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RR تأثير موعد الزراعة والتسميد البوتاسي وبعض المعامالت الكيميائية واألحيائية
في الحاصل الكلي ووزن الثمار السليمة لخيار الماء جراء االصابة بذبابة ثمار 

              وذبابة ثمار البطيخ الكبرى  Dacus ciliates (Loew)القرعيات
D. frontalis (Becker) 

 
 حمزة كاظم الزبيدي                        سوسن كريم فليج            الجوراني           رضا صكب

 

 كلية الزراعة  /جامعة بغداد
 

وفق ، 2012جامعة بغداد للموسم الخريفي /كلية الزراعة  /نفذت تجربة حقلية  في حقل الخضر العائد لقسم وقاية النباتالخالصة: 
ية كان فيها الموعد والتسميد ألواح رئيسية والمعامالت الكيميائية واألحيائية ألواح ثانوية عشتصميم األلواح المنشقة في قطاعات كاملة الت

بذبابة   .Cucumuis sativusLإصابة ثمار خيار الماء جراء السليمة وزن الثمارالحاصل الكلي ولتقييم التكامل بين هذه الطرق في زيادة 
 . D .frontalis ( Becker)وذبابة ثمار البطيخ الكبرى   .Dacus ciliatusLثمار القرعيات

 Biocont-T   ،Beauveriaلتر ، المستحضرين االحيائيين  /مل  1.25 بمقدارTalstar) بينت نتائج الدراسة ان استعمال المبيد(
bassiana  (انتاج محلي) ، Talstar  +Biocont-T و Talstar  +B.bassiana الى زيادة  في الحاصل بحسب التراكيز  أدت

نباتات على التوالي في موعد الزراعة االول  10   /غم 10633و 9350، 8633، 8200، 11700 األنتاجية  الموصى بها، أذ بلغت
نباتات، بينما  10/غم 8050) البالغة Controlدونم مقارنة بالمعاملة الضابطة (/ كغم  25(اوائل آب) واعتماد التسميد البوتاسيالموصى به 

نباتات على التوالي عند نفس الموعد واستعمال التسميد البوتاسي  10/غم 12100و 10383، 11872، 10333، 12933 األنتاجية كانت
في موعد الزراعة الثاني (اوائل  ايلول) .  نباتات 10غم / 9092ة دونم مقارنة بالمعاملة الضابطة والبالغ /كغم 50ضعف الموصى به 
التسميد البوتاسيالموصى به ، فيما بلغت بنباتات على التوالي  10 /غم 6600و 5075، 5958،  4308،  5733اعطت المعامالت 

رنة بالمعاملة الضابطة  الموصى به مقاالتسميد البوتاسي ضعف بنباتات على التوالي   10/غم  6387و  7292، 7867،  5250، 10900
 10غم/ 9340نباتات على التوالي، كذلك كان لهذه العوامل تأثيراً في الحصول على ثمار سليمة بلغ وزنها  10  /غم3625 و3458والبالغة

اصل للثمار السليمة والذي مقارنة مع اقل ح Talstarنباتات في الموعد االول والتسميد بضعف الموصى به والمعاملة بالمبيد الكيمياوي 
الموصى به. وكان لمستوى التسميد دورا في  نباتات في الموعد الثاني والتسميد البوتاسي 10غم/ 967كان في معاملة المقارنة والبالغ 

ئج ان ، واظهرت النتاى بهالتسميد بضعف الموصى به والموصبنباتات  10غم/  4645و  6335الحصول على ثمار سليمة اكثر اذ بلغت 
 10غم/  4161و  6719الزراعة في االول من اب كانت افضل من الزراعة في االول من ايلول في الحصول على ثمار سليمة بلغت 

 نباتات. 
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Effect of Planting Date, Potassium Fertilization, Chemical 
and Biological Treatments on the Total Yield and 

Uninfected Fruits of Cucumber by Cucurbite fly Dacus 
ciliatus(Loew) and melon fruit fly Dacus frontalis (Becker) 

 
Redha AL-Jorany          Sawsan Kareem  Flaih             Hamza AL-zubaidy 

 
University Of Baghdad / Plant Protection 

 

Abstract  : A filed study was conducted in Plant Protection Department / Faculty of Agriculture / 
University of  Baghdad  during fall season in 2012. A complete random design  was used to evaluate the 
integrated control among some agricultural, chemical and biological treatments to increase the total yields 
of  cucumber Cucumis sativus L. and decrease the fruit that infested  by cucurbit fruit fly Dacus ciliatus 
(Loew) and melon fruit fly Dacus frontalis (Becker) . 
Chemical pesticide Talstar (1.25ml / l ) , biocontrol agents Biocont-T , local product Beauveria bassiana, 
Biocont-T+ Telstar and B.bassiana + Talstar  controls  agents treatments were applied. These treatments 
showed fruit production increasing by 11700, 8200, 8633, 9350  and  10633 gm/10  plants  respectively, 
when the recommended treatment (25 kg / Donum)  of potassium fertilizer was applied, for seed swing 
season at the  beginning  of  August, compared  to  8050 gm /10 plants for the control.  Whereas fruit 
production reached 12933,10333,11872,10383 and  12100 gm/10  plants respectively, compared  to 9092 
gm/10 plants for control, when potassium fertilizer quantity doubled  (50kg/ Donum). 
       In  the  second sowing season ( the beginning of September), the above  treatments produced 
(5733,4308,5958,5075 and 6600) gm/10 plants respectively  when the recommended potassium fertilizer 
quantities were added, While yield quantities were 10900,5250,7867,7292 and 6387 gm/10 plants 
respectively when the recommended quantities were doubled up to 50 kg/ Donum, compared  to 3458 and 
3625 gm/ 10 plants for the  Control. These factors had an effect on getting healthy fruits weighed 9340 g 
per 10 plants in the first planting date, fertilizing with double recommended dose and the treatment with 
chemical pesticide Talstar compared to less product of fruits 967 g per 10 plants, which was in the second 
planting date and fertilizing with the recommended dose of  potassium. The level of fertilization had an 
important role in getting more product of fruits, weighed 6335 and 4546 g per 10 plants for each of 
fertilization with doubled and recommended doses respectively. The result showed that planting in the 
first of August was better than the late planting in the first of September, to get healthy fruits reached 
6719 and 4161 gm /10 plants.   
 

 
 المقدمة

 Cucumber(Cucumis sativusيعد الخيار (
L.  من محاصيل خضر العائلة القرعية

(Cucurbitaceae)   المهمة في بلدان العالم
ومنها العراق ، ويعتقد أن الهند و أفريقيا 

     ) بلغت المساحة6الموطن األصلي لخيار الماء (
المزروعة بمحصول خيار الماء في العراق عام 

 األنتاج بلغودونم   188381نحو   2010
يتعرض خيار الماء  .)9( طن  431868

لإلصابة بالعديد من اآلفات الحشرية وغير 
الحشرية ويصاب السيما في العروة الخريفية 

)، Dacus ciliatus )12بذبابة ثمار القرعيات 
) تسجيل ذبابة ثمار البطيخ (5واضافت الصفار 

اللتان    D. frontalis (Becker)الكبرى 
في  تحدان من انتاجيته في بعض مناطق زراعته

 منهما على طبيعة يعتمد ضرر كل .)11العراق(
العوائل النباتية التي تتغذى عليها والظروف 

) ان 7) و (8البيئية المحيطة بها ، فقد ذكر (
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الضرر الذي تحدثه بعوائلها النباتية والسيما 
منها يمكن ان يؤدي الى انخفاض  القرعيات

جودة الثمار بسبب ثقوب وضع البيض وما 
تسببه من تشوه او تجعد الثمار، فضالً عن تغذية 
اليرقات على لب وبذور تلك الثمار والتي تسبب 

) ان 3لها في الغالب التعفن والتلف واشار (
هناك ستة انواع من الذباب تصيب خيار الماء 

 Dacusها االقتصادية رتبة حسب اهميتوهذه م
frontalis(Becker)،Dacus 

ciliatus(Loew) ،Atherigona 
orintalis(Schin) ،Atherigona varia 

(Meigen) ،Myiopardalis pardalina 
(Bigot)Ceratitis capitata 

(Wiedeman)  ولألهمية االقتصادية لهاتين ،
التكامل بين بعض االفتين ولغرض تقييم 

ة والكيميائية واالحيائية في العوامل الزراعي
التأثير على الكثافة السكانية لهما ورفع انتاجية 

 الحاصل الكلي لخيار الماء فقد اقترح مشروع 
 هذا البحث.

 
 المواد وطرائق العمل

نفذت تجربة حقلية في حقل الخضر العائد     
جامعة  –كلية الزراعة  –لقسم وقاية النبات 

على وفق تصميم  2012بغداد للموسم الزراعي 
 Randomized(المعشاة كاملة القطاعات ال

Complete Blok Design ) (RCBD (
كان فيها الموعد والتسميد الواح رئيسة 
والمعامالت الواح ثانوية على مساحة واحد دونم 

القسم االول تقريباً . قسم الحقل الى قسمين 
 1/8/2011موعد الزراعة االول في ل خصص

وكل قسم تم تقسيمه الى  1/9/2011والثاني في 
لتسميد البوتاسي االول المستوى  قسمين ثانويين

 65هي والموصى بها  كانت النسب السمادية
/ دونم على دفعتين االولى عند  كغم يوريا

 85الزراعة والثانية عند االزهار االنثوي و 
كغم سوبر فوسفات ثالثي عند الزراعة فضالً 

بوتاسيوم على / دونم كبريتات الكغم 25عن 
، وقد ين عند الزراعة واالزهار االنثويدفعت

 15اضيفت جميع االسمدة اسفل النبات على بعد 
اما القسم ، )6و  4( سم وعلى شكل خطوط

جميع االسمدة بنفس  تالثاني فقد استعمل
 كبريتات البوتاسيوم  االسلوب والكميات عدا

 / دونم).كغم 50كانت مضاعفة (
قسم كل قسم من االقسام االربعة الى ثالث 
قطاعات وكل قطاع قسم الى ستة وحدات 

ستة معامالت وكل وحدة  في كل منهاتجريبية 
تجريبية عبارة عن مرزين للزراعة طول كل 

، وبذلك م 2م والمسافة بين مرز واخر 10منها 
 وحدة . 72يكون عدد الوحدات التجريبية 

زرعت بذور الخيار (صنف غزير) في 
الموعدين السابقين على جانبي المرز والمسافة 

، اذ وضعت في كل سم 30بين نبات واخر 
، وعند بلوغ النباتات خمسة اوراق بذرة 2جورة 

نفذ  ورة وحقيقية خفت الى نبات واحد في كل ج
 برنامج التسميد كما ذكر آنفاً .

