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 دمة اجملتمعالبحث العلمي وسيلتنا خل
 

 

 Fusarium تقييم كفاءة مسحوق اوراق المهانة والقرنبيط والبروكمي مختبريا وحقميا ضد الفطرين

oxysporium f.sp. melonis  وMacrophomina phaseolina   
 المسببين لمرض ذبول البطيخ

 صالح دمحم اسماعيل،  نزار خمف عزال الخزرجي
 ، تكريت ، العراؽ توقاية النبات ، كمية الزراعة ، جامعة تكريقسـ 

 
 الممخص

 اػ  امرا ػية Macrophomina phaseolinaو  Fusarium oxysporium f.sp. melonisاظهػرت نتػا ا الاراسػة توااػف النطػريف الممر ػ ف 
نبػػات البطػػ ه وظهػػور اعػػراض مػػرض الػػ كوؿ وتػػـ عػػزؿ كػػت النطػػريف مػػف النبػػات الملػػاخ التػػ  تػػـ جمعهػػا اػػ    ػػوؿ ال  ػػر مػػف منط ػػة الػػاج   
،  واالسػػ اق  اػػ  م ااظػػة لػػت، الػػا ف ، واظهػػرت اراسػػة ت ػػيـ ااعميػػة لتلػػة انػػواع مػػف مست ملػػات بعػػض نباتػػات العا مػػة اللػػم كية  لهانػػة ، قػػرنكي 

% ا     ػػت 01،  01،  01 ةللتلػػاتراك ػػز لمو   M. phaseolinaوالنطػػر    F. oxysporiumكريػػا اػػ  تلكػػي  نمػػو مسػػتعمر  النطػػر كروكمػػ م م ت
ت ملػات جميع التراك ز الم تكر   نض معنوي ا  تلكي  قطر مستعمر  النطريف قياسا لمعاممة الشاها و  ف الترك ػز اللالػا اعمػث تلكػي  ولجميػع المس

% و 33.00ا تتؼ معنوي ايما ك نها واظهر اعمػث تلكػي  مػع مسػت مص المهانػة واقمهػا مػع مسػت مص الكروكمػ  ا  كم ػا وجوا مها مع الت  تـ است اا
غػـ   جػور  اػ  التطك ػف ال  مػ  اات الػث  3% عمث التوال  ، ا ت عف  لؾ ساهمت ا ػااة مسػ وؽ االوراؽ الجااػة لتمػؾ النباتػات وبمعػاؿ 03.33

وت  ػػف اقػػ  نسػػبة الػػابة وشػػاتها مػػع معاممػػة مسػػ وؽ االوراؽ الجااػػة االلػػابة قياسػػا بمعاممػػة الشػػاها الممػػوا و ػػاوف ا ػػااة  نػػض اػػ  نسػػبة وشػػا  
قياسػػا بالمعاممػػة الممولػػة بػػالممرض ا ػػ   % عمػػث التػػوال 31.33% ، 10.00%  واكلرهػػا مػػع معاممػػة الكروكمػػ  31.11% ، ..010المهانػػة ا  كم تػػا 

نسػػبة االلػػابة ا ػػا سػػاهـ تػػتل ر م منػػات اوراؽ نباتػػات العا مػػة اللػػم كية اي ػػا اػػ  ت م ػػ  الن ػػا اػػ   ومػػف  ػػتؿ،  ال % عمػػث التػػو %03.00 ، 30.00
غػـ عمػث  1.00،  0.01اػ  معاممػة المهانػة  لمجػ رالرطػخ والجػاؼ  لنات النمػو الجػ ري الماروسػة وبنػارؽ معنػوي عػف معاممػة الشػاها ا  كمػ  الػوزف 

 غـ عمث التوال 0 1.00،  0.33 الممولة االتوال  قياسا لمعاممة الشاه
 

 المقدمة  
مػػػف   Muskmelon (.Cucumis melo L)نبػػػات البطػػػ ه  يعػػػا

م ، واف (Cucurbitaceaeم الػػػ   ال  ػػػر التابعػػػة لمعا مػػػة ال رعيػػػة 
مػع وجػوا نسػبة  Monoecious)اغمخ ألنااه تكػوف أ اايػة المسػكف  

 ػػزرع نبػػات البطػػ ه ال توا ػػه عمػػث  0 [24]قم مػػة مػػف ارزهػػار ال نلويػػة 
مػػواا غ ا يػػة مهمػػة لونسػػػاف وكػػ لؾ ي تػػوي عمػػػث العا ػػا مػػف العنالػػػر 

يػػػػزرع م لػػػػوؿ البطػػػػ ه اػػػ  جميػػػػع منػػػػاطف العػػػػراؽ ت ػػػػت و المعانيػػػة ، 
 [4]ظروؼ الزراعة الم مية وا  ال  وؿ المكشواة وبمسػا ات شاسػعة 

هػا وت ػع لػننا  ت تمػف اػ   جمهػا وشػكمها ونكهت50 أكلػر مػف  وهنػاؾ، 
 C.meloاػػ  ار عػػة مجػػاميع هػػ   مجموعػػة الػػناؼ البطػػ ه االممػػس 

cv. inodorous   ومجموعػة الػناؼ البطػ ه الشػبكC. melo cv. 

reticulatus  ومجموعة الناؼ الشماـC. melo cv. aegypticus 

، C. melo cv. cantalupensis [2]ومجموعػة الػناؼ الكنتػالوخ  

تكػػوف مسػػ ولة عػػف تػػػاهور والتػػ  ساسػػية ارعوامػػ  ال وهنػػاؾ العا ػػا مػػف
 المر ػػيةالمسػػكبات  عػػف االنتػا  لنبػػات البطػػ ه ، منهػػا ار ػػرار الناتجػػة

سػػواك كانػػػت اطريػػات او بكتريػػػا او نيمػػػاتواا او اا روسػػات والتػػػ  تسػػػكخ 
0 و اػ  السػنوات اال  ػر  [22 ,13] سػا ر اقتلػااية كك ػر  اػ  اجنتػا  

الر يسػية الم ػاا  جنتػا  نبػات  ألب ت المسكبات المر ية مف العوام 
النطريػات المسػتوطنة اػ   عػفالبط ه و ال سيما ارمػراض التػ  تتسػكخ 

 نطػػرالو  Macrophomina phaseolinaالتر ػػة و منهػػا النطػػر 

Fusarium oxysporium f.sp. melonis و عمػػث الػػرغـ مػػف ،
ال  المػرضاػاف اعػراض  لمنبػات ولكػت المسػكك ف اوا االلػابة المبكػر  

التزه ػر والع ػا اجهػاا النبػات اػ  مر مػة مر مػة مكف مشاهاتها اال عنػا ي
[17, 10]0 
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لمكاا ػػػة االمػػػراض النباتيػػػة ومنهػػػا اسػػػت ااـ  م تمنػػػة اسػػػت امت طرا ػػػفو 
التك  ػػػػػر ال  ػػػػػوي مػػػػػف نباتػػػػػات العا مػػػػػة اللػػػػػم كية ملػػػػػ  نباتػػػػػات المهانػػػػػة 

قهػا وال رنكي  والنج  وال ػراؿ االكػيض والكنػ  والجرج ػر مػف  ػتؿ اطت
بطري ػػػة الت مػػػ   طكيعيػػػام Glucosinolates  كتيكوسػػػ توالتمركبػػػات 

