  2.6  1.1  5.0  14.3  11.1  اكیاس مشبكة

اقل فرق معنوي بمستوى 

0.05  
0.7  1.0  1.5  0.4  
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