زهار عند وصول النباتات إلى مرحلة اال
الذكري ولكال الموعدين اجريت المعامالت 

 :االتية
استعمل المبيد  :المبيد الحشري تلستار .1

الذي يحتوي على   Talstar 25 ECالكيميائي
 /مل 1.5بتركيز    (Bifenthrin)المادة الفعالة 

المستحضرالتجاري رشا"كل أسبوعين لتر من 
 ولحين نهاية الموسم .

تم  : Beauveria bassianaالفطر.2
 .Bالحصول على المستحضر التجاري للفطر 

bassiana من مركز الزراعة العضوية  
 لتر  / غم 5، واستعمل بمعدلوزارة الزراعة/

P

7
P10×1) كل أسبوعين لحين  ا"رش )/ مل بوغ

  .نهاية الموسم
تم  Trichoderma harzianum الفطر:.3

 على المستحضر التجاري البيوكونت الحصول
)  T (Biocont– من مركز الزراعة العضوية 
وزارة الزراعة من انتاج شركة البركة  / 

المادة الفعالة .لمستلزمات الزراعة العضوية
 Trichoderm harzianumأبواغ الفطر

P

7
P10×19) م/ غ2.5استعمل بمعدل و / غم)بوغ

 . رشا" لحين نهاية الموسم  لتر
 .B:الفطر  +المبيد الكيميائي تلستار.4

bassiana    استعمال بنفس التراكيز والمواعيد
 .طريقة الرشبو
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 المبيد الكيميائي تلستار.5
استعمال بنفس  : T.harzianumالفطر+

 .طريقة الرشبالتراكيز والمواعيد و
المقارنة:رشت الوحدات التجريبية .6

المخصصة لمعاملة المقارنة بالماء فقط وبنفس 
 .طريقة الرشبالمواعيد و

 
 والمناقشةالنتائج 

 
تأثير موعد الزراعة والتسميد البوتاسي 

 والمعامالت المختلفة في وزن الثمار الكلي
 

اظهرت النتائج ان للمعامالت المختلفة تأثيراً 
واضحاً في وزن الثمار الكلي اذ اعطت المعاملة 

اعلى معدل لوزن  Talastarبالمبيد الكيميائي 
نباتات ، في حين  10غم /  10317الثمار بلغ 

، معاملة  B.bassianaتفوقت المعاملة بالفطر 
+ المبيد ومعاملة الفطر  T. harzianumالفطر 

B. bassiana  المبيد على معاملة المقارنة اذ +
 6056و  8930، 8025، 8582بلغت معدالتها 

، بينما لم تظهر نباتات على التوالي 10غم / 
والمعاملة  فروق معنوية بين معاملة المقارنة

غم /  7023والبالغة  T. harzianumبالفطر 
) بينما كان للتداخل بين موعد 1نباتات (جدول 

الزراعة ومستوى التسميد والمعامالت المختلفة 
) اذ 4تأثيراً في وزن الثمار الكلي (جدول 

 Talstarتفوقت المعاملة بالمبيد الكيميائي 
+ المبيد في  B. bassianaومعاملة الفطر 

وعد الزراعة االول والتسميد بضعف الموصى  م
 10غم /  12100و  12933به اذ بلغ معدليهما 

نباتات مما يؤكد التكامل بين هذه العوامل في 
 اعطاء افضل حاصل .

اظهرت نتائج التحليل االحصائي فروقاً معنوية 
سميد الموصى به وضعف الموصى به بين الت

) اذ تفوق المستوى الثاني في اعطاء 2جدول (
 10/ غم 9003اعلى معدل لوزن الثمار والبالغ 

نباتات مقارنة مع المستوى االول والذي بلغ 
 .نباتات وبفارق معنوي بينهما 10غم /  7308

وكان للتداخل بين المعامالت المختلفة ومستوى 
التسميد تأثيراً في وزن الثمار الكلي، اذ تفوقت 

والتسميد  Talstarبالمبيد الكيميائي المعاملة 

البوتاسي بضعف الموصى به في معدل وزن 
نباتات في  10غم /  11917الثمار الكلي اذ بلغ 

حين كان اقل وزن للثمار في معاملة المقارنة 
غم/  5754والتسميد البوتاسيالموصى به، اذ بلغ 

 نباتات.  10
) ان لموعد الزراعة تأثيراً 3يوضح الجدول (

وزن الثمار الكلي اذ اعطى الموعد االول  في
نباتات مقارنة  10غم /  10273اعلى معدل بلغ 

 6038مع الموعد الثاني والذي بلغ المعدل فيه 
نباتات، كذلك كان للتداخل بين  10غم / 

المعامالت المختلفة وموعد الزراعة تأثيراً في 
وزن الثمار الكلي اذ تفوقت المعاملة بالمبيد 

 .Bومعاملة  الفطر Talstarي الكيميائ
bassiana  المبيد في موعد الزراعة االول +

 11367و  12317اذ اعطت اعلى معدل بلغ 
نباتات على التوالي مقارنة مع  10غم / 

المعامالت االخرى في موعد الزراعة الثاني 
ومعاملة المقارنة التي اعطت اقل معدل لوزن 

نباتات ، بينما أظهر  10غم /  3542الثمار بلغ 
التحليل االحصائي فروقاً معنوية للتداخل بين 
موعد الزراعة ومستوى التسميد البوتاسي 

 ) .  4(جدول 
) عند زراعة الخيار صنف شعاع في 1(اشار 

البيئة المحمية ان استخدام السماد النيتروجيني 
/  78كغم / هكتار والفسفور  1000بمقدار 

كغم / هكتار قد  1000هكتار والبوتاسيوم 
) ان معاملة 6(اعطى اعلى حاصل . واوضح 

كغم  340كغم يوريا و  260التسميد  بمقدار
كغم كبريتات البوتاسيوم  100سوبر فوسفات و 

/ هكتار قد اعطت افضل النتائج في صفات 
 .عض هجن الخيار في الحقل المكشوفحاصل ب

 
تأثير موعد الزراعة والتسميد البوتاسي 

 ت المختلفة في وزن الثمار السليمة والمعامال
 

اثرت المعامالت المختلفة ايجابياً في زيادة 
) فقد تفوقت 5جدولالوزن الكلي للثمار السليمة (
ومعاملة  Talstarالمعاملة بالمبيد الكيميائي 

ميائي على + المبيد الكي B. bassianaالفطر 
، اذ بلغ المعدل فيهما بقية المعامالت االخرى

نباتات على التوالي،  10/ غم 6503و  7289
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في حين كان اقل معدل لوزن الثمار السليمة في 
نباتات  10/ غم 1938معاملة المقارنة والبالغة 

وبفروق معنوية بينها وبين بقية المعامالت 
االخرى. ولكن وجدت فروق معنوية للتداخل 
بين موعد الزراعة ومستوى التسميد 

ثير على وزن الثمار والمعامالت المختلفة في التأ
) اذ يمكن اعتماد الموعد الثاني  5 السليمة (جدول

ومستوى التسميد بضعف الموصى به والمعاملة 
الموعد االول  ويليهTalstar بالمبيد الكيميائي 

والتسميد الثاني في التكامل والحصول على 
 اعلى معدل لوزن الثمار السليمة.

) عن 6اظهرت نتائج التحليل االحصائي (جدول 
تفوق التسميد البوتاسي بضعف الموصى به في 

ر السليمة على التسميد الموصى زيادة وزن الثما
نباتات  10غم/  4546و  6335، اذ بلغت به

، كذلك كان للتداخل بين مستوى على التوالي
التسميد البوتاسي والمعامالت المختلفة تأثيراً 

ت ، اذ اعطياً في زيادة وزن الثمار السليمةمعنو
والتسميد  Talstarالمعاملة بالمبيد الكيميائي 

/ غم 9228بضعف الموصى به اعلى معدل بلغ 
نباتات مقارنة مع اقل معدل لمعاملة المقارنة  10

نباتات. وكان لموعد  10غم/  1893والبالغة 
الزراعة االول تأثير افضل من الموعد الثاني اذ 

 4161و  6719بلغ معدل وزن الثمار السليمة 
 ).6نباتات على التوالي (جدول  10م/ غ

كان للتداخل بين المعامالت المختلفة وموعد 
الزراعة تأثيراً معنوياً في وزن الثمار السليمة، 

 Talstarاذ اعطت المعاملة بالمبيد الكيميائي 
+ المبيد  B. bassianaومعاملة الفطر 

الكيميائي  في موعد الزراعة االول اعلى معدل 
نباتات على  10/ غم 8068و  8512بلغ 

، في حين كان اقل معدل في معاملة التوالي
(جدول  نباتات 10/ غم 1127المقارنة والبالغة 

) وجود فروق معنوية 8الجدول (ويوضح  )7
بين موعد الزراعة ومستوى التسميد اذ للتداخل 

كان الموعد االول ومستوى التسميد الثاني 
 10غم/  7303االفضل في وزن الثمار السليمة 

نباتات مقارنة مع الموعد الثاني والتسميد 
، نباتات 10غم/  2956الموصى به والذي كان 

) ان الفطريات التي تصيب الحشرات 10اشار (
تنتج تراكيب فطرية مثل الهايفات التي تعمل 
على تقليل او تثبط  وضع البيض بالنسبة 
للحشرة اكثر من ذلك المركبات الطيارة او 

 B.bassianaنتجة بواسطة الفطر الطاردة الم
على سلوك وضع البيض لذبابة  تأثيرايضاً لها 

 فاكهة البحر المتوسط . 
 

