
بسم هللا الرحمن الرحيم

﴾الْحَكِيمُالْعَلِيمُعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَلَنَا إِلَّا مَاعِلْمَلَاسُبْحَانَكَقَالُوا﴿

العظيم هللا صدق 
﴾٣٢﴿اآلية : البقرة



رسالة تقدمت بها

لينـــــــــــــه قاسم محمد

بإشراف

عبد هللا عبد الكريم حسن. د.أ

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تكريتجامعة 

قسم علوم الحياة/ كلية العلوم



المقدمة
 الباقالءنبات يعود(Vicia faba L.) أحد المحاصيل وهو الى العائلة البقولية

ويه بذوره لما تحالشتوية المهمة من الناحية االقتصادية في العديد من بلدان العالم، 

، فضال عن احتوائه %40-٢5من نسبة عالية من البروتين والتي تقدر بحوالي 

ت على الكربوهيدرات، وله أهمية في تحسين صفات التربة من خالل تثبي

التي تحفز الرايزبيومالنتروجين الجوي في العقد الجذرية بالتعايش مع بكتريا 
.تكوين تلك العقد

قواعد بالعديد من األمراض الفطرية وأهمها مرض تعفن الجذور، والباقالءتصاب *

في العديد الباقالءالسيقان والذي يعد من األمراض ذات التأثير الكبير في محصول 

من مناطق العالم



وهاألسبابهذهابرزومنكثيرةأسبابالىاالنخفاضهذاويعودالمحصولانتاجينخفض

اتفطريواهمهاالتربةفيتتواجدالتيللنباتالمرضيةالمسبباتمنبالعديداإلصابة
Fusarium sp.وRhizoctonia solaniوPythium sp.و

Macrophomina sp.،هذاوجذوروالبادراتالبذوربمهاجمةالفطرياتهذهتقومإذ

.تعفنهمسببةالمحصول

  عبرحيوانوالوالنباتلإلنسانومخاطربيئيتلوثمنالكيميائيةالمبيداتتسببهلماونظرا

.بيئيامقبولةغيرتعدفهيالمقاومةاآلفاتظهوروكذلكالغذائيةالسلسلة

وغيرأمانارأكثتكونالكيميائيةالمبيداتمحلتحلبديلةطرائقعنالبحثالضروريفمنلذلك

استخدامملتشالتياالحيائيةالطرائقاستخدامهوالطرائقهذهاهمبينومنللبيئةوصديقةمكلفة

فطرمثلالمرضيةللمسبباتالمقاومةاالحياءاستخدامعنفضالالمقاومة،األصناف
Trichoderma sp.المايكورايزاوفطرياتالكيميائية،للمبيداتكبديلنجحتالتي

Glomusالفطرمثلالشجيريةالحويصلية intaradices،والفطرPleurotus sp..وتعد

أنواعمنعديدالتثبيطفيدورهااثبتتالتيالمهمةالعواملمنالفطرياتلنموالمضادةالبروتينات

.والنباتوالحيوانلإلنسانالممرضةالفطريات



صالحمحافظةمناطقبعضمنفطريةعزالتوتشخيصعزل-1
.الدين

رواشحمنAFPsللفطرياتالمضادةالبروتيناتوتشخيصتنقية-٢

.المعزولةالفطريات

.FالممرضالفطرضدAFPsاختبار-٣ solaniوحقليامختبريا

.الكيميائيةالمبيداتأحدمعبالمقارنة

ظروفتحتAFPsـللالباقالءمنأصنافثالثةاستجابةتقييم-4

.Fالممرضبالفطراإلصابة solaniالخضريةالنمومعاييرمن

.واالصابةواإلنتاجية

أهـــــداف الدراسة



العملوطرائقالمواد
مختبراتوفيالعلوم،كلية–الحياةعلومقسممختبراتفيالمختبريةالدراسةأجريت

الحقولأحدفيالحقليةالتجربةونفذتتكريتجامعة-الزراعةكلية-النباتوقايةقسم

بجمعالخاصةالمسحيةالدراسةأما.٢018-٢017للموسمالدورمنطقةفيالزراعية
.الدينصالحمحافظةمنمختلفةمناطقفشملتالعينات

:العيناتجمع

متخمرعضويوسمادالعلومكليةحديقةمنمختلفةمواقعفيتربمنالعيناتجمعت

العلموالدورمنطقةفيحقليةوتربتكريتجامعة-الزراعةكليةفيمتحللوسماد

شهرمنللفترة(٢017-٢016)للعامالدينصالحمحافظةفيوسامراءوالدجيلوبلد

شخيصهاوتالتربةفيالموجودةالفطرياتعزللغرض.الثانيتشرينولغايةأيلول

وسجلكامبإحغلقهاتمبالستيكيةأكياسفيووضعتموقعكلمنعيناتثالثبأخذ

لحينحفظاللغرضالثالجةفيووضعتالمختبرالىونقلتالجمعوتاريخموقععليها
.والتشخيصالعزلاجراء