 اال زول وسػػػػػػػػػػػياناتالمػػػػػػػػػػػا   و لػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػتؿ ت مػػػػػػػػػػػ  مركبػػػػػػػػػػػات 
 Isothiocyanatesا  تػػ لر انسػػجة النبػػاتالتػػ  تكػػوف موجػػوا  اػػ  و  م 

اػػ  التر ػػة وت تمػػف  المسػػتوطنة ةالمر ػػي اتعمػػث المسػػكب هػػ ا المركبػػات
اػػ  نباتػػات العا مػػة اللػػػم كية  الكتيكوسػػ توالتنسػػخ وتراك ػػز المركبػػات 

ا تبػار تػتل ر المست ملػات الما يػة هػاات الاراسػة الػث  0[9 ,18 ,21]
  ميػػا مسػػ وؽ االوراؽ الجااػػة نباتػػات العا مػػة اللػػم كية م تكريػػا و لػبعض 

 لمكاا ة مسكخ المرض
 المواد وطرائق العمل

 التجربة المختبرية
 العزل والتشخيص 
الع نػػات الملػػابة لنبػػات البطػػ ه مػػف   ػػوؿ ال  ػػر  تمػػت عمميػػة جمػػع

اػػػػػ  منط ػػػػػة الػػػػػاج   واالسػػػػػ اق  اػػػػػ  م ااظػػػػػة لػػػػػت، الػػػػػا ف كتػػػػػاريه 
ظهػػرت عم هػػا اعػػراض المػػرض الػػنرار و كػػوؿ المجمػػوع  0103 0 01

ال  ري، تمػت عمميػة قمػع بعػض النباتػات والػت مص مػف الكتػ  التراكيػة 
جمػػوع ال  ػػري واالب ػػاك العال ػػة بػػالمجموع الجػػ ري مػػع ازالػػة تنرعػػات الم

سػػػـ لمنط ػػػة التػػػا  مػػػع المجمػػػوع الجػػػ ري و ػػػعت تمػػػؾ  3عمػػػث مسػػػااة 
الع نػػػػات اػػػػ  اكيػػػػاس مػػػػف الكػػػػول  المػػػػ ف وتػػػػـ ن مهػػػػا الػػػػث لتجػػػػة م تكػػػػر 

، اػػ  كميػػة الزراعػػة جامعػػة تكريػػت امػػراض النبػػات اػػ  قسػػـ وقايػػة النبػػات
والتػ   [6]واجريت عممية العزؿ باست ااـ طري ة العزؿ الت  اشار ال هػا 
اقي ػػػػة لػػػػـ  01ت ػػػػمنت غسػػػػ  المجمػػػػوع الجػػػػ ري بالمػػػػاك الجػػػػاري لمػػػػا  

ب مرهػا و لػؾ ، وع مت سط يا سـ  1.3قطعت الث قطع ل  ر  بطوؿ 
م مػػػػػػف Naocl اػػػػػػ  م مػػػػػػوؿ هػػػػػػا كوكمورات اللػػػػػػوا ـو  اقي ػػػػػػة 0لمػػػػػػا  

 تمػػؾ االجػػزاك النباتيػػػةن مػػت % لػػػـ 0الم مػػوؿ التجػػاري كمػػوركس كترك ػػز 
 وبعػػاها و لػػؾ جزالػػة م مػػوؿ التع ػػيـ العػػالف ا هػػاالػػث مػػاك م طػػر مع ػػـ 

 تجنينهػػػا مػػػف المػػػاك الزا ػػػاو لػػػؾ ل ػػػتـ و ػػػعت اػػػوؽ ورؽ ترشػػػي  مع ػػػـ 
مم ػػػ  مع ػػػـ الػػػث   طكػػػف بقطػػػع  4 االجػػػزاك كواقػػػع ون مػػػت الموجػػػوا ا هػػػا 
 Potato Dextrose اللػمخ الوسػ  الزرعػ  عمػث يةاطباؽ كتري  او 

Agar  PDAالم ػػػاؼ لػػػه الم ػػػاا ال  ػػػوي و  مAmpicillin  بم ػػػاار
 كجهػػػػاز وقكػػػػ  تلػػػػمبه الزرعػػػػ  بعػػػػا تع ػػػػيـ الوسػػػػ مم ػػػػـ   لتػػػػرم  250 

 1.5 ك ػػاري   ػػ  بو ارجػػة م ويػػة  000  ػػرار  ارجػػة وعمػػث الم لػػا  
ـ    25±1ارجػة  ػرار  كلـ   ػنت االطبػاؽ اقي ة  20ولما   ²ك ـ   سـ

واعػاا   النطػر الناميػة لمسػتعمراتوبعػاها تػـ اجػراك الن ػص  اياـ 0لما  
جا ػػػػا  قطػػػع مػػػػف اطػػػراؼ ال  ػػػو  النطريػػػػة الػػػث اطبػػػاؽ  تن مػػػو  تن  تهػػػا

بعػػػاها تػػػـ  ايػػػاـ لمػػػا  ار عػػػةومػػػف لػػػـ ت  ػػػ نها   PDA اويػػػة عمػػػث الػػػػ 
مشػػاها  نمػػو المسػػتعمر  النطريػػة لػػـ ن  ػػت واع ػػا اكلارهػػا لم لػػوؿ عمػػث 
عزلػػة ن يػػة 0 وبعػػا مت ظػػة شػػك  المسػػتعمر    ات المػػوف الكنػػ  الم مػػر 

وم ارنػػػػة لػػػػناتها لمػػػػا موجػػػػوا اػػػػ  المراجػػػػع  Fusariumلنطػػػػر لعزلػػػػة ا
العممية ا   جزك مف المستعمر   وو عت عمػث شػري ة زجاجيػة ل ػرض 

  ػػػػا تػػػػـ  31xا لػػػػها ت ػػػػت المجهػػػػر ال ػػػػو   وعمػػػػث قػػػػو  التكك ػػػػر 
مت ظػػػة ال ػػػي  النطػػػري الم سػػػـ  والكون ػػػاات الكك ػػػر  واللػػػ  ر  والتػػػ  

كػػػػػػػػػواغ الكتم ايػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػوف منجميػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػك  ا ػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػف وجػػػػػػػػػوا اال
 (Chamidiospors  لمنطػػرFusarium oxysporum  وشػػ ص ،

 0  [12] اعتمااا عمث االسس التلنينية وعمث مستوى النوع 
 ات مسػػتعمر  كي ػػاك  Macrophomina phaseolinaنطػػر ال امػػا

لكنػ  ية نموها و ات نمو شج ري ومف لـ  تار  المػوف الػث االموف ا  كاا
ش لػػت العػػزالت  لػػه و كػػوف النطػػر االجسػػاـ ال جريػػة وبعػػا لتلػػة ايػػاـ 

، عممػا اف الب ػا  [1,23]مف قك  باست ااـ المنتا، التلنين  المعتما 
 مست  مف رسالة البا ا

 و Fusarium oxysporum ينلقيييال الفطييير  واكثيييار تحضيييير

Macrophomina  phaseolina  
 .Mو  F. oxysporum النطػػرل ػػا،  واكلػػار اػػ  ت  ػػ ر ُأسػػتعممت

phaseolina الم مػػ  كػػ ور الػػا ف Panicum miliaceum  و لػػؾ
غسػػػمها، لػػػـ و ػػػعت عمػػػث مشػػبؾ سػػػمك  الزالػػػة المػػػاك الزا ػػػا ولمػػػا   بعػػا