 نباتات. 10: تأثير موعد الزراعة والتسميد البوتاسي والمعامالت المختلفة في وزن الثمار الكلي غم/1جدول
 التسميد المعامالت

 البوتاسي
 

 موعد
 الزراعة

 B.bassiana المقارنة
+ Talstar 

T.harzianum 
+ Talstar B.bassiana T.harzianum Talstar 

الموعد  الموصى به 11700 8200 8633 9350 10633 8050
 األول

ضعف  12933 10333 11872 10383 12100 9092 
 الموصى

 الموصى به 5733 4308 5958 5075 6600 3458
 الموعد
ضعف  10900 5250 7867 7292 6387 3625 الثاني

 الموصى

 معدل المعاملة 10317 7023 8582 8025 8930 6056

 

 LSD  ≤ 0.05   : المعامالت   =     1055.6    
      للتداخل  =    2470.7    
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 نباتات . 10غم/ : تأثير التداخل بين المعامالت المختلفة والتسميد البوتاسي في وزن الثمار الكلي 2جدول 

 التسميد البوتاسي الموصى به ضعف الموصى معدل المعاملة
 المعامالت

10317 11917 8717 Talstar 

7023 7792 6254 T.harzianum 

8582 9869 7296 B. bassiana 

8025 8838 7212 Talstar + T.harzianum 

8930 9243 8617 Talstar + B. bassiana 

 المقارنة 5754 6358 6056

 معدل التسميد 7308 9003 
  LSD   ≤    0.05     للتسميد   =   1420.7             
 المعامالت  x  التسميد   =     1751             
 

 نباتات . 10المختلفة وموعد الزراعة في وزن الثمار الكلي غم/تأثير التداخل  بين المعامالت :  3جدول 

 موعد الزراعة
 المعامالت 

 معدل المعاملة الموعد الثاني الموعد األول

Talstar 12317 8317 10317 

T.harzianum 9267 4779 7023 

B. bassiana 10253 6912 8582 

Talstar+ T.hazrianum 9867 6183 8025 

Talstar + B. bassiana 11367 6493 8930 

 6056 3542 8571 المقارنة

  6038 10273 معدل الموعــد

 LSD  ≤ 0.05   موعد الزراعة   =  1549              
 المعامالت x موعد الزراعة   =     1825.8              

 
 نباتات . 10غم/ في وزن الثمار الكلي : تأثير التداخل بين موعد الزراعة ومستوى التسميد البوتاسي 4جدول 

  التسميدمستوى  الموصى به ضعف الموصى معدل الموعــد
 عةموعد الزرا

 الموعد األول 9428 11119 10273

 الموعد الثاني 5189 6887 6038
 معدل التسميد 7308 9003 

 LSD  ≤ 0.05   للتسميد  =   1420.7   
الزراعةموعد  x التسميد  =    1748     
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 نباتات. 10: تأثير موعد الزراعة والتسميد البوتاسي والمعامالت المختلفة في وزن الثمار السليمة  غم/5جدول  
 التسميد المعامالت

 البوتاسي
 موعد

 الزراعة
 المقارنة

B.bassiana 
+ Talstar 

T.harzianum 
+ Talstar 

B.bassiana T.harzianum Talstar 

  الموصى به 7907 5650 5983 6350 7925 3000
الموعد 

 ضعف الموصى 9117 7922 8007 8058 8212 2500 األول

الموعد  الموصى به 2792 1708 3442 4142 4683 967
 ضعف الموصى 9340 3728 6517 6137 5192 1287 الثاني

 معدل المعاملة 7289 4752 5987 6172 6503 1938

 LSD  ≤ 0.05   : المعامالت  =     993.7     
                    للتداخل  =   2162.8     

 
 نباتات . 10: تأثير التداخل بين المعامالت المختلفة والتسميد البوتاسي في وزن الثمار السليمة غم/  6جدول 

   مستوى التسميد   الموصى به ضعف الموصى معدل المعاملة
  المعامالت   

7289 9228 5349 Talstar 
4752 5825 3679 T.harzianum 
5987 5246 4712 B. bassiana 
6172 7098 7262 Talstar + T.harzianum 
6503 6702 6304 Talstar + B. bassiana 
 المقارنة 1983 1893 1938

 معدل التسميد 4546 6335 
 LSD   ≤    0.05  للتسميد  =  1325.5                  
  المعامالت  x  التسميد   =    1641.7                  
      

 نباتات . 10:  تأثير التداخل بين المعامالت المختلفة وموعد الزراعة في وزن الثمار السليمة غم/  7جدول  

 LSD  ≤ 0.05   لموعد الزراعة  = 5931.2             
  =    1454.9                المعامالت x موعد الزراعة

 موعد الزراعة
 معدل المعاملة الموعد الثاني الموعد األول المعامالت

Talstar 8512 6066 7289 
T.harzianum 6786 2718 5192 
B. bassiana 6995 4979 5987 

Talstar + T.harzianum 7204 5139 6172 
Talstar + B. bassiana 8068 4937 6503 

 1938 1127 2750 المقارنة
  4161 6719 معدل الموعد
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 نباتات 10:  تأثير التداخل بين موعد الزراعة ومستوى التسميد البوتاسي في وزن الثمار السليمة غم/ 8جدول 

 مستوى التسميد الموصى به ضعف الموصى معدل الموعد
 موعد الزراعة

 الموعد األول 6136 7303 6719

 الموعد الثاني 2956 5367 4161

 معدل التسمي 4546 6335 

     LSD  ≤   0.05   للتسميد  =1325.5         
  موعد الزراعة  x التسميد  =  1372.9         
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االشعة فوق البنفسجية واالثيلين متعدد الكاليكول في زيادة تحمل  تأثير
 للجفاف) Triticum aestivum Lكالس نبات الحنطة (.

 

Pعبدهللا خليفةنوفل نجم 

1
Pعقيل حسين العاصي ،P

1
Pكاظم محمد إبراهيم ،P

2 

 

P

1
P جامعة تكريت، العراق. -كلية العلوم 

P

2
P .كلية التقنيات االحيائية، جامعة النهرين، العراق 

 

 Triticumإلى استحثاث التغايرات الوراثية لصفة تحمل الجفاف في اثنين من  التراكيب الوراثية من الحنطة الدراسة  هدفالخالصة: 
aestivum L. إلى األشعة فوق البنفسجية بهدف استحثاث تغايرات وراثية جديدة. ُعقَِّمْت  بعد تعريض أنسجة الكالسي خارج الجسم الح

 )، وفُِصلَْت األجنة الناضجة َوُزِرَعْت على الوسط الغذائي NaOClالبذور الناضجة للحنطة باستعمال مادة هيبوكلورات الصوديوم (
Murashige and Skoog, )MS الحاوي على منظم النمو (2,4-Dichlorophenoxy acetic acid 2,4-D)(  ملغم/لتر  2بتركيز

َض الكالس المستحث ملغم/لتر0.5بتركيز الستحثاث الكالس. أُعيدت زراعة الكالس على نفس الوسط بعد تضمينه بمنظم النمو الكاينتين . ُعرِّ
فضالً عن تشعيع الكالس % 12.0أو  8.0، 0.04.0,وبالتراكيز  Polyethylene glycol (PEG)لإلجهاد الرطوبي باستعمال مادة 

kJ mP 1.5وبجرعة  UV-C)باألشعة فوق البنفسجية (

-2
P  على وسط  دقيقة وزرع 60، أو 30، 0ولمددMS  ذي مستوياتPEG  .اعاله
لكال التركيبين الوراثيين. أظهرت النتائج وجود فروق معنوية  UVوالمعرض إلى أشعة  PEGُسجل الوزن الطري للكالس بوجود مركب 

دقيقة أعلى  60في متوسط األوزان الطرية للكالس في مختلف المعامالت، إذ أعطت المعامالت المعرضة لألشعة فوق البنفسجية لمدة 
ُعزل ونُقَي الدنا من الكالس بعد اجراء ولكال التركيبين الوراثيين.  PEGوزن طري للكالس، وانخفض الوزن بزيادة مستويات  متوسط

 Polymeraseالمعامالت عليه للتركيبين الوراثيين فضالً عن صنف صابر بيك وتم الحصول على كميات كافية من الدنا إلجراء تفاعل 
Chain Reaction )PCR ثم طبقت تفاعالت (PCR ) عليها باستعمال بادئين متخصصين هماP20 ,P25ادئات ). أعطت نتائج الب

في المواقع المتممة إلرتباط البادئ والمتمثلة بظهور او إختفاء الحزمة في PEG و  UVصورة لمدى التغاير الوراثي الناتج من تأثير 
 الموقع المخصص لها وحسب حجمها الجزيئي.

 . PEG ،PCR  ،الشد المائي ، . Triticum aestivum L الحنطة،الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: The study aimed to stimulate a genetic variation towards drought tolerance in two wheat 
genotypes (Triticum aestivum L.) in vitro after callus exposure to UV. Seeds of both genotypes were 
sterilized by using NaOCl at the concentration 4.5% for 20 min. The mature embryo were dissected and 
implanted in Murashige and Skoog nutrient medium (MS) containing 2,4-Dichlorophenoxy (2,4-D) at a 
concentration 2mg\L for callus induction. Callus cultures were re cultured on the same medium plus 
kinetin. Initiated callus was exposed to water stress by using PEG at the concentrations 0, 4, 8 or 12%. 
Callus cultures were additionally subjected to UV-C as a source for radiation at the dose 1.5 KJ m-P

2
P for 0, 

30 or 60 min and cultured onto MS medium supplemented with different levels of PEG. Callus fresh 
weight was recorded in the presence of PEG after exposure to UV for both genotypes. Results indicated 
that exposure to UV for 60 min resulted in the highest callus fresh weight, however it decreased with 
increasing PEG level in the nutrient medium for both genotypes. DNA was isolated and purified from 
callus tissues already exposed to UV and PEG for both genotypes in addition to Saber Beck genotype to 
perform polymerase chain reaction (PCR) using two specific primers (P20, P25). Results exhibited a 
range of genetic variation caused by treatment with PEG and UV according to the presence or absence of 
bands and their molecular size at the specific sites. 
 
Key words: Wheat, Triticum aestivum L., Drought stress, PEG, PCR. 

 

 Introductionالمقدمة 
 L. Triticumتُعد حنطة الخبز 

aestivum  من أهم محاصيل الحبوب الغذائية
والعراق خاصة لكونها الغذاء في العالم عموماً 

الرئيسي لغالبية الشعوب. وتشير الدراسات إلى 
إلى بليون طن   2020إن العالم سيحتاج في عام 

من الحنطة لسد االحتياج العالمي بينما ال يتعدى 
. وقد )1(مليون طن  600اإلنتاج الحالي 

أوضحت إحصائيات المنظمة العربية للتنمية 
اإلنتاج الكلي للحنطة  إن 2000الزراعية لعام 

ألف طن وبمعدل  1027.13في العراق بلغ 
كغم/ هكتار في المناطق  609.46انتاجية 

الديمية. يُعد هذا اإلنتاج منخفضاً مقارنة باإلنتاج 
العالمي لذا تم التأكيد على زراعة محصول 
الحنطة لتامين الحاجة الملحة منه ورفع إنتاجيته 

من ثلث سكان  غذاءا ًرئيسياً ألكثر اكونه
 األرض.