ارب المختبريةجالت
F. Solaniفاعلية رواشح الفطريات في تثبيط الفطر الممرض اختبار 

ي الفطر استخدمت طريقة التخطيط في دراسة تأثير رواشح الفطريات المعزولة ف
0.5أطباق بتري، وذلك بنقل قرص قطره في  MEAاذ لقحت أوساط الممرض، 

0.1نقل ثاقب الفلين في مركز الطبق وبواسطة سم من حافة المستعمرة الفطرية 

سم وبواقع أربعة خطوط حول ٣مل من راشح كل فطر وتم نشره بشكل خط طوله 

سها سم واستخدم الماء المقطر للتخطيط بالطريقة نف٢مستعمرة الفطر على مسافة 
أيام وتم قياس منطقة التثبيط ٣م لمدة ٢5º، وحضنت االطباق بدرجة (سيطرة)

الممرضخط راشح الفطر وحافة مستعمرة الفطر بين 



F. solaniاختبار كفاءة بعض المبيدات الفطرية في نمو الفطر الممرض

شملت هذه F. solaniمبيدات كيميائية في نمو الفطر الممرض 7أجريت تجربة تأثير 
(  و سويتشينوتشيجار وكاليزرام –وميزاب وتوبسينكومبيوتالمانبينوميل)المبيدات 

به من الشركة المنتجة الموصىوبحسب التركيز 



للفطريات تنقية البروتينات المضادة 

المذي أعطمى اعلمى كفماءة فمي تثبميط نممو F. roseumتمم اختيمار راشمح الفطمر األكثمر كفماءة 

تيةاآلالفطر الممرض وتمت تنقية البروتينات المضادة للفطريات بإجراء الخطوات 

االمونيوم بكبريتاتالترسيب -1
ممل 100غمم لكمل 5٣.٢إذ أضميف % 80االمونيوم بنسمبة اشمباع بكبريتاترسب المحلول 

اممل ووزعمت من محلول البروتينات في بيكر مع االسمتمرار بالتحريمك إلمى أن تمم اذابتمه بالك

دقمائق 10دقيقة لممدة /دورة 5000على انابيب اختبار ونبذت بجهاز الطرد المركزي بواقع 

ابيممب وبعممدها تممم الممتخلص مممن الراشممح العلمموي واالحتفمماظ بممالمحلول الخممام المترسممب فممي ان

. االختبار



Dialysisالغشائي الفرز -2

ي أنجممزت هممذه الخطمموة بوضممع محلممول البروتينممات النمماتس مممن الخطمموة السممابقة فمم

ضمد المماء المقطمر بدرجمة كيلودالتمون14بحجم طرد وزن جزيئي الديلزةأكياس 

4º ساعة مع تبديل الماء المقطر مرات عدة من أجل إزالة األمالح من ٢4لمدة م

.الخليط وأجريت له الفحوصات الالزمة

التبادل االيوني كروماتوغرافيا-3

اد مل من المحلول الناتس عن عملية الفرز الغشائي واجري االسترد10اضيف 

في محلول ( 1-0)محلول متدرج التركيز من كلوريد الصوديوم باستخدام 
جزء في / مل٣وجمعت األجزاء من العمود بواقع ( pH7)الفوسفات المنظم 

،نانوميتر٢80انابيب اختبار وقدرت االمتصاصية عند 



تقدير الفعالية االنزيمية 

بمادل االيموني التكروماتوغرافيماقدرت فعالية بعمض االنزيممات فمي األجمزاء المفصمولة بتقنيمة 

تينممي الكلممي وهممي فعاليممة المحتمموو البروللفطريممات والتممي شممملت تقممدير البروتينممات المضممادة 

وفعاليممممة β-glucanaseوفعاليممممة Polyphenol oxidaseوفعاليممممة Peroxidaseوانممممزيم 

ChitinaseوفعاليةProtease  البروتييزوفعالية مثبطProtease inhibitor.



:الحقليةالتجربة

كاملةوائيةعشبقطاعاتالتجربةتصميمتمإذالدور،منطقةفيالزراعيةالحقولاحدفيالتجربةنفذت
RCBDمعاملة15يحويقطاعكلقطاعاتبثالث.