نلػػػف سػػػاعة كارجػػػة  ػػػرار  الم تكػػػر، وزعػػػت الكػػػ ور اػػػ  اوارؽ سػػػعة 
غػػػػـ   اورؽ ، وبعػػػػاها تػػػػـ تع ػػػػيـ 011مػػػػ  وبم ػػػػاار  031الوا ػػػػا منهػػػػا 

و ارجػػػػة  ػػػػرار   0ك ـ سػػػػـ 0.3الكػػػػ ور كجهػػػػاز الم لػػػػا  ت ػػػػت  ػػػػ   
م ويػة، وبعػػا انتهػػاك اتػػر  التع ػػيـ وان نػػاض  ػػ   وارجػػة  ػػرار  °  000

االوتوكم ػػف بمػػا يسػػم  ات ػػة وا ػػرا  الػػاوارؽ ومػػف لػػـ تركػػت لتكػػرا اػػ  
و  F. oxysporumارجػػػػة  ػػػػرار  الم تكػػػػر ُل  ػػػػت كم ػػػػا، النطػػػػريف 

M.phaseolina  3أقػػػػراص قطػػػػر  3كػػػػ  عمػػػػث اننػػػػراا و لػػػػؾ ك  ػػػػااة 
اورؽ والتػػ  ا ػػ ت مػػف مسػػتعمرات النطػػريف النػػام  ف عمػػث الوسػػ  ممػػـ 

أيػػػاـ ، ُ  ػػػنت  لتلػػػةباسػػػت ااـ اللاقػػػخ النم نػػػ  وبعمػػػر  PDAال ػػػ ا   
 0±01 ومػا  عمػث ارجػة  ػرار   03الاوارؽ المم  ة اػ  ال ا ػنة ولمػا  

أيػاـ و لػؾ لتجػانس  0م وية مع اال   كنظر االعتبار ر  الػاوارؽ كػ  ° 
 0ث جميع اسط توزيع النطر عم

 تثبيييط فييي العائميية الصيميبيةنباتيات لبعض لييمسييتخمص الميائي ال تيثثير
 Macrophominaو  Fusarium oxysporumين نمييو الفطيير 

phaseolina   
 نباتات العائمة الصميبية جمع عينات 
 ػػػػػػػػػػتؿ النتػػػػػػػػػػر   اوراؽ بعػػػػػػػػػػض نباتػػػػػػػػػػات العا مػػػػػػػػػػة اللػػػػػػػػػػم كيةجمعػػػػػػػػػػت 

 Brassica oleraceaالمهانػػة هػػ  م 0103 0 01 -0103 0 01

var. capitate   و ال ػرنكيBrassica oleracea var. botrytis 
 قطػفو لػؾ بعػا   Brassica oleracea var. italica و الكروكمػ 

ال الػػػػ  مػػػػف ال  ػػػػوؿ المزروعػػػػة اػػػػ  ق ػػػػاك الػػػػاج   التػػػػابع لم ااظػػػػة 
وم ػػػػم  سػػػط  مسػػػتوي لػػػت، الػػػا ف ، بعػػػاها وزعػػػت النباتػػػػات عمػػػث 

0 بعػػػا تجن ػػػف الع نػػػات ط نػػػت االوراؽ ل ػػػرض تجنينهػػػا% 31بالسػػاراف 
ت اػػ  اكيػػاس مػػف الكػػول  ، لػػـ و ػػع طا ونػػة ال كػػوخالجااػػة كواسػػطة 

 عم ها اسـ النمو   النبات 0 الم ف واوف 
 : ألوراق بعييض نباتييات العائميية الصييميبيةتحضييير المسييتخمص المييائي 

 مػػز  ، ا  تػػـ [3]طري ػػة  و لػػؾ  سػػخ    ػػر المسػػت مص المػػا  تػػـ ت
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التػػػ  تػػػـ لكػػػ  نبػػػات مػػػف النباتػػػات الجااػػػة االوراؽ مسػػػ وؽ غػػػـ مػػػف 31
لػـ  ،مػ  0111اػ  اورؽ سػعة  م طرالماك مف الم   311مع ا تبارها 

اػػ  و   ػػرى اتػػر  واالػػر  المسػػتمر كػػ ف مػػع سػػاعة  10تػػػُرؾ الػػػمزيا لمػػا  
 قمػػاش كواسػػطة لنلػػ  العوالػػفال مػػي    بعػػاها رشػػ و ، ظػػروؼ الم تكػػر

ن ػػػػػػػ  الػػػػػػػث جهػػػػػػػاز لػػػػػػػـ  ػػػػػػػع اػػػػػػػ  اناك ػػػػػػػخ ا تبػػػػػػػار و و  مممػػػػػػػ  ،ال مػػػػػػػف
Centerfuge  15لما و اقي ة    اور  3000 الطرا المركزيم وبسرعة 

 ات و  Milliporeوراؽ ترشػػػػي  واسػػػػطة أبعػػػػاها رشػػػػ  الرا ػػػػف ك اقي ػػػة0 
 النبػات  مسػت مصالوجهػزت كميػة مناسػبة كػ  نػوع مػف  µm 0.25رقط
  نػػػ وتػػػـ  . stock solutionا اساسػػػم مػػػوال  المسػػػت مص هػػػ ا وعػػػا

اػػ  قنػػان  م ويػػة و  ° 4المست ملػػات اػػ  اللتجػػة عمػػث ارجػػة  ػػرار  
 0[14] ل  ف االستعماؿو  مع ت ط ها ب طاك السمواافم كمة ال مف 
العائمييية نباتيييات بعض ليييلييياوراق  المسيييتخمص الميييائي اختبيييار تيييثثير

و  Fusarium oxysporum يننميييو الفطييير  تثبييييط فيييي الصيييميبية
Macrophomina phaseolina  

الكروكمػػ  و  المهانػػة وال ػػرنكي نباتػػات ل االوراؽ الجااػػةاسػػتعم  مسػػت مص 
 % 01 ،01، 10ك ػػػز ا تر و  السػػػاب ةكمػػػا اػػػ  الن ػػػر   والػػػ ي تػػػـ ت  ػػػ را

 المع ػػـو  PDAبعػػا  مطهػػا مػػع الوسػػ  ال ػػ ا   كػػت عمػػث اننػػراا و لػػؾ 
 السػػػاب ةرجػػػت الػػاوارؽ ال اويػػػة عمػػث التراك ػػػز   ػػا 0 وقكػػ  اف  تلػػػمخ

امتػز  مػع  اف وبعػا الم مػوؿتجػانس  و لؾ لكػ  المع ـ  الزرع  الوس و 
لكػ    لتلػة مكػرراتو سػـ  9ب طػر  كتػري  لخ الوس  ا  اطباؽ بع ه

المػػػ كور  اننػػػا باج ػػػااة الػػػث معاممػػػة الشػػػاها وسػػػ  ترك ػػػز مػػػف التراك ػػػز 
 اػ  االطبػاؽ وبعا تلمخ الوس  ،كاوف مست مص  مع الممرض زرع 
سػـ ا ػ  مػف  ااػة مزرعػة  0.5 قطػرا ب ػرصبػاؽ منتلف ه ا االط ل  

ولكػػت مسػػتعمرت  النطػػريف  ايػػاـ 3عمػػرب النطػػر باسػػت ااـ اللاقػػخ النم نػػ 
F. oxysporum  وM. phaseolina  اػػػ   االطبػػػاؽ  ػػػنت لػػػـ