يُعاني العراق اليوم من قلة األمطار 
وشحة الموارد المائية والذي أدى إلى انخفاض 
مناسيب المياه، فضال عن سوء استعمال مصادر 
المياه في الزراعة بإتباع األساليب التقليدية في 
الري، لذا برزت الحاجة إلى ابتكار تقنيات 
جديدة تمكن المحصول من تحمل نقص المياه 

رقعة الزراعية عندما يكون الماء بهدف توسيع ال
العامل المحدد لذلك. إن عامل الجفاف مثل باقي 

 فيعوامل اإلجهاد البيئي له تأثيره السلبي 
المحاصيل الحقلية، ويُعد من المحددات الرئيسية 
لنمو وإنتاجية المحاصيل وخاصة في المناطق 

وذلك للدور  (3)الجافة وشبة الجافة في العالم 
يلعبه الماء في مختلف العمليات المهم الذي 

الحيوية للنبات فارتفاع النبات ومساحته الورقية 
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وجاهزية العناصر الغذائية وبناء البروتين 
وزيادة نسبة الكلوروفيل والكربوهيدرات 
وإنتاجية النبات تتأثر جميعها بنقص مياه 

وألجل المساهمة في حل مشكلة نقص  .(4)الري
ات إلى وضع برامج المياه فقد عمل مربو النب

بحثية تهدف إلى استنباط سالالت جديدة من 
صيل اإلستراتيجية وخصوصا الحنطة المحا

تحمل الجفاف من خالل التربية التقليدية ت
قاً ائطر االخيرة . وفرت(5)والتقانات الحديثة 

وأساليب جديدة لم تكن متوفرة لنقل صفات 
محددة إلى النباتات وإنتاج سالالت من الحنطة 
متحملة للجفاف والملوحة والحرارة من خالل 

صفات ونقلها عزل الجينات المسؤولة عن هذه ال
ولكون الحنطة  .(6)إلى النباتات االقل تحمال 

من المحاصيل اإلستراتيجية وتتأثر إنتاجيتها 
 هدف البحث الحالي إلى: ،بسبب الجفاف

من أجنة البذور الناضجة  استحثاث الكالس -1
لتركيبين وراثيين من الحنطة ومن ثم 
تعريضه إلى األشعة فوق البنفسجية كمطفر 
فيزيائي الستحثاث التغايرات الوراثية لصفة 
تحمل الجفاف وزراعته في وسط حاٍو على 

PEG .كعامل إجهاد مائي 
التحري عن التغايرات الوراثية المحتمل  -2

 اثيين باستعمالحصولها في التركيبين الور
 بادئات متخصص

 

 المواد وطرائق العمل

أُجريت التجارب على تركيبين وراثيين 
والتي  من الحنطة الناعمة المزروعة في العراق

-g1) ACS-Wجلبت من ايكاردا وهما 
) g2( ACS-W-91271) و 91253

باإلضافة لصنف صابر بيك الذي استعمل 
للمقارنة كصنف محلي متحمل للجفاف. أخذت 
البذور الناضجة للتركيبين الواثيين وصنف 
صابر بيك، ُغِسلت بالماء المقطر ِعدَّة مرات ثم 
ُغمرت في محلول هيبوكلورات الصوديوم 

دقيقة وُغِسلَت بالماء المقطر  20% لمدة 4.5
زالة تأثير المادة المعقمة. المعقم ِعدَّة مرات إل

نُفَِّذت جميع العمليات في ظروف معقمة 
باستعمال منضدة إنسياب الهواء الطبقي. فُِصلَت 

وذلك بعد عمل شق  األجنة الناضجة من البذور
طولي منالجانب الظهري للبذرة باستعمال 

اذ تم 11مجهز بشفرة جراحية رقم7مشرط رقم 
لغذائي رفع الجنين وزراعته على الوسط ا

، وُزِرَعت بشكل مقلوب في الوسط المعقم
ن من األمالح غير العضوية  الغذائي الُمَكوَّ

 Skoog )(MS [7]و  Murashigeلوسط 
، Nicotinic acidملغم/لتر  0.1مضافًاً إليه 

 Pyridoxine-HCl ،2.0ملغم/لتر  0.5
-Myoملغم/لتر  Glycine ،100ملغم/لتر 
inositol ،2.0  2,4ملغم/لتر-D أُعيد زراعة .

الكالس على نفس الوسط والتوليفة من التراكيز 
ملغم/لتر كاينتين بهدف  0.5أعاله مع تضمين 

إدامة الكالس، اذ أديم األخير تحت ظروف 
م. بعد الحصول ˚ 2±25الظالم وبدرجة حرارة 

على كمية كافية من كالس التراكيب الوراثية 
) 50المدروسة، نُقَِل وزن ثابت من الكالس (

ملغم َوُزِرَع على أوساط غذائية جديدة تحتوي 
على نفس مكونات وسط استحثاث الكالس مع 

% 12أو  8، 4بالتراكيز  PEG-6000إضافة  
على التوالي باإلضافة إلى معاملة المحايد. نُفَِّذت 
التجربة بخمسة تكرارات لكل تركيب وراثي 

. ُحِضنَت الزروعات تحت PEGوتركيز من 
لسابقة. وبعد أُسبوعين ُحِسَب نفس الظروف ا

 الوزن الطري للكالس كل إسبوعين ولمدة شهر.

 50َجَرت عملية تشعيع الكالس بعد وزن 
ملغم من الكالس (داخل منضدة انسياب الهواء 
الطبقي) وبواقع خمسة مكررات لكل معاملة 
وتركيز من التركيبين الوراثيين إذ ُوِضَعت في 

ى وسط غذائي أطباق زجاجية معقمة تحتوي عل
ونقلت إلى جهاز موجات األشعة فوق البنفسجية 

. جرى Vilber lour mat (UV- C)نوع 
kJ mP 1.5تعريضها لجرعة 

-2
P 30، 0مدد ولل ،

، وإعادة زراعتها على نفس (8)دقيقة  60أو 
أعاله مع تسجيل الوزن الطري  PEGتراكيز 

من  )DNAتم عزل ( كل أسبوعين ولمدة شهر.
نبات الحنطة باالعتماد على الطريقة التي  كالس

، مع بعض التحويرات Weigand (9)ذكرها 
-Saghaiوالمعتمدة على األسس التي ذكرها 

Maroof (10). 
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 طريقة العمل واالستخالص
ملغم من الكالس الطري  150-100ُوِزَن  .1

وطحن بسرعة في هاون خزفي مبرد مسبقاً 
ناسبة بعد إضافة النتروجين السائل بكمية م

واستمرت عملية الطحن بإضافة كميات 
أخرى من النتروجين السائل حتى أصبح 

 الكالس على شكل مسحوق ابيض ناعم.
ُوِضَع المسحوق في أنابيب بالستيكية  .2

Eppendorf  500وأُضيف إليه 
مايكروليتر من محلول االستخالص 
المحفوظ في حمام مائي على درجة حرارة 

حمام مائي ْم وحضنت األنابيب في  65
 90-60هزاز على الدرجة نفسها ولمدة 

 دقيقة.
ُرفعت األنابيب وبردت إلى درجة حرارة  .3

مايكروليتر  250ْم وأضيف لكل أنبوب  37
) 1:24من محلول الكلوروفورم: ايزواميل (

 دقيقة. 15مع تحريك األنبوبة لمدة 
نُقلت األنابيب إلى جهاز الطرد المركزي  .4

دورة/ دقيقة لمدة  4000ونُبذ المزيج بسرعة 
 دقيقة. 15

المائية العليا بعد انتهاء عملية ُسحبت الطبقة  .5
الطرد المركزي بواسطة ماصة دقيقة 

Micro pipette  إلى أنبوب أخر معقم
وأضيف الحجم السابق نفسه من محلول 
الكلوروفورم: ايزواميل ونبذ بالسرعة نفسها 

 مرة ثانية.
ُسحبت الطبقة المائية العليا بواسطة ماصة  .6

دقيقة ووضعت في أنابيب جديدة معقمة 
مايكروليتر من كحول  500وتمت إضافة 

االيزوبروبانول المبرد ومزجت بالتقليب 
الهادئ إلى إن ظهرت كتلة بيضاء تمثل 

 . خيوط الدنا
ُسحبت خيوط الدنا بواسطة قضيب زجاجي  .7

ي ووضعت ف (Hook)معقوف النهاية 
مايكروليتر  500أنبوبة أخرى حاوية على 

 دقيقة. 20من محلول الغسل وتركت لمدة 
ُرفعت خيوط الـدنا بواسطة قضيب 

 Eppendorf)زجاجي إلى أنابيب بالستيكية 
tubes)  مايكروليتر من  100-50حاوية على

محلول اإلذابة وبالتحريك بين مدة وأخرى إلى 
ذلك حفظت  ان تمت اإلذابة للـدنا تماما، وبعد

ْم الستعمالها 20-عينات الدنا على درجة حرارة 
 في التجارب الالحقة.

 

 

 البوادئ المستعملة في الدراسة )1جدول (

Primers 

Sequences (5’         3’) Chromosome 

location 

Expected 

size (bp) 

Ann. 

Temp. 

(°C) 

P20F 

P20R 

TCGTCCCTCTTCTCGCTCCAT 

GCGGTTGCCCCATTAGACATAG 
3D 1193 63 

P25F 

P25R 

CTGGCACCTCCATTGCTGCC 

AGTACATGAACTCAACGCACAGGACAAC 
3A 596 57 

 
 

 Specific primerتفاعالت 
أُجريت التفاعالت باالعتماد على 

Huseynova وRustamova) ،11 في (
عينات الدنا المستخلصة من كالس نبات الحنطة 

 1باستعمال بادئين والمذكورة في الجدول 
 Operonوالمجهزة من شركة 

Technologies USA. 
 التالية في التفاعل:المواد والمحاليل  استعملت
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1- Premix  مجهز من شركةBioneer 
ومكون من المواد والمحاليل الموضحة في 

 .2جدول 
 )DNA Templetلدنا (قالب ا -2

المتخصصة  البوادئ -3
)Specificprimers( 

 Sterilized distilledماء مقطر معقم ( -4
water( 

 
 

 Premix) مكونات 2جدول (
 

1U Taq DNA Polymerase 
250µM القواعد النايتروجينية 
10µM Tris-HCl (pH 9.0) 
30Mm KCl 
1.5mM MgclR2 

 
 طريقة العمل

ُضبط تركيز الدنا في العينات المدروسة  -1
 50عينة بتركيز  21والبالغ عددها 

 نانوغرام/ مايكروليتر بواسطة النانودروب.