:اآلتيةالمعامالتوتضمنتأصنافولثالثةمكرراتبثالثالواحدةالمعاملةنفذت

السليمالنباتمعاملة-1

.Fالممرضالفطرمعاملة-٢ solani

.Fالممرضالفطرمعاملة-٣ solani+ميزابالمبيد

.Fالممرضالفطرمعاملة-4 solani+للفطرياتالمضادةالبروتيناتAFPs

.Fالممرضالفطرمعاملة-5 solani+للفطرياتالمضادةالبروتينات+ميزابالمبيدAFPs.



منكونيديعالقمنمل1بإضافةالممرضبالفطرالمعاملةتمت

دالمبيإضافةوتمالجذرطريقعنالنباتإلىأيام5بعمرمستعمرة

من٢م/مل40وأُضيفبهالخاصةللمعامالت٢م/مل40بمقدارميزاب
.ةالمعاملبهذهالخاصةللمعامالتللفطرياتالمضادةالبروتينات



اإلحصائيالتحليل

وحللت((RCBDالكاملالعشوائيةالقطاعاتتصميمباستخدامالحقليةالتجربةنفذت

االختباربحسبالمتوسطاتمقارنةوتمتGenestatببرنامسالدراسةهذهبيانات

.الحقليةللتجارب0.05احتمالمستوووعلى.L.S.Dمعنويا  فرقا  األقل





المـــــــــراتب التصنيفيةالموقعالفطريات

الشعبةالصنفالرتبةالعائلة
Aspergillus clavatiكلية الزراعةTrichocomaceaeEurotialesEurotiomycetesAscomycota

A.fumigatesالدورTrichocomaceaeEurotialesEurotiomycetesAscomycota

A.nigerكلية العلومTrichocomaceaeEurotialesEurotiomycetesAscomycota

Fusarium roseusالعلمNectriaceaeHypocrealesSordariomycetesAscomycota

F. oxysporumالدورNectriaceaeHypocrealesSordariomycetesAscomycota

Cladosporium sp.1بلدDavidiellaceaeCapnodialesDothideomycetesAscomycota

Cladosporium sp. 2الدورDavidiellaceaeCapnodialesDothideomycetesAscomycota

Fusarium 'ventricosumسامراءNectriaceaeHypocrealesSordariomycetesAscomycota

Trichoderma virideالدجيلHypocreaceaeHypocrealesSordariomycetesAscomycota

Candida spسامراءSaccharomycetaceaeSaccharomycetalesSaccharomycetesAscomycota

Verticillium dahlia 1 تكريتIncertae sedisHypocrealesSordariomycetesAscomycota

Verticillium dahlia 2سامراءIncertae sedisHypocrealesSordariomycetesAscomycota

Mucor microspores 1العلمMucoraceaeMucoralesMucoromycetesMucoromycota

Mucor microspores 2الدجيلMucoraceaeMucoralesMucoromycetesMucoromycota

Rhizoctonia solaniكلية العلومCeratobasidiaceaeCantharellalesAgaricomycetesBasideomycota

Rhizopus stoloniferaبلدMucoraceaeMucoralesMucoromycetesMucoromycota

Monilia sp.كلية الزراعةSclerotiniaceaeHelotialesLeotiomycetesAscomycota

A. oryzaeالدجيلTrichocomaceaeEurotialesEurotiomycetesAscomycota

A. carbornarumسامراءTrichocomaceaeEurotialesEurotiomycetesAscomycota

Penicillium sp.سامراءTrichocomaceaeEurotialesEurotiomycetesAscomycota

المعزولة والمراتب التصنيفيةالفطريات 



F. saloniتأثير المبيدات الفطرية في الفطر الممرض 



F.solaniكفاءة الفطريات المعزولة في تثبيط الفطر الممرض 



سم ، ( 19.5x1.5)بابعادDEAE-Celluloseالتبادل االيوني استخدام عمود المبادل االيوني كروماتوغرافيا

جزء/مل3بواقع pH7في محلول الفوسفات المنظم ( 1-0) أُجري الغسل بمحلول متدرج من كلوريد الصوديوم 
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التبادل االيوني كروماتوغرافياقمم البروتينات المثبطة لنمو الفطريات المفصولة باستخدام 
(DEAE-Celluloseالمبادل االيوني )





= DEAE-Cellulose PPO)المبادل االيوني)التبادل االيوني كروماتوغرافياقمم البروتينات المضادة للفطريات المشخصة والمفصولة باستخدام 
Polyphenol Oxidase ،Gluase=β,1-3 Glucanase  ،Perx=Peroxidase،Pase= Protease ،

Chase=Chitinase،PI= Protease Inhibitor AFP1=Antifungal Protein1 AFP2= Antifungal Protein2