ل ػ ف اكتمػاؿ نمػو مسػتعمر   م وية º 0±28عمث ارجة  رار  ال ا نة و 
لممسػتعمر   متعاما فال طريف المعاؿ  قياس بالمسطر تـ 0 بعاها الم ارنة
لجميع معامتت التراك ز اللتا ومػف لػـ  سػاخ نسػبة التلكػي  و  النطرية

  االتية   [5] واف المعاالة
متوسػػػ  قطػػػر المعاممػػػة    –نسػػػبة التلكػػػي  %س  متوسػػػ  قطػػػر الم ارنػػػة 

 x 011متوس  قطر الم ارنةم 
 التجربة الحقمية

 مخمفات اوراق نباتات العائمة الصميبية في مكافحة المرض استخدام
است اـ مس وؽ االوراؽ الجااة للتا نباتات مف العا مة اللػم كية التػ  
تػػػـ ت  ػػػ رها مسػػػب ا وهػػػ  المهانػػػة، ال ػػػرنكي ، الكروكمػػػ  مػػػع معػػػامتت 

  ػا ننػ ت  GALIA F1النطػر الممػرض وللػنف وا ػا مػف البطػ ه 
 00التجر ػػة عمػػث لػػتا  طػػو  تن ػػي  ويملػػ  كػػ   ػػ  قطػػاع  ت ػػمف 

معاممة الت  تـ توزيعها عشوا يا ومف لـ تػـ ت ا ػا الجػور لموقػع الزراعػة 
غػػراـ مػػف الػػوزف الجػػاؼ لمسػػ وؽ اوراؽ النبػػات اػػ  موقػػع  3وتػػـ و ػػع 

ك  جػور  و مطهػا ج ػاا بالتر ػة وبعػاها تػـ ا ػااة ل ػا، النطػر الممػرض 
غػػػراـ  جػػػور  مػػػع اال ػػػ  كنظػػػر  3وؿ عمػػػث كػػػ ور الػػػا ف و واقػػػع الم مػػػ

االعتبار ترؾ معاممة الشاها الممرض ، ونن ت التجر ة كػلتا مكػررات 
 ويت مف ال طاع الوا ا عمث المعامتت االتية 

 M. phaseolina0 و  F. oxysporum لهانه + مس وؽ ا -0
 F. oxysporum0لهانه + مس وؽ ا -0
 M. phaseolina0لهانه + مس وؽ ا -0
  M. phaseolinaو  F. oxysporum  رنكي  + مس وؽ ال -3
 F. oxysporum0 رنكي  + مس وؽ ال -3
 M. phaseolina0 رنكي  + مس وؽ ال -0
  M. phaseolinaو  F. oxysporum كروكم  + مس وؽ ال -1
 F. oxysporumكروكم  + مس وؽ ال -2

 M. phaseolina0كروكم  + مس وؽ ال -3
كػػاوف ا ػػػااة مسػػػ وؽ  F. oxysporum شػػاها مػػػع الممػػرض -01

 0اوراؽ النبات
كػػاوف ا ػػااة مسػػ وؽ  M. phaseolina شػػاها مػػع الممػػرض  -00

 اوراؽ النبات

 M. phaseolinaو  F. oxysporumشػاها مػػع الممر ػػ ف  -00
 كاوف ا ااة مس وؽ اوراؽ النبات

 تقدير نسبة االصابة وشدتها -00
النػػاك اكتمػػاؿ عمميػػة التزه ػػر و اايػػة الع ػػا تػػـ ا ػػ  ال ػػراكات مػػف النباتػػات 

عػػػاا النباتػػػات الملػػػابة التػػػ  ظهػػػرت عم هػػػا  سػػػج  ا اػػػ  كػػػ  معاممػػػة 
اعراض المرض بالنرار االوراؽ ال اعاية مػع م شػرات الػ كوؿ و سػاخ 
عػػػػاا النباتػػػػات الملػػػػابة وتوزيعهػػػػا واػػػػف ارجػػػػة الػػػػاكتها عمػػػػث الػػػػال   

   0 [5 ,11]مف قك  المر   المعا 
 مظهر االصابة الدرجة

 نبات سميـ   ال تظهر اعراض مر ية مر ية م0   = 0
اوراؽ مػػػػػف  3-0 % 01-0الػػػػػنرار المجمػػػػػوع ال  ػػػػػري كنسػػػػػبة  = 1

 مالنبات
 2-3الػػػػػنرار  % 31-00الػػػػػنرار المجمػػػػػوع ال  ػػػػػري كنسػػػػػبة  = 2

 ماوراؽ مف النبات
% مع وجوا  كوؿ اػ  01-30النرار المجموع ال  ري كنسبة   = 3

 ماوراؽ مف النبات 01ا ا اارع النبات   النرار اكلر مف 
% مع وجوا  كوؿ اػ  21-00النرار المجموع ال  ري كنسبة   = 4

 اكلر مف ارع لمنبات0
  كوؿ وموت النبات بشك  كام     = 5

 و سكت نسبة االلابة واف المعاالة االتية

 س  لولابة %
 عاا النباتات الملابة

العاا الكم  لمنباتات المن ولة
  x  011   

 وكما يتت    [25] ومف لـ تـ  ساخ نسبة شا  االلابة واف معاالة 
 س  لولابة شا   %

 مجموع عاا النباتات الملابة ا  ك  ا ة ا تها
العاا الكم  لمنباتات المن ولة ارجةاعمث ا  الال   المر  
 x  011   
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 تقييم مؤشرات النمو لممجموع الجذري 
 )غم( الجذري معدل الوزن الطري لممجموع 

نباتػات  0تـ قياس الوزف الطري لممجموع الجػ ري و لػؾ مػف  ػتؿ ا ػ  
اػ  كاايػة مر مػة تكػويف االزهػار  معاممػةمػف كػ   والت  تـ تعميمهػا سػاب ا

ا  النبات وبعاها تـ ال  المجمػوع ال  ػري عػف المجمػوع الجػ ري و 
 بعا غس  المجموع الج ري مف عوالف االتر ة ا  ت ال راكات 0

 النتائج والمناقشة 
تثثير المستخمص المائي لبعض نباتات العائمة الصميبية ضيد الفطيرين 

Fusarium oxysporium و Macrophomina phaseolina  
 مختبريا

م لتػػػػتل ر المسػػػػت مص المػػػػا   لػػػػبعض نباتػػػػات 0تشػػػػ ر نتػػػػا ا الجػػػػاوؿ  
العا مػػػػػة اللػػػػػم كية   ػػػػػا اظهػػػػػرت النتػػػػػا ا ومػػػػػف  ػػػػػتؿ معػػػػػاؿ تػػػػػتل ر 
المسػػػػػػػت مص ولجميػػػػػػػع التراك ػػػػػػػز الػػػػػػػلتا ولكػػػػػػػت النطػػػػػػػريف اف جميػػػػػػػع 

تل ر المست ملػػات الػػػلتا المهانػػة ، الكروكمػػػ ، ال ػػرنكي  سػػػاهمت اػػ  تػػػ
معنوي ل نض قطر مستعمر  النطر قياسا لمعاممة الم ارنة مػع ا ػتتؼ 
معنػػػوي كػػػ ف جميػػػع المست ملػػػات وقػػػا تنػػػوؽ معنويػػػا مسػػػت مص المهانػػػة 
وتتهػػػػػا مسػػػػػت مص ال ػػػػػرنكي  الػػػػػ ي كػػػػػاور  اي ػػػػػا ا تمػػػػػف معنويػػػػػا عػػػػػف 