ُحضرت األنابيب الحاوية على خليط التفاعل  -2
مل ووضعت في الثلج لحين إتمام  0.2بسعة 

أدناه علماً اإلضافات الموضحة في الجدول 
 مايكروليتر. 20ان الحجم النهائي للتفاعل 

 
 الحجم لعينة واحده بالمايكروليتر التركيز النهائي المكونات
 15 ـــ ماء مقطر

 بيكومول 10 البادئ
 برايمر Fما يكروليتر من  1
 برايمر Rما يكروليتر من  1

 1 مايكروليترنانوغرام/ 50 قالب الدنا
premix 2 ـــ 

 
ثواني إلتمام مزج  5-3نُبذ المزيج لمدة  -3

خليط التفاعل، بعدها وضعت األنابيب في 
) Thermocyclerجهاز المبلمر الحراري (

 على برنامج خاص وكاالتي:
دقائق على درجة حرارة  3دورة واحدة لمدة 

 34ْم للمسخ األولي لشريط الدنا تلتها  94
دقيقة  1دورة تضاعف تضمنت كل دورة 

وعلى درجة حرارة خاصة لكل بادئ 
الرتباط  1وحسب ما ورد في الجدول 

دقيقة على درجة  1.30البادئ بالدنا القالب و
 ْم الستطالة البادئ، ودورة أخيرة 72حرارة 

ْم  72دقائق على درجة حرارة  10لمدة 
 الستكمال مرحلة االستطالة.

بعد انتهاء وقت التفاعل، ُرفعت األنابيب من  -4
 5جهاز المبلمر الحراري وسحبت 

مايكروليتر من األنابيب وحملت بحفر هالم 
% مع 2.5االكاروز المحضر مسبقاً بتركيز 

 تحميل المعلم في احد الجوانب.
ك بتشغيل جهاز الترحيل ُرحلت العينات وذل -5

 دقيقة. 120-105الكهربائي لمدة 
ُصبَِغ الهالم بصبغة بروميد االثيديوم لمدة  -6

دقيقة مع التحريك بجهاز الهزاز  25-30
وُصور بعد تعريضه لألشعة فوق البنفسجية 

 Gel documentationعلى جهاز 
system. 
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 النتائج والمناقشة

واألشعة فوق البنفسجية أو  PEGتأثير تراكيز 
التداخل بينهما في متوسط الوزن الطري 

 للكالس المستحث من األجنة الناضجة للحنطة
للتركيب  3أظهرت نتائج الجدول 

% 4بتركيز  PEGتفوق معاملة  gR1Rالوراثي 
بمقدار  والتي أعطت أعلى وزن طري للكالس

ملغم ولم تختلف معنوياً عن معاملة المقارنة  58
ملغم،  55.2والتي أعطت متوسط وزن مقداره 

 PEGوأيضاً لم تختلف معنوياً عن المعاملة 
% والتي أعطت متوسط وزن مقداره 8بتركيز 

ملغم، ولكنها اختلفت معنوياً مع معاملة  57
% والتي أعطت متوسط 12بتركيز  PEGـ

ملغم. كما تبين من الجدول  50.5وزن مقداره 
ذاته ان هناك فروقات معنوية بين المعامالت 

دقيقة  60هي لمدة  UVوكانت أفضل معاملة 
حيث تفوقت معنوياً عن باقي المعامالت 

 60.93وأعطت متوسط وزن طري مقداره 
ملغم. في الوقت الذي كان أقل وزن في معاملة 

 UVو PEGالسيطرة. أما بالنسبة للتداخل بين ـ
 .فكانت جميع المعامالت غير معنوية فيما بينها

 
) بعد مرور أربعة gR1Rفي متوسط الوزن الطري لكالس الحنطة للتركيب الوراثي ( UVو PEG) تأثير3جدول (

 .D-2,4ملغم/ لتر من  2مجهز بمقدار  MSأسابيع من إعادة الزراعة على وسط 

PEG 
mean 60 30 0 

UV min 
 

PEG (%) 
58 65.2 57.8 51.0 4 
57 61.6 59.0 50.6 8 

50.5 56.0 49.4 46.2 12 
 60.93 55.4 49.26 mean 

 PEG =55.2معاملة السيطرة ـ
PEG × UV 

N.S 
UV= 4.61 PEG= 4.61 

LSD 
5% 

 
 4أظهرت النتائج المبينة في جدول 

 PEG، تفوق معاملة g2للتركيب الوراثي 
% بعد تحقيقها أعلى متوسط وزن 4بتركيز 

ملغم ولم  65.73 وصل الىطري للكالس 
% 8بتركيز  PEGتختلف معنوياً مع معاملة 

ملغم  64.20والتي أعطت متوسط وزن مقداره 
وأيضاً لم تختلف عن معاملة المقارنة والتي 

ملغم ولكنها اختلفت معنوياً  62.8حققت وزن 
% التي أعطت 12بتركيز  PEGة مع معامل

ملغم. وحصلت  55.8متوسط وزن مقداره 
فروقات معنوية في الوزن الطري للكالس عند 

المعاملة باألشعة فوق البنفسجية وصل اقصاه 
ملغم والتي  70.73دقيقة إذ وصل  60عند المدة 

دقيقة  30لمدة  UVاختلفت معنوياً عن معاملة 
ل قيمة في ملغم وكانت أق 58.8والتي اعطت 

معاملة المحايد. أما بالنسبة للتداخل ما بين 
PEG وUV 8،  فقد تفوقت المعاملة بتركيز %

دقيقة والتي أعطت متوسط  60لمدة  UVمع 
ملغم ولم تختلف  75.6وزن طري مقداره 

 UV% مع 4بتركيز  PEGمعنوياً عن معاملة 
 ملغم. 75.5دقيقة والتي سجلت  60لمدة 
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) بعد مرور أربعة g2في متوسط الوزن الطري لكالس الحنطة للتركيب الوراثي ( UVو PEG) تأثير 4جدول (
 D-2,4.ملغم/ لتر من  2ـ0مضافاً له   MSأسابيع من إعادة الزراعة على وسط 

PEG 
mean 60 30 0 

UV(min) 
 

PEG (%) 
65.73 75.2 58.8 63.2 4 
64.20 75.6 61.6 55.4 8 
55.8 61.4 56.0 50.2 12 

 70.73 58.8 56.26 mean 
 PEG =62.8معاملة السيطرة لـ

PEG × UV 
7.48 

UV= 4.31 PEG= 4.31 
LSD 
5% 

 

اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع العديد من 
) اللذان أوضحا بأن زيادة 12الباحثين ومنهم (

في الوسط الغذائي أدى إلى  PEGتركيز 
تناقص في الوزن الطري لكالس صنفين من 

) 13نخيل التمر ونتائج مشابهة توصل إليها (
عند معاملتهم بادرات الحنطة بعمر أسبوع 

) 14. والحظ (PEG 6000% من 20بمقداره 
تناقصاً في الوزن الطري لكالس صنفين من 

في الوسط الغذائي.  PEGالرز مع زيادة تركيز 
) عند إضافتهم 15كما دعمت النتائج من قبل (

إلى مزارع كالس  PEGتراكيز مختلفة من 
الطماطة والحظوا انخفاضاً معنوياً في الوزن 

في  PEGالطري للكالس مع زيادة تراكيز 
لغذائي. يتبين من نتائج الجداول السابقة الوسط ا

ان قابلية الكالس المستحث من األجنة الناضجة 
بعد معاملتها  PEGازدادت لتحمل مستويات 

دقيقة  60أو  30باألشعة فوق البنفسجية لمدة 
وحققت األخيرة نتائج أفضل من األولى، وقد 

احتمال ظهور  يُعزى السبب في ذلك إلى
يز الكالس على النمو في تغايرات وراثية وتحف

الجفاف السيما في المستويات الواطئة  ظروف
وهذا يفسر الزيادة في متوسط الوزن  PEGمن 

 PEG% من 4الطري للكالس بوجود تركيز 
على باقي المستويات. وتتفق هذه مع النتائج 

) اللذان وجدا ان 16المستحصل عليها من قبل (
قد  Cلألشعة فوق بنفسجية نوع     التعريض

 PEGغيرت من نمط الكالس المعامل بمركب ـ
إذ زادت من الوزن الطري للكالس النامي على 

بنسبة  عامل االجهادتراكيز مختلفة من 
دقيقة  30لمدة  UV% بعد تعريضه الى 17.37

دقيقة زاد الوزن  60وعند تعريض الكالس لمدة 
 %.37.96الطري بنسبة 

 P20البادئ  -1
كانت لهذا البادئ نواتج جيدة إلعداد 
الحزم الواضحة لكل المعامالت على الهالم إذ 
كانت درجة حرارة إرتباط البادئ المالئمة له 

ْم، وتم ترحيل الدنا المتضاعف فيها بمقدار  63
دقيقة الشكل  115مايكروليتر وبزمن إستغرق  5
) والذي يُالحظ فيه ظهور الحزمة المطلوبة 1(

زوجاً قاعدياً لكل  1193ي بحجم جزيئ
المعامالت باإلضافة إلى عينات السيطرة 

 gR2Rوالتي تمثل عينه  7واختفائها في العينة رقم 
 %.PEG 4معاملة مع 
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 %2.5بتركيز  لتركيبين وراثيين لنبات الحنطة والمرحلة على هالم االكاروز P20) نواتج البادئ 1شكل (

 

M الدليل الحجمي لناتج الـ : PCR DNA 
Ladder (100pb) 

عينة السيطرة )1
للتركيب الوراثي 

gR1R. 

معاملة  gR1Rعينة  )11
 PEG 8 + %UVبالـ 
 دقيقة. 30

عينة السيطرة )2
للتركيب الوراثي 

gR2R. 

معاملة  gR1Rعينة  )12
% + PEG 12بالـ 
UV 30 .دقيقة 

عينة السيطرة )3
SB. 