النتائج الحقلية 
لثالثة اصناف من( سم)ارتفاع المجموع الخضري في AFPsالبروتينات المضادة للفطريات تأثير 

F. solaniتحت ظروف اإلصابة بالفطر الممرضالباقالء

متوسط المعامالتاألصنافالمعامالت

تركيةبرشلونةمحلية

67.1068.5370.3068.64(بدون معاملة)السيطرة 

F.solani61.4067.3058.6362.44الفطر الممرض   

F.solani+71.7773.2068.9771.31المبيد ميزاب

F.solani +AFPs68.5383.7770.2774.19

F.solani+المبيد ميزاب +AFPs70.8375.2073.4073.14

67.9373.6068.31متوسط األصناف

4.99= المعامالت 3.86= األصناف 0.05اقل فرق معنوي تحت مستوى 

8.65= المعامالت × األصناف 



لثالثة اصناف من ( سباد)محتوى الكلوروفيلفي AFPsتأثير البروتينات المضادة للفطريات 

F. solaniتحت ظروف اإلصابة بالفطر الممرضالباقالء

متوسط المعامالتاألصنافالمعامالت

تركيةبرشلونةمحلية

36.0036.1336.4736.20(بدون معاملة)السيطرة 

F.solani26.0331.3728.1728.52الفطر الممرض 

F.solani+32.1733.7335.2333.71المبيد ميزاب

F.solani +AFPs32.4334.9735.9734.46

F.solani+المبيد ميزاب +AFPs37.4736.2036.5336.73

32.8234.4834.47متوسط األصناف

2.56=المعامالت 1.98= األصناف 0.05اقل فرق معنوي تحت مستوى 

4.43=المعامالت×األصناف 



تحت ظروفالباقالءاصناف من لثالثة شدة االصابة في AFPsتأثير البروتينات المضادة للفطريات 

F. solaniاإلصابة بالفطر الممرض

متوسط المعامالتاألصنافالمعامالت

تركيةبرشلونةمحلية

0.000.000.000.00(بدون معاملة)السيطرة 

F.solani69.3355.0068.5764.30الفطر الممرض 

F.solani+21.0716.8317.8018.57المبيد ميزاب

F.solani +AFPs20.5716.3317.5018.13

F.solani+المبيد ميزاب +AFPs19.3014.5017.9017.23

26.0520.5324.35متوسط األصناف

1.89= المعامالت 1.46= األصناف 0.05اقل فرق معنوي تحت مستوى 

3.27=المعامالت × األصناف 



االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات

.Fالفطرمنالمحليةالعزلةأظهرت-1 roseumفيالعلممنطقةمنالمعزولة

.للفطرياتالمضادةالبروتيناتإلنتاجفعاليةاعلىالدينصالح

.Fالفطرمنالمنقاةللفطرياتالمضادةالبروتيناتاثبتت-٢ roseumفيفعاليتها

.Fالممرضالفطرتثبيط solani  معاملةعمالبروتيناتلهذهتآزريا  تأثيرا  هناكوأن

فضالةواالنتاجيالخضريةالباقالءأصنافنمومعاييرتفوقخاللمنميزابالمبيد
.االصابةلشدةتخفيضهاعن

للفطرياتادةالمضالبروتيناتلتأثيراستجابةصنفأفضلبرشلونةالصنفيعد-٣

طربالفاالصابةظروفتحتكافةالمدروسةللمعاييرميزابالمبيدمعاولوحده
.الممرض

منالتقليلالىالنهائيةبالمحصلةيؤديللفطرياتالمضادةالبروتيناتاستخدامان-4

هذهعنديلةبكعواملاووبيئتهاالنسانعلىسلباالمؤثرةالكيميائيةالمبيداتاستخدام
.المبيدات



التوصيــــــــــــــات
يزابمالمبيدمعاولوحدهامقاومةكعاملللفطرياتالمضادةالبروتيناتاستخدام-1

.Fالفطرعنالناجمةالجذورتعفنامراضمقاومةفيالفعاللتأثيرها solani

تعفنامراضمقاومةحالةفيالتركيالصنفيليهبرشلونةالصنفزراعةاعتماد-٢
.الجذور

صووالقلالستفادةالمعزولةالفطرياتمننوعكلعلىالدراساتمنالمزيداجراء-٣

امراضوالجذورتعفنامراضمقاومةفيللفطرياتالمضادةبروتيناتهاخصائصمن
.األخروالنبات

مينيةاالاحماضهاوتسلسلخصائصهاحيثمنحدةعلىكلالبروتيناتهذهدراسة-4
.العالميةالوراثيةالبنوكفيوتسجيلها