 3.10مست مص الكروكمػ  ا  كمػ  معػاؿ قطػر المسػتعمر  ونسػبة التلكػي  
% 03.33سػػػػػػـ ،  3.13% و 03.30سػػػػػـ،  3031% و 33.00سػػػػػـ ، 

 عمث التوال 0
ومػف المت ػػ  اي ػا لمعػػاؿ تػتل ر الترك ػػز يت ػ  تنػػوؽ معنػوي لمترك ػػز 

% اػػػ   نػػػض قطػػػر مسػػػتعمر  النطػػػر وزيػػػاا  نسػػػبة التلكػػػي  01اللالػػػا 
 3.01% و 31.10سػـ ،  3.30% ا  كم  01% و 01قياسا لمترك زيف 

 التوال 0% عمث 03.00سـ ،  0.01% و 31.02سـ ، 
امػػػا معػػػاؿ تػػػتل ر  المسػػػت مص ق الترك ػػػزم ا ػػػا  نػػػض نمػػػو المسػػػتعمر   
وزاا نسػػػبة التلكػػػػي   كػػػػ  مػػػػف مسػػػػت مص المهانػػػػة  ومسػػػػت مص ال ػػػػرنكي   

% مػػػػع وجػػػػوا اروقػػػػات معنويػػػػة كػػػػ ف 01ومسػػػػت مص الكروكمػػػػ  كترك ػػػػز
المست ملػػػػات الػػػػلتا ا  كمػػػػ  معػػػػاؿ قطػػػػر المسػػػػتعمر  ونسػػػػبة التلكػػػػي  

سػػػػػػػػػػػػػـ،  3.00% و 30.00سػػػػػػػػػػػػػـ،  3.03 % و31.31سػػػػػػػػػػػػػـ ،  0.20
% ا  01% عمػػػث التػػػوال  م ارنػػػة بمسػػػت مص الكروكمػػػ  كترك ػػػز 30.32

  ػػف اقػػ  تػػتل را عمػػث نمػػو المسػػتعمر  النطريػػة و نسػػبة التلكػػي  مػػع عػػاـ 
% ومسػت مص المهانػة 01ا تتاه معنويا عف مست مص ال رنكي  كترك ز

، سػػػـ 0003% و  03.00سػػػـ ، 0.01% و 02.00سػػػـ،  0.33ا  كمػػػ  
 % عمث التوال 01.120

ومػػػف المت ػػػػ  لمعػػػػاؿ تػػػتل ر النطػػػػر وجػػػػوا ا ػػػتتؼ معنػػػػوي كػػػػ ف كػػػػت 
النطػػػريف اػػػ   ساسػػػ تهما لتػػػتل ر المست ملػػػات الما يػػػة ا  كػػػاف االكلػػػر 

وبػػػػا تتؼ معنػػػػوي عػػػػف  M. phaseolinaتػػػػتل را مسػػػػتعمر  النطػػػػر 
 ا  كم  قطر المستعمر  ونسػبة التلكػي F. oxysporium مستعمر  النطر

 % عمث التوال 00.200سـ،  1.13% و 31.00سـ،  3.13
ك نمػػا معػػاؿ تػػتل ر  المسػػت مص ق النطػػر م ا ػػا   ػػف مسػػت مص المهانػػة 

مع عػاـ ا تتاػه  M. phaseolina اعمث نسبة تلكي  لمستعمر  النطر 
معنويػػا عػػف مسػػػت مص ال ػػرنكي  ا  كمػػػ  قطػػر المسػػػتعمر  ونسػػبة التلكػػػي  

% عمػػػػث التػػػػوال  قياسػػػػا 32.00، سػػػػـ 3.00% و 31.00سػػػػـ ،  3.33
مػػع عػػػاـ  F. oxysporiumلتػػال ر مسػػت مص الكروكمػػ   ػػا النطػػر 

وجوا ا تتؼ معنوي عف مسػت مص ال ػرنكي  لمنطػر ننسػه ا  كمػ  قطػر 
سػػػػػػػػػـ ،  0.00% و 02.11سػػػػػػػػػـ،  0.30المسػػػػػػػػتعمر  ونسػػػػػػػػػبة التلكػػػػػػػػػي  

 % عمث التوال 00.220
ك ػز اللالػا اعمػث نسػبة اما معاؿ تتل ر  الترك ز ق النطرم ا ا   ػف التر 

مع ا تتاه معنويػا عػف  M. phaseolina نض ا  مستعمر  النطر  
ا   F. oxysporium تػال ر الترك ػز اللالػا اي ػا اػ  مسػتعمر  النطػر

 3.32% و 00.00سػػػػـ ،  0.01كمػػػػ  قطػػػػر المسػػػػتعمر  ونسػػػػبة التلكػػػػي  
% عمػػث التػػػوال  قياسػػا بػػالترك ز االوؿ ولكػػػت النطػػريف مػػػع 02.11سػػـ، 
، سػػػػػـ 0.31% و 01.00سػػػػػـ،  0.01كمػػػػػ   اـ ا تتاهمػػػػػا معنويػػػػػا ا عػػػػػ

 % عمث التوال 0 02.00
ولتػػتل ر تػػاا   المسػػت مص والترك ػػز والنطػػر الممػػرض ا ػػا   ػػف اعمػػث 
 نض ا  مستعمر  النطػر مػع مسػت مص المهانػة وبػالترك ز اللالػا ومػع 

 0.00ا  كمػ  قطػر المسػتعمر  ونسػبة التلكػي   M. phaseolinaالنطػر 
% امػا اقػ  تػػتل ر مػع مسػت مص الكروكمػ  ولمترك ػػز االوؿ 11.00،  سػـ

% مػع عػػاـ 00.23سػػـ ،  0.32ا  كمػ   F. oxysporiumمػع النطػر 
 % ننس النطر 010% و  01ا تتاها معنويا عف الترك زيف 

اطػػػػػتؽ ويعػػػػزى سػػػػػكخ كػػػػػب  وتلكػػػػػي  نمػػػػػو مسػػػػػتعمرات الممػػػػػرض الػػػػػث  
مػف  ػتؿ عمميػة  Isothiocynate (ITCsمركبات اال زولا وسػيانات  

لمركبػػػػػػػػػػػػػػػػات كتيكوسػػػػػػػػػػػػػػػػن ول ت   Hydrolysis الت مػػػػػػػػػػػػػػػػ   المػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 Glucosinolate (GSTs وف موجػػػػوا  اػػػػ  انسػػػػجة هػػػػ ا التػػػػ  تكػػػػ

، ا ػػت عػػف  لػػؾ اانهػػا تطمػػف مركبػػات ا ػػرى والم تويػػة عمػػث النباتػػات
والتػػػػ   اال مػػػاض الاهنيػػػػة والككريػػػػت والن تػػػريتت وا ونػػػػات االل وسػػػػ نات

 0 [15 ,16]ت لر عمث الكا نات الممر ة لمنبات واالاات اال رى 
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 مختبريا  F. oxysporium ، M. phaseolina المستخمص المائي لبعض نباتات العائمة الصميبية في الفطرين تثثير( 1جدول )ال
 