معاملة  gR2Rعينة  )13
 PEG 4 + %UVبالـ 
 دقيقة. 30

معاملة  gR1Rعينة )4
 %.PEG 4بالـ 

معاملة  gR2Rعينة  )14
 PEG 8 + %UVبالـ 
 دقيقة. 30

معاملة  gR1Rعينة  )5
 %.PEG 8بالـ 

معاملة  gR2Rعينة  )15
% + PEG 12بالـ 
UV 30 .دقيقة 

معاملة  gR1Rعينة  )6
 %.PEG 12بالـ 

معاملة  gR1Rعينة  )16
 PEG 4 + %UVبالـ 
 دقيقة. 60

معاملة  gR2Rعينة  )7
 %.PEG 4بالـ 

معاملة  gR1Rعينة  )17
 PEG 8 + %UVبالـ 
 دقيقة. 60

معاملة  gR2Rعينة  )8
 %.PEG 8بالـ 

معاملة  gR1Rعينة  )18
% + PEG 12بالـ 
UV 60 .دقيقة 

معاملة  gR2Rعينة  )9
 %.PEG 12بالـ 

معاملة  gR2Rعينة  )19
 PEG 4 + %UVبالـ 
 دقيقة. 60

معاملة  gR1Rعينة )10
% + PEG 4بالـ 
UV 30 .دقيقة 

معاملة  gR2Rعينة  )20
 PEG 8 + %UVبالـ 
 دقيقة. 60

 PEG 12 + %UVمعاملة بالـ  gR2Rعينة  )21
 دقيقة. 60

ويعزى سبب اختفاء الحزم إلى عدم 
قدرة البادئ على االرتباط بسبب حدوث طفرة 
في الجزء المتمم الرتباط البادئ نتيجة تأثره 

وهذه  PEGبعامل االجهاد الناتج من مادة 
الطفرة ممكن ان تكون ناتجة بسبب حذف 

(Deletion)  أو إدخال(Insertion)  أو إعادة
للنيوكليوتيدات  Rearrangement)(الترتيب 

في الجزء المتمم الرتباط البادئ مما أدى إلى 
). وهذا ما بينه 9عدم ارتباطه واختفاء الحزمة (

) عند استعمالهم تراكيز مختلفة من مادة 17(
PEG  والتي ادت الى اختالفات في التعبير

 الجيني.

1193 

1193 
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 P25البادئ  -2
) 2لهذا البادئ (شكل  PCRتبين من ناتج تفاعل 

هو امتالك كل العينات على الجينات المسؤولة 
 19، 8، 7عن الجفاف الخاصة ما عدا العينات 

% PEG 4 مع معاملة gR2Rوالتي تمثل عينة 
 gR2R% وعينة PEG 12 مع معاملة gR2Rوعينة 

 دقيقة. 60لمدة PEG 4+ % UVمعاملة بعد ال

 

 
 

 %2.5بين وراثيين لنبات الحنطة والمرحلة على هالم االكاروز بتركيز لتركي  P25نواتج البادئ  ) 2الشكل (
 

 
M الدليل الحجمي لناتج الـ:PCR DNA 
Ladder (100pb) 

عينة السيطرة )1
 .gR1Rللتركيب الوراثي 

معاملة  gR1Rعينة  )11
% + PEG 8بالـ 
UV 30 .دقيقة 

 السيطرةعينة )2
 .gR2Rللتركيب الوراثي 

معاملة  gR1Rعينة  )12
% + PEG 12بالـ 
UV 30 .دقيقة 

معاملة  gR2Rعينة  )SB. 13عينة السيطرة )3
% + PEG 4بالـ 
UV 30 .دقيقة 

معاملة بالـ  gR1Rعينة )4
PEG 4.% 

معاملة  gR2Rعينة  )14
% + PEG 8بالـ 
UV 30 .دقيقة 

معاملة بالـ  gR1Rعينة  )5
PEG 8.% 

معاملة  gR2Rعينة  )15
% + PEG 12بالـ 
UV 30 .دقيقة 

معاملة بالـ  gR1Rعينة  )6
PEG 12.% 

معاملة  gR1Rعينة  )16
% + PEG 4بالـ 
UV 60 .دقيقة 

معاملة بالـ  gR2Rعينة  )7
PEG 4.% 

معاملة  gR1Rعينة  )17
% + PEG 8بالـ 
UV 60 .دقيقة 

معاملة بالـ  gR2Rعينة  )8
PEG 8.% 

معاملة  gR1Rعينة  )18
% + PEG 12بالـ 
UV 60 .دقيقة 

معاملة بالـ  gR2Rعينة  )9
PEG 12.% 

معاملة  gR2Rعينة  )19
% + PEG 4بالـ 
UV 60 .دقيقة 

معاملة  gR1Rعينة )10
 PEG 4 + %UVبالـ 
 دقيقة. 30

معاملة  gR2Rعينة  )20
% + PEG 8بالـ 
UV 60 .دقيقة 

 PEG 12 + %UVمعاملة بالـ  gR2Rعينة  )21
 دقيقة. 60

596 

596 
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وكانت درجة حرارة االرتباط المالئمة 
ْم حيث تم مقارنة جميع عينات  57لهذا البادئ 

المعامالت مع عينات السيطرة لكل تركيب 
وراثي وعينة السيطرة لصنف صابر بيك 
المتحمل للجفاف والمعتمد زراعته في العراق، 
ولوحظ ظهور الحزمة في كل العينات المعاملة 

امتالكها لهذا الجين أما المعامالت مما يدل على 
التي اختفت منها الحزمة فقد يعود السبب في 
ذلك عن عدم عثور البادئ على الجزء المتمم له 
نتيجة حدوث طفرة في ذلك الجزء نتيجة حذف  
أو إضافة أو إعادة الترتيب للنيوكليوتيدات بسبب 

أو تأثير  PEGتأثير االجهاد الناتج بمادة 
تؤثر االشعة فوق البنفسجية على التشعيع. إذ 

الدنا من خالل تأثيرها على تسلسل القواعد 
 Pyrimidineالنتروجينية اذ يعمل على تكوين 

dimmers  من خالل تكوين اواصر تساهمية ما
). وبيَن 18بين قواعد السايتوسين والثايمين (

على التعبير الجيني  PEG) تأثير مادة 17(
 للجينات.

ل على اكثر من حزمة يُعزى سبب الحصو
عند استعمال البادئات المتخصصة إلى إحتمالية 
زيادة في تركيز الدنا أو اإلنزيم المبلمر أو زيادة 

MgPفي تركيز أيونات المغنسيوم 

+2
P  أو زيادة في

تركيز البادئ أو احتمالية االختالف في درجة 
حرارة ارتباط البادئ إذ ان زيادة درجة حرارة 

فقدان العديد من المواقع  االرتباط تؤدي إلى
وكذلك فأن خفض تلك الدرجة إلى اقل من الحد 
المطلوب قد يؤدي إلى ظهور العديد من الحزم 
التي ال تمثل حقيقة المواقع على المجين وإنما 

 ).19تُمثل نواتج تفاعل غير متخصصة (
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      ومحتوىالمادة الجافة دور المايكورايزا والمادة العضوية في حاصل 
K, Ca, Mg, Na لنباتات الذرة الصفراء النامية تحت االجهاد الملحي 

 

            نعيم سعيد ذياب              العبيدي  حسين هشام سلمان            دويني  حسن  صادق  جعفر               
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 .  وزارة العلوم والتكنلوجيا/دائرة البحوث الزراعية
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 ,Na, Ca, Mgعضوية في نمو ومحتوى العناصر المايكورايزا والمادة ال تأثيرنفذت تجربة باستخدام االصص وذلك لدراسة خالصة: ال
K  ديسي سيمنز م 6.0و 4.0، 2.0، 1.0عند مستويات ملوحة مياه سقي  في الجزء الخضري للذرة الصفراءP

-1  
P لتمثلL4, L3, L2, L1 

باتات قيد الدراسة، اذ بلغت ان زيادة مستويات الملوحة لمياه الري ادت الى انخفاض في االوزان الجافة للمجموع الخضري للنعلى التوالي. 
Pغم اصيص 16.09، 20.65، 23.54، 26.90

-1   
P لمستويات المياه المالحةL4, L3, L2, L1  على التوالي. ادت اضافة المادة العضوية

و  32.49، 19.49، 107.21بنسبة في الجزء الخضري وتركيز البوتاسيوم ، الكالسيوم والمغنسيوم الى زيادة في معدل الوزن الجاف 
%. وادت إضافة المايكورايزا الى زيادة في معدل الوزن الجاف وتركيز 50.29% على التوالي وانخفاض تركيز الصوديوم بنسبة 32.95

% على التوالي وانخفاض تركيز 19.54و  18.90، 19.93، 57.38البوتاسيوم ، الكالسيوم والمغنسيوم في الجزء الخضري بنسبة 
، ل الوزن الجاف وتركيز البوتاسيومنما أدت إضافة المادة العضوية والمايكورايزا مجتمعة الى زيادة في معد%. بي10.07الصوديوم بنسبة 

% على التوالي وانخفاض تركيز الصوديوم بنسبة 52.10و  51.27، 30.58، 131.10الكالسيوم والمغنسيوم في الجزء الخضري بنسبة 
55.60%. 
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Abstract  : Pots experiment was carried out to evaluate the impact of myccorhiza and organic matter on 
growth and concentration of K, Ca, Mg and Na in shoot of Zea maize that irrigated with four levels of 
saline water (1.0, 2.0, 4.0 and 6.0 dS mP

-1
P) which labeled with L1, L2, L3 and L4 respectively. Shoot dry 

matter was decreased with increasing saline levels of applied water by 26.90, 23.54, 20.65 and 16.09 gm 
potP

-1
P for irrigated saline water of L1, L2, L3 and L4 respectively. The addition of organic matter lead to 

relative increase of dry matter of zea maize, K, Ca and Mg concentration in shoot by 107.21, 19.49, 32.49 
and 32.95% respectively, and reduce the Na concentration in shoot by  50.29%. The addition of 
myccorhiza lead to relative increase of dry matter of zea maize, K, Ca and Mg concentration in shoot by 
57.38, 19.93, 18.90 and 19.54% respectively, and reduce the Na concentration in shoot by  10.07%. The 
addition of organic matter and myccorhiza lead to relative increase of dry matter of zea maize, K, Ca and 
Mg concentration in shoot by 131.10, 30.58, 51.27 and 52.10% respectively, and reduce the Na 
concentration in shoot by  55.60%. 
 