 المستخلص

التزكيش 

% 

F. oxysporium M. phaseolina  معدل تأثيز المستخلص* 

 التزكيش

قطز المستعمزة 

 )سم(

نسبت 

 التثبيط

قطز المستعمزة 

 )سم(

نسبت 

 التثبيط

قطز المستعمزة 

 )سم(

نسبت 

 التثبيط

 a 6.33 03.00 ba 6.25 30.55 a 6.29 30.08 01 اللهانت

01 dc 5.41 39.81 fe 4.41 51.00 d 4.91 45.44 

01 dce 5.00 44.44 g 2.66 70.36 f 3.83 57.40 

 a 6.58 26.85 a 6.33 29.62 a 6.45 28.23 01 البزوكلي

01 a 6.50 27.77 dfe 4.83 46.29 b 5.66 37.03 

01 ba 6.16 31.47 f 4.16 53.70 cd 5.16 42.58 

 a 6.50 27.77 ba 6.25 30.55 a 6.37 29.16 01 القزنبيط

01 a 6.33 29.62 dfe 4.75 47.21 cb 5.54 38.41 

01 bc 5.58 37.96 g  3.00 66.66 e 4.29 52.31 

معدل تأثيز التزكيش* 

 الفطز

 معدل تأثيز التزكيش     

01 a 6.47 02.00 0.01 a 01.00 a 6.37 03.00 

01 b 6.08 00.33 3.00 d 32.00 b 5.37 31.00 

01 c 5.58 02.11 0.01e 00.00 c 4.43 31.20 

معدل تأثيز المستخلص* 

 الفطز

 معدل تأثيز المستخلص     

 3.32b 02.11 3.33d 31.00 c 3.10 44.33 لهانت

 0.30a 02.11 3.00c 30.00 a 3.13 35.99 بزوكلي

 0.00a 00.22 3.00d 32.00 3.31b 40.05 قزنبيط

  a 32.81 3.13  b 47.31  1.13  معدل تأثيز الفطز

 ق ك  رقـ يمل  معاؿ لتلة مكررات 
 %30االرقاـ الت  ت توي عمث  روؼ متشاكهة ال توجا ك نها اروقات معنوية  سخ ا تبار انكف متعاا ال اوا عنا المستوى  ق 
 

 
تثثير مستخمصات العائمة الصميبية عمى نمو فطر  (1صورة )

Macrophomina phaseolina  أ( مقارنة الشاهد ، )ب( مستخمص( .
% ، )د( 30% ، )ج( مستخمص نبات القرنبيط 30نبات المهانة بنسبة 

 %30مستخمص نبات البروكمي 
 

 
 Fusarium( تثثير مستخمصات العائمة الصميبية عمى نمو فطر 2صورة )

oxysporum sp.  أ( مقارنة الشاهد ، )ب( مستخمص نبات المهانة( .
% ، )د( مستخمص نبات 30% ، )ج( مستخمص نبات القرنبيط 30بنسبة 

 %30البروكمي 
 

 Fusarium تيثثير اضيافة مخمفيات العائمية الصيميبية عميى الفطيرين 

oxysporium و Macrophomina phaseolina   فييي بعييض
 صفات لنمو

 Fusarium تيثثير اضيافة مخمفيات العائمية الصيميبية عميى الفطيرين 

oxysporium و Macrophomina phaseolina   وتييداخمهما
 في نسبة اإلصابة 

اف لػػػو   تػػػتل ر المعػػػامتت  ومػػػف معػػػاؿم 0  مػػػف  ػػػتؿ نتػػػا ا الجػػػاوؿ
جميػػع المعػػامتت المسػػت امة مػػف م منػػات العا مػػة اللػػم كية قػػا    ػػت 
 نػػض معنػػوي اػػ  نسػػبة االلػػابة وشػػاتها قياسػػا لمعاممػػة الم ارنػػة وقػػا 

اعمػػث  نػػض  تبا نػػت تمػػؾ المعػػامتت ايمػػا ك نهػػا و   ػػت معاممػػة المهانػػة
لكنػػه و  تػتل ر معاممػة ال ػرنكي  تمػف معنويػا عػف تولػـ لػابة االنسػبة  اػ 

ا  كم ػػػػت نسػػػػبة االلػػػػابة  تػػػػتل ر معاممػػػػة الكروكمػػػػ عنويػػػػا عػػػػف ا تمػػػػف م
م ارنػػػػػػػة بمعاممػػػػػػػة  % عمػػػػػػػث التػػػػػػػوال %10000 ، %03033 ، 01.11

 تػػػػػتل ر، ومػػػػػف المت ػػػػػ  اي ػػػػػا اف معػػػػػاؿ  %30.00السػػػػػيطر  الممولػػػػػة 
معػا سػج  اعمػث   M. phaseolinaو   F. oxysporiumالنطػريف 

 والنطرF. oxysporium النطر تتل رنسبة الابة وا تمف معنويا عف 

M. phaseolina   10.31، %10.00كػػت عمػػث اننػػراا ا  كم ػػت ،%
 0% عمث التوال ..020

امػػا بالنسػػػبة لمتػػػاا   اػػػ  نسػػػبة االلػػػابة اكانػػػت اقػػػ  نسػػػبة الػػػابة هػػػ  
كنسػػبة   M. phaseolinaتػػتل ر معاممػػة المهانػػة مػػع النطػػر الممػػرض 

 .Fانة مع النطر % والت  ا تمنت معنويا عف تتل ر معاممة المه30.00
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oxysporium   0110الممر  ف معا % م ارنػػػػػة بالم ارنػػػػػة الممولػػػػػة بػػػػػالنطريف 01ا  كم ػػػػػت% 
 

 وتداخمهما في نسبة اإلصابة  F. oxysporium ، M. phaseolina( : تثثير اضافة مخمفات العائمة الصميبية عمى 2) جدولال
 المعامالث

 الممزض

 نسبت االصابت  %

 معدل تأثيز الفطز control القزنبيط البزوكلي اللهانت

F. oxysporium + M. phaseolina 00.00fe 10.00 

c 

00.00de 011.11 

a 

76.66 

a 

F. oxysporium 01.11 

fe 

10.00dc 00.00 fe 30.00ba 72.50 

ba 

M. phaseolina 30.00 

f 

00.00 de 00.00 fe 20.00 

b 

68.33 

b 

 60.00 معدل تأثيز المعامالث

c 

72.21 

b 

64.44 

c 

93.33 

a 

 

 ك  رقـ يمل  معاؿ لتلة مكررات *
 %30االرقاـ الت  ت توي عمث  روؼ متشاكهة ال توجا ك نها اروقات معنوية  سخ ا تبار انكف متعاا ال اوا عنا المستوى  ق
 

 Fusarium تيثثير اضيافة مخمفيات العائمية الصيميبية عميى الفطيرين 

oxysporium و Macrophomina phaseolina   وتييداخمهما
 اإلصابة شدة في 

اػ  شػا  ان نػاض  المعػامتتتػتل ر  معػاؿ م ومػف0تك ف نتا ا الجاوؿ  
 اف معاممػة المهانػة ا ػا    ػت اعمػث  نػضنتػا ا الاظهػرت  االلابة ا ػا

معاممػػػػػة معاممػػػػػة ال ػػػػػرنكي  و ا تمػػػػػف معنويػػػػػا عػػػػػف  ا تتاهػػػػػامػػػػػع اي ػػػػػا 
م ارنػػػػػػػػة  عمػػػػػػػث التػػػػػػػوال % 31.33، %30.33% ، 31.11الكروكمػػػػػػػ  

 الممػػرض ا ػػا تػػتل رك نمػػا معػػاؿ % ،  03.00بمعاممػػة السػػيطر  الممولػػة 
 .Mو   F. oxysporiumكػػػػاف اعمػػػػث شػػػػا  لتلػػػػابة بػػػػالنطريف 

phaseolina    نطػرلتػتل ر المعا مع عاـ وجوا اروقػات معنويػة  F. 

oxysporium  و النطػرM. phaseolina   كم ػتا  كػت عمػث اننػراا 
 % عمث التوال 30.200%، 32.00% ، 30.00  لابةالشا  ا

اما التاا   ا  شا  االلابة اكانت اقػ  شػا  الػابة هػ  تػتل ر معاممػة 
% والتػ  01.00كنسػبة   M. phaseolinaالمهانة مع النطر الممػرض 

  F. oxysporiumا تمنت معنويا عػف تػتل ر معاممػة المهانػة مػع النطػر 
 .F% م ارنػػػػػػػة بالم ارنػػػػػػػػة الممولػػػػػػػة بػػػػػػػػالنطريف 03.00ا  كم ػػػػػػػت 

oxysporium   وM. phaseolina   معػػا والتػػ  لػػـ ت تمػػف معنويػػا
 .Fعػػػف تػػػػال ر كػػػػ  منهمػػػػا عمػػػػث اننػػػراا وكػػػػاف االكلػػػػر تػػػػال را النطػػػػر 

oxysporium  و مػػف لػػـ تػػتل ر النطػػرM. phaseolina   ا  كم ػػت
 0% عمث التوال %00.00 ، %03.00 ،00.00

 

 وتداخمهما في نسبة اإلصابة  F. oxysporium ، M. phaseolina( : تثثير اضافة مخمفات العائمة الصميبية عمى 3) جدولال
 المعامالث      

 الممزض

 االصابت  %شدة 

 معدل تأثيز الفطز control القزنبيط البزوكلي اللهانت

F. oxysporium  +M. phaseolina 30.00cbd 33.00 

b 

33.00cbd 00.00 

a 

30.00a 

F. oxysporium 03.00cd 31.00cb 30.00cbd 03.00 

a 

32.00a 

M. phaseolina 01.00 

d 

30.11 

cbd 

31.00cbd 00.00 

a 

30.20a 

 31.11 تأثيز المعامالثمعدل 

c 

31.33 

b 

30.33cb 03.00 

a 

 

 ك  رقـ يمل  معاؿ لتلة مكررات *
 %30االرقاـ الت  ت توي عمث  روؼ متشاكهة ال توجا ك نها اروقات معنوية  سخ ا تبار انكف متعاا ال اوا عنا المستوى  ق
  

ان نػػاض نسػػبة االلػػابة  السػػكخقػػا يعػػزى م 0،  0مػػف  ػػتؿ الجػػاوؿ  
الث اف م منات العا مػة اللػم كية ت تػوي عمػث مركبػات كيميا يػة  وشاتها

  M. phaseolinaو F. oxysporium تػ لر سػمكيا عمػث النطػريف 
عنػػا ا ػػااتها مػػع التر ػػة   ػػا تت ػػرر هػػ ا المركبػػات وتػػ اي الػػث ت   ػػر 
اػػػػ   ػػػػواص التر ػػػػة والتػػػػ  تجعمهػػػػا وسػػػػ  اقػػػػ  مت مػػػػة لنمػػػػو النطريػػػػات 

والػػ ي يكػػوف  Glucosinolateالممر ػػة ومػػف هػػ ا المركبػػات المركػػخ 
كتراك ػػػز عاليػػػة اػػػ  نباتػػػات العا مػػػة اللػػػم كية ، وعنػػػا ت ممهػػػا ما يػػػا بنعػػػ  

ا نهػػػا تنػػػتا مركبػػػات كيميا يػػػة عا ػػػا  تػػػ لر عمػػػث  Myrosinaseانػػػزيـ 
 Oxazolidinthiousالمسػػػػػػكبات المر ػػػػػػية ملػػػػػػ  ا ونػػػػػػات السػػػػػػيان ا و 

وككريت ػػػػا اله ػػػاروج ف وككريت ػػػػا الكػػػػار وف  Isothiocyantesومركبػػػات 
 0   [19 ,8]ومركبات ك ولية عا ا  

 Fusarium الفطيرين  تيثثير اضيافة مخمفيات العائمية الصيميبية عميى

oxysporium و Macrophomina phaseolina وتداخمهما فيي 
 الطري  وزن الجذر صفة

 مػػف معػػاؿ تػػتل ر المعػػامتت لػػو   تنػػوؽ م و 3اشػػارت كيانػػات الجػػاوؿ  
جميػػع المعػػامتت عػػف معاممػػة السػػيطر  الممولػػة بػػالممرض   ػػا    ػػت 
معاممػػة المهانػػة اعمػػث معػػاؿ وللػػنة الػػوزف الرطػػخ مػػع عػػاـ ا تتاهمػػا 

ع معاممػة ال ػرنكي  ولكنهمػا ا تمنػا عػف معاممػة الكروكمػ  ا  كمػ  معنويا م
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غػػـ عمػػث التػػػوال  م ارنػػة بالمعاممػػة الممولػػػة   0.30و   0.31و   0.01
غػػػػػـ ، ومػػػػػف المت ػػػػػ  اي ػػػػػا ولتػػػػػتل ر النطػػػػػر   0.33بػػػػػالممرض ا ػػػػػ  

 M. phaseolinaالنطرو   F. oxysporiumالممرض ا ا كاف النطر

غػػـ قياسػػا لتػػتل ر كػػ   0.00الػػوزف الرطػػخ كمػػ  معػػا اكلػػر تػػتل را  للػػنة  
 منهما عمث اننراا مع ا تتاهمػا معنويػا ايمػا ك نهمػا وكػاف معػاؿ النطػر

F. oxysporiumاكلػر تػػتل را مػف  معػػاؿ  النطػر M. phaseolina  

،   0.30مػع وجػوا ا ػػتتؼ معنػوي ك نهمػػا وللػنة الػػوزف الرطػخ ا  كمػػ  
 غـ عمث التوال 0 0.03و 

كػػػ ف المعػػػامتت والممػػػرض اػػػ  لػػػنة الػػػوزف الرطػػػخ ا ػػػا  امػػػا التػػػاا  
   ت معاممة المهانة مع النطر الممرض اعمث تال را ولـ ت تمػف معنويػا 

، و  0.10عػػف معاممػػة ال ػػرنكي  مػػع النطػػر ننسػػه ا  كمػػ  الػػوزف الرطػػخ 
 .F غػػـ عمػػث التػػوال  م ارنػػة بمعاممػػة السػػيطر  الممولػػة بػػالنطر  0.10

oxysporium والنطر M. phaseolina   0.00 0غـ 
 

 صفة وزن الجذر الطري وتداخمهما في   M. phaseolina و F. oxysporium الفطرين  مخمفات العائمة الصميبية عمى تثثير( : 4) جدولال
 المعامالث

 الممزض

 الىسن الطزي للجذور )غم(

 معدل تأثيز الفطز control القزنبيط البزوكلي اللهانت

F. oxysporium  +M. phaseolina 2.40 

bec 

2.03 

de 

0.01 

de 

0.00 

e 

0.00 

c 

F. oxysporium 2.63 

ba 

2.54 

b-c 

2.60 

bac 

2.47 

bdc 

2.56 

b 

M. phaseolina 2.76 

a 

2.65 

ba 

2.73 

a 

2.63 

ba 

2.69 

a 

 0.01 معدل تأثيز المعامالث

a 

0.30 

ba 

0.31 

a 

0.33 

b 

 

 ك  رقـ يمل  معاؿ لتلة مكررات *
 %30االرقاـ الت  ت توي عمث  روؼ متشاكهة ال توجا ك نها اروقات معنوية  سخ ا تبار انكف متعاا ال اوا عنا المستوى  ق