Key word: Mycorrhiza, Zea maize, salt stress. 
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  المقدمة:
اشارت العديد من البحوث الى امكانية االستفادة 
من النباتات التي تمتلك خاصية النمو بصورة 
طبيعة تحت ظروف االجهاد الملحي في معالجة 
واعادة تاهيل الترب المتاثرة بالملوحة تحت 

هي التي    Phytoremediationمفهوم 
عملية معالجة حيوية يتم من خاللها استعمال 

مختلفة من النباتات لغرض ازالة او تغيير  انواع
التركيب الكيمياوي او تثبيت او تحطيم الملوثات 

 ويتضمن االرضي، في التربة والماء
العمليات   Phytoremediationمفهوم

الكيمياوية والبايولوجية التي يكون مصدرها 
النبات ضمن منطقة الجذور اي انها عملية 

أن الحالة  )Baker )9معالجة موقعية، اذ ذكر 
المثالية الستراتيجية المعالجة بالنباتات للترب 
الملوثة التي تحتوي على مستويات عالية من 
العناصر الملوثة تكون من خالل زراعة اصناف 
معينة متخصصة من النباتات لها المقدرة على 
تجميع االيون المستهدف في الجزء الخضري 

وقد ثبت للنبات ومن ثم يتم ازالته من التربة. 
نجاح تجارب االستصالح البايولوجي بديالً 
لعمليات الغسل او اضافة المصلحات للتربة 
المتأثرة باالمالح في كل من بنكالدش ، والهند ، 

. كما  )17(وقبرص ، ونيجيريا ، والباكستان 
اشارت العديد من البحوث الى امكانية االستفادة 

تغلب من تداخل االحياء المجهرية مع النبات لل
على بعض الظروف البيئية التي تتمثل 
باالجهادات الحيوية وغير الحيوية التي تواجه 
النبات وتعمل على تثبيط او منع النمو بدرجة 

ان  )14(  Evelin.   اذ بين )38، 28 كبيرة(
المايكورايزا يمكن ان تحسن حالة النبات تحت 
ظروف االجهاد الملحي بأليات عدة منها زيادة 

والكتلة الحية والذي قد يعزى الى سحب النمو، 
المغذيات والسيما الفوسفور. كما يتحسن حال 
النبات عند التعرض لالجهاد الملحي عن طريق 

آلية تحسين أو انتقائية أخذ المغذيات وهذا ينظم 
عن طريق تجهيز المغذيات الى النظام الجذري 
وزيادة النقل (االمتصاص والتحويل) بوساطة 

ا. لذا تهدف هذه الدراسة الى بيان المايكورايز
دور كل من المصلحات العضوية وفطريات 
المايكورايزا في التغلب على االجهاد الملحي 

 .لنبات الذرة الصفراء 
 

 المواد وطرائق العمل:
اجريت تجربة االصص في البيت الزجاجي       

التابع لمركز التربة والموارد المائية في دائرة 
-3-15/الزعفرانية بتاريخ البحوث الزراعية

والمتضمنة تقييم دور المايكورايزا  2014
والمادة العضوية في قابلية نباتات الذرة 
الصفراء على تحمل الملوحة واستخالص 

CaP ,االيونات

2+
P, MgP

2+
P, KP

+
P, NaP

+
P,   تحت

ظروف اربعة مستويات من المياه المالحة وهي 
Pديسيسمنز.م 6.0، 4.0، 2.0، 1.0

-1 
P(L4, L3, 

L2, L1)  من  لمياه الريوقد تم عمل توليفات
 مصدرين هما :

Pديسيسمنز.م 1.0مياه عذبة  -1

-1 

Pديسيسمنز.م 27.0مياه مالحة  -2

-1 
 Westcottو  Ayersوفقا لما يأتي وحسب 

)8:( 
Pديسيسمنز.م 2.0مستوى  -1

-1
P  وذلك بخلط

 % مياه مالحة. 4.0% مياه عذبة مع 96.0
Pديسيسمنز.م 4.0مستوى  -2

-1
P  وذلك بخلط

% مياه 12.0مياه عذبة مع  88.0%
 مالحة.

Pديسيسمنز.م 6.0مستوى  -3

-1
P  وذلك بخلط

% مياه 20.0% مياه عذبة مع 80.0
) يبين الصفات 1مالحة والجدول (

ياه المستعملة بعد عمل الكيميائية للم
 التوليفات

 
 
 
 
 



 
                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                       291 
 

 خلطال للمياه المستعملة بعد) بعض الصفات الكيميائية 1جدول (
 

 ملوحة الماء
EC dS m P

-1 pH 
Pااليونات الذائبة (مليمول لتر

-1
P( 

SAR Class 
Na P

+ Ca P

2+ MgP

2+ Cl P

- SOR4RP

= HCOR3RP

- 
1.00 7.38 3.27 1.4 1.67 4.15 1.62 0.44 2.64 C3-S1 

2.00 7.30 8.30 3.1 4.04 7.55 5.11 0.46 4.39 C3-S1 

4.00 7.16 14.46 4.68 5.51 15.22 11.02 0.48 6.40 C4-S1 

6.00 7.10 23.55 7.76 7.99 24.15 14.65 0.51 8.41 C4-S1 

 
 :O.Mالمادة العضوية  

ذو المنشأ الالتيفي وقد تم اجراء التحاليل الكيمياوية  SAB Substrate 1استعمل البتموس التجاري نوع 
) يبين الصفات الكيميائية للبتموس المستعمل. وتضمنت المعامالت من دون اضافة مادة 2للبتموس والجدول (

 %.1.5) وبمستوى OM+) ومع اضافة للمادة العضوية (OM-( عضوية
 

 ) بعض الصفات الكيميائية للمادة العضوية المستعملة بالتجربة2جدول (
 

ECe 

dS mP

-1 
pH 

 )1-غم كغمااليونات الموجبة والسالبة (
النتروجين 

 الكلي
الكاربون 
 العضوي

الفسفور 
 C:N الجاهز

Na P

+ Ca P

2+ MgP

2+ KP

+ SOR4RP

= Cl P

Pغم كغم -

Pملغم كغم 1-

-1 

1.23 6.21 0.41 0.73 0.53 2.21 0.41 0.37 26.18 410 33.7 15.6 

 
 ) :AMلقاح المايكورايزا  (

 .G(اللقاح المايكورايزي خليط من استعمل 
intraradices  وG. mosseae  ( الذي تم

في مركز التقانات تنشيطه عزله وتشخيصة و
ارة االحيائية في دائرة البحوث الزراعية/ وز

وتضمنت المعامالت بدون العلوم والتكنلوجيا 
) ومع اضافة للقاح AM-اضافة اللقاح (

 ).AM+المايكورايزي (
تم استعمال اصص بالستيكية غير مثقبة من      

سم وقطر سفلي  22.5االسفل بابعاد قطر علوى 
كغم  10سم وملئت  21.5سم وبارتفاع  15.5

فيزيائية تربة ذات نسجة مزيجية والمواصفات ال
) . 3والكيميائية للتربة موضحة في الجدول (

اضيفت المادة العضوية وخلطت مع التربة 
الموجودة في االصيص واضيف اللقاح 

Pغم اصيص 60المايكورايزي (

-1
P كوسادة تحت (

البذور مباشرة ثم زرعت بذور الذرة الصفراء 
نباتات لكل اصيص  6حسب المعامالت بمعدل 

يفت االسمدة واضنبات  2وخفت الى 
النتروجينية والبوتاسية على دفعتين، يوريا 

Pهـ Nكغم  200بمعدل 

-1
P وكبريتات البوتاسيوم ،

Pهـ Kكغم 100بمعدل 

-1
P نفذت التجربة بثالثة .

وحدة  48مكررات وعليه تضمنت التجربة 
 .تجريبية وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة

ورويت المعامالت كافة بمياه المعامالت 
% 75ت كمية الماء المضافة على اساس وحسب

 60من السعة الحقلية واستمرت التجربة لمدة 
 يوماً.  

 :: وقد تضمنت قياسات التجربةقياسات التجربة 
 الوزن الجاف للمجموع الخضري .  -1

في  ,Ca, Mg, K, Naتركيز  -3
 المجموع الخضري
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 المستعملة في التجربة) يبين بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة 3جدول (
 القيم الوحدة الصفة
ECe * dS mP

-1 3.21 
pH * - 7.75 
O.M 

Pغم كغم

-1 
0.85 

CaCOR3R 210.5 مكافئ 
 النتروجين الجاهز

Pملغم كغم

-1 
 

37.2 
 42.1 البوتاسيوم الجاهز
 7.65 الفسفور الجاهز

 االيونات الذائبة
 الموجبة

CaP

2+ 
غم

ل ك
مو

ملي
P-1  

0.53 
MgP

2+ 0.41 
NaP

+ 1.53 

 االيونات الذائبة
 السالبة

ClP

- 1.41 
SOR4RP

= 0.69 
HCOR3RP

- 0.04 
COR3RP

= Nil 
SAR - 1.57 

 مفصوالت التربة
 الرمل

Pغم كغم

-1 
292.01 

 467.85 الغرين
 240.14 الطين
 Loam نسجة التربة

 

 * قدرت في مستخلص العجينة المشبعة
 

 بعد الحصاد تم اخذ عينات من الجزء
الخضري وغسلت بالماء العادي ثم الماء المقطر 

 Finkو  Loopالزالة الغبار العالق فيها حسب 
 72م لمدة  65) ثم جففت في درجة حرارة 25(

ساعة لحين ثبوت الوزن بعد ذلك اخذت عينة 
 0.5ممثلة وطحنت وخلطت مع بعضها وتم اخذ 

غم من الجزء الخضري وهضمت بحامض 
وكسيد الهيدروجين الكبريتيك المركز وبير

) واجريت Evenhuis )15المركز حسب 
 المطلوبة.عليها التحاليل 

 
 
 
 
 
 

 النتائج والمناقشة:
 

 الوزن الجاف للمجموع الخضري: -1
ان التاثير السلبي للملوحة في نمو النبات      

يؤدي الى خفض االوزان الجافة للنباتات 
كاستجابة للتعرض الى اجهاد ملحي وهذه 

) و Shannon )32تتفق مع ما وجده  النتيجة
Munns  وTester  )26 1)  اذ يبين الشكل  

ان زيادة مستويات الملوحة لمياه الري ادت الى 
انخفاض في االوزان الجافة للمجموع الخضري 

، 23.54، 26.90للنباتات قيد الدراسة، اذ بلغت 
Pغم اصيص 16.09، 20.65

-1 
P لمستويات المياه

على التوالي وبنسبة  L4, L3, L2, L1المالحة 
% 75.7%، 52.8%، 27.6انخفاض بلغت 
 .L1بالنسبة لمستوى 
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على الوزن الجاف لنبات الذرة  Oوالمادة العضوية  Aوالمايكورايزا  Lيبين تاثير مستويات الملوحة  1شكل 