 

 Fusarium الفطيرين  تيثثير اضيافة مخمفيات العائمية الصيميبية عميى

oxysporium و Macrophomina phaseolina وتداخمهما فيي 
 الجاف وزن الجذر صفة

م ومػػػف معػػاؿ تػػػتل ر المعػػػامتت ا  تنوقػػػت 3كيانػػػات الجػػػاوؿ   او ػػ ت
جميػػع المعػػامتت عػػف معاممػػة السػػيطر  الممولػػة بػػالممرض   ػػا    ػػت 

الػػوزف الجػػاؼ مػػػع عػػاـ ا تتاهمػػػا  وللػػػنةمعاممػػة المهانػػة اعمػػػث معػػاؿ 
معنويا مع معاممػة ال ػرنكي  ولكنهمػا ا تمنػا عػف معاممػة الكروكمػ  ا  كمػ  

غػػػػػـ عمػػػػػث التػػػػػوال  م ارنػػػػػة بالمعاممػػػػػة الممولػػػػػة  1.03و  1.03و  1.00
غػػػػػـ ، ومػػػػػػف المت ػػػػػ  اي ػػػػػا ولتػػػػػتل ر النطػػػػػػر  1.00بػػػػػالممرض ا ػػػػػ  

 M. phaseolina النطرو F. oxysporium الممرض ا ا كاف النطر

غػػـ قياسػػا لتػػتل ر كػػ   1.00معػػا اكلػػر تػػتل را  للػػنة الػػوزف الجػػاؼ كمػػ   
 منهما عمث اننراا مع ا تتاهمػا معنويػا ايمػا ك نهمػا وكػاف معػاؿ النطػر

F. oxysporiumاكلر تػتل را مػف  معػاؿ    النطػر M. phaseolina  
 و 1.03الػوزف الجػاؼ ا  كمػ   وللػنةمػع وجػوا ا ػتتؼ معنػوي ك نهمػا 

 غـ عمث التوال 0 1.03
امػػػا التػػػاا   كػػػ ف المعػػػامتت والممػػػرض اػػػ  لػػػنة الػػػوزف الجػػػاؼ ا ػػػا 
   ت معاممة المهانة مع النطر الممرض اعمث تال را ولـ ت تمػف معنويػا 

و  1.02عػػػف معاممػػػة ال ػػػرنكي  مػػػع النطػػػر ننسػػػه ا  كمػػػ  الػػػوزف والجػػػاؼ 
 .F النطرغػػـ عمػػث التػػوال  م ارنػػة بمعاممػػة السػػيطر  الممولػػة بػػ 1.01

oxysporium والنطر M. phaseolina   1.01 0غـ 
 

 صفة وزن الجذر الجافوتداخمهما في   M. phaseolina و F. oxysporium الفطرين  مخمفات العائمة الصميبية عمى تثثير( : 5) جدولال
 المعامالث     

 الممزض

 الىسن الجاف للجذور )غم(

 معدل تأثيز الفطز control القزنبيط البزوكلي اللهانت

F. oxysporium  +M. phaseolina 
0.33 

dec 

0.32 

de 

0.32 

de 

0.30 

e 

0.30 

c 

F. oxysporium 
0.36 

ba 

0.35 

b-c 

0.36 

bac 

0.34 

bdc 

0.33 

b 

M. phaseolina 
0.38 

a 

0.36 

ba 

0.37 

a 

0.36 

ba 

0.31 

a 

 معدل تأثيز المعامالث
1.00 

a 

1.03 

ba 

1.03 

a 

1.00 

b 
 

 ك  رقـ يمل  معاؿ لتلة مكررات *
 %30االرقاـ الت  ت توي عمث  روؼ متشاكهة ال توجا ك نها اروقات معنوية  سخ ا تبار انكف متعاا ال اوا عنا المستوى  ق
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م اف هػػػػػ ا اال تتاػػػػػات يعػػػػػزى 3م و الجػػػػػاوؿ  3نت ػػػػػ  مػػػػػف الجػػػػػاوؿ  
سػػككها الػػث تػػتل ر مسػػ وؽ اوراؽ نباتػػات المهانػػة وال ػػرنكي  والكروكمػػ  قػػا 
يعػػوا الػػث اف نباتػػات العا مػػة اللػػم كية لهػػا امكانيػػة تػػوا ر مػػواا ع ػػوية 
ا  التر ة والت  تساعا اػ  ت سػ ف  ػواص التر ػة وزيػاا  المػواا ال  ا يػة 

بات وبالتال  زياا  ا  نمو وقو  النبات وك لؾ تتل رهػا عمػث المسػكبات لمن
المر ػػية التػػ  تلػػ خ النبػػات والموجػػوا  اػػ  التر ػػة عػػف طريػػف تناعػػ  

المركبػػػػػات الطكيعيػػػػػػة الموجػػػػػوا  اػػػػػػ  اجػػػػػوات ال تيػػػػػػا لنباتػػػػػات العا مػػػػػػة 
 Isothiocyanatesالػػث  Glucosinolateاللػم كية ا   ت ػػوؿ مركػػخ 

و وجػػوا المػػاك بطري ػػة الت مػػ  المػػا     ػػا  Myrosinaseبنعػػ  انػػزيـ 
ة يمر ػػػػػوف مسػػػػػ ولة اػػػػػ  مكاا ػػػػػة المسػػػػػكبات الاف هػػػػػ ا المركبػػػػػات تكػػػػػ

[20,7] 0 
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Evaluating the Efficacy of leaf powder Cabbage, Cauliflower and Broccoli 

against the fungus Fusarium oxysporium f.sp. melonis and Macrophomina 

phaseolina causing melon wilt disease 
Nazar Khalaf Azal Khazraji , Salih Mohammed Ismail 

Plant Protection Department , College of Agriculture, Tikrit University , Tikrit , Iraq 

 

Abstract 
The results of the Current study shows the compatibility of the pathogen Fusarium oxysporium f.sp. melonis and 

Macrophomina phaseolina in the pathogenicity of the melon plant and the emergence of symptoms of wilt 

disease. Both fungi were isolated from the infected plants that were collected in vegetable fields from Dujail and 

Ishaqi areas in Salah al-Din Province. The study evaluated the efficacy of three types of extracts of some plants 

of the cruciferous family (Lahana, cauliflower, Broccoli) which were tested in inhibiting the growth of F. 

oxysporium and M. phaseolina, and for the three concentrations 10, 20, and 30%, In all the tested concentrations 

a significant reduction in inhibition of the diameter of the fungus colony compared to the control treatment 

achieved, and the third concentration achieved the highest effect rather than others. There was a significant 

difference between the highest inhibition with humidity extract and the lowest with broccoli extract which 

reached 44.33% and 35.95%. In addition, adding dry leaf powder to these plants, at a rate of 5 g/gorah, 

contributed to the field application, which led to a reduction in the percentage and severity of infection compared 

to the control treatment group without adding dry leaf powder. The lowest infection rate and severity were 

achieved with the softening treatment, reaching 60.00%, 40.00% and the most With the treatment of broccoli 

72.21% and 47.55%,  compared to the treatment contaminated with the pathogen which reached only 93.33% 

and 65.11%. The effect of the leaves of the cruciferous family plants also contributed to reducing the infection in 

the studied root growth characteristics, with a significant difference from the control treatment. The wet and dry 

weight of the rootstock in the softening treatment was 2.60 and 0.36 g, compared to the contaminated control 

treatment which was 2.44 and 0.33 g. 

 