 الصفراء
 

 
ان للمادة العضوية  ويبين الشكل ايضا

ات الدراسة اذ دوراً في زيادة الكتلة الحية لنبات
ادت اضافة المادة العضوية الى زيادة في معدل 

Pغم اصيص 25.96الوزن الجاف وبلغت 

-1 

P بالمقارنة بمعاملة % 107.2وبنسبة زيادة بلغت
، وهذا ربما يعود الى دور المادة المحايد 

العضوية من خالل تحسين العالقات المائية في 
وتقليل التربة وتزويد النباتات بالعناصر المغذية 

pH  وسط نمو الجذور مما يزيد من جاهزية
العناصر المغذية. وهذه النتيجة تتفق مع ماوجده 
الباحثون حول دور المادة العضوية في زيادة 
الوزن الجاف للنباتات كما اكدت نتائج 

Walling )40 ( وShortall  وLibhafit 
 ).3) ودويني  (1) والحديثي (34(

فة المايكورايزا واظهرت النتائج ان اضا   
ادت الى زيادة معنوية في تراكم المادة الجافة 
لنباتات الدراسة اذ بلغ معدل الوزن الجاف 

Pغم اصيص 19.72

-1
P  وبنسبة زيادة بلغت

وهذا ربما بالمقارنة بمعاملة المحايد % 57.38
يعود الى ان المايكورايزا ساعدت في زيادة 
امتصاص العناصر المغذية وتحسين العالقات 
المائية وزيادة المساحة السطحية للجذور وهذه 

 Westو  Gangeالنتائج تتفق مع ما وجده 
) 36( Readو  Smith) و 7( Auge) و 19(

 ).singh )35و 
في حين ادت معاملة اضافة       

المايكورايزا والمادة العضوية سوية الى زيادة 
وبنسبة زيادة  28.96في الوزن الجاف اذ بلغت 

% بالمقارنة بمعاملة المحايد. 131.1بلغت 
ان اضافة المادة العضوية ادت تظهر هذه النتائج 

الى تخفيف االثر الضار للملوحة على 
المايكورايزا والنباتات على حد سواء مما زاد 

وهذا ربما يعود في الكتلة الحية لنباتات الدراسة 
الى ان وجود المادة العضوية حسن من انتاح 

باتات وزاد من نسبة االصابة الكتلة الحيوية للن
بالمايكورايزا من خالل تحسين بيئة نمو الجذور 
وفطر المايكورايزا على حد سواء وهذا يتفق مع 

) و Al-Momani )6و  Al-Sakitماوجده 
Safir )30 و (Kale )24.( 

 
 تركيز الصوديوم في الجزء الخضري: -2

ان تركيز الصوديوم في   2يبين الشكل      
ضري يزداد مع ازدياد مستويات المجموع الخ

، 4.51، 2.94، 1.74الملوحة لمياه الري اذ بلغ 
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غم/كغم مادة جافة لمستويات المياه  7.19
على   L4, L3, L2, L1المالحة المضافة 

 التوالي.
ايضا أن للمادة العضوية دوراً  2ويبين الشكل    

في تقليل تركيز الصوديوم في نباتات الدراسة اذ 
غم/كغم مادة  2.86ركيز الصوديوم بلغ معدل ت

في حالة اضافة المادة العضوية وبنسبة جافة 
% مقارنة بمعاملة 50.29انخفاض بلغت 

المحايد، وهذا يعود الى الزيادة الحاصلة في 
الوزن الجاف للكتلة الحية للمجموع الخضري 
مما ادى الى عمل تخفيف لتركيز الصوديوم 

قد يكون فضالً عن ان جزءاً من الصوديوم 
-Naحجز من قبل المادة العضوية بصيغة 

Organic compound  ومن ثم اصبح اقل
 ).37جاهزية (

في حين يبين الشكل ان اضافة المايكورايزا ادت 
الى خفض تركيز الصوديوم في نباتات الدراسة 

وهذا مقارنة بمعاملة المحايد % 10.07بنسبة 
يعود الى الزيادة في الكتلة الحية للمجموع 
الخضري مما ادى الى عمل تخفيف لتركيز 

 PGPFالصوديوم والتي فسرت على ان احياء 

)Plant Growth Promoting Fungi  (
المرافقة للجذور تعمل على تقليل  

)Aminocyclopropane -1- 
Carboxylate من خالل انزيم (ACC 

deaminase  وبالنتيجة ينخفض انتاج االثيلين
ات بالنمو على الرغم داخل النبات ويستمر النب

 ).20من وجود االجهاد الملحي (
بينما ادت اضافة المايكورايزا مع المادة    

العضوية مجتمعة الى خفض تركيز الصوديوم 
مقارنة  %55.60في المجموع الخضري بنسبة 

. وهذه النتائج تبين ان ترافق بمعاملة المحايد
المايكورايزا مع المادة العضوية زاد من نسبة 

خفاض تركيز الصوديوم في المجموع ان
الخضري قياساً بمعامالت المادة العضوية 
والمايكورايزا بشكل منفرد وهذا يعود الى عامل 

حصل اليون الصوديوم نتيجة التخفيف الذي 
الزيادة الحاصلة في الكتلة الحيوية للمجموع 
الخضري كما وضحت سابقا وهذا يتفق مع ما 

 Mukerji )22،( Nishiو  Giriوجده 
Mather )27.( 
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على تركيز الصوديوم في نبات  Oوالمادة العضوية  Aوالمايكورايزا  Lيبين تاثير مستويات الملوحة  2شكل 

 الذرة الصفراء
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 تركيز البوتاسيوم في الجزء الخضري: -4
ان زيادة مستويات الملوحة  3يبين الشكل      

ادت الى خفض تركيز البوتاسيوم في المجموع 
لخضري للنباتات قيد الدراسة، اذ بلغت ا

غم/كغم مادة  16.55، 19.27، 21.39، 22.71
 ,L4جافة  عند مستويات الملوحة لمياه الري 

L3, L2, L1  على التوالي. وهذا يعود الى
زيادة تركيز ايون الصوديوم في محلول التربة 
وحدوث التاثير التنافسي مع ايونات البوتاسيوم 

) و السماك Devitt )13وهذ يتفق مع ما وجده 
 ).33( Sharma) و 2(

ادت اضافة المادة العضوية الى زيادة في معدل 
في حين بلغ  20.47تركيز البوتاسيوم وبلغ 

غم/كغم مادة جافة عند عدم اضافة  17.13
% 19.49المادة العضوية وبنسبة زيادة بلغت 

وهذا قد يعزى الى تحسن تركيب التربة الذي 
يسهم في زيادة تغلغل وتشعب الجذور مما يزيد 
من السعة االمتصاصية للنبات وبسبب تحرر 
البوتاسيوم نتيجة تحلل المادة العضوية فضالً 

لمركبات العضوية الناتجة عن ان االحماض وا
من تحلل المادة العضوية تعمل على زيادة 

 .)31، 16، 4جاهزية البوتاسيوم في التربة (
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على تركيز البوتاسيوم في نبات  Oوالمادة العضوية  Aوالمايكورايزا  Lيبين تاثير مستويات الملوحة  3شكل 

 الذرة الصفراء
 

ت ويبين الشكل ان اضافة المايكورايزا اد
الى زيادة في تركيز البوتاسيوم لنباتات الدراسة 

غم/كغم مادة جافة عند اضافة  19.93اذ بلغت 
% 16.34المايكورايزا وبنسبة زيادة بلغت 

مقارنة بمعاملة المحايد، وهذا يتفق مع ماوجده 
Rabie  وAlmadini )2005 و (Al-

khaliel )2010 و (Gamal  وAsrar 
لى زيادة المساحة ). والذي ربما يعود ا2011(

السطحية للجذور بسبب تشعبات هايفات 
المايكورايزا مما يزيد من السعة االمتصاصية 
للجذور وكذلك ربما يعود الى صفة االختيارية 
االنتقائية التي تمتلكها هايفات المايكورايزا التي 

تمتص البوتاسيوم وتستبعد االيونات السامة مثل 
 .)21الصوديوم (

اضافة المايكورايزا بين الشكل ان يفي حين      
زيادة في تركيز ادت الى والمادة العضوية سوية 

% مقارنة بمعاملة 30.58 بنسبة  البوتاسيوم
 المحايد.

 
 تركيز الكالسيوم في الجزء الخضري: -5

ان تركيز الكالسيوم  4يوضح الشكل      
للنباتات ينخفض مع ازدياد مستويات ملوحة مياه 

، 8.89، 10.47، 12.79بلغ  الري المضافة، اذ
غم/كغم مادة جافة لمستويات ملوحة مياه  7.46
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على التوالي. ان  L4, L3, L2, L1الري   
انخفاض تركيز الكالسيوم مع ازدياد مستويات 
الملوحة ممكن ان يفسر على اساس التضاد 
التنافسي بين ايونات محلول التربة المختلفة على 

ذه النتيجة في الجذور وه مواقع االمتصاص
، 23متطابقة مع ما وجده العديد من الباحثين (

12 ،2 .( 
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على تركيز الكالسيوم في نبات  Oوالمادة العضوية  Aوالمايكورايزا  Lيبين تاثير مستويات الملوحة  4شكل 

 الذرة الصفراء
 

ان اضافة المادة العضوية  4ويبين الشكل 
اذ  زادت من تركيز الكالسيوم في انسجة النبات

عند اضافة المادة العضوية بينما  10.44بلغت 
غم/كغم مادة جافة عند عدم اضافة  7.88بلغت 

% 32.49المادة العضوية وبنسبة زيادة بلغت 
والذي يمكن ان يعزى الى دور المادة العضوية 
في تحسين الصفات الفيزيائية للتربة مما يزيد 
من تغلغل وانتشار الجذور وبسبب تحرر 

نتيجة تحلل المادة العضوية فضالً عن  الكالسيوم
ان االحماض والمركبات العضوية الناتجة من 
تحلل المادة العضوية تعمل على زيادة جاهزية 

 .)31، 16، 10الكالسيوم في التربة (
وبينت النتائج دور المايكورايزا في زيادة       

تركيز الكالسيوم في نباتات الدراسة اذ ازدادت 
م اضافة المايكورايزا الى  عند عد 7.88من 

غم/كغم مادة جافة عند اضافة  9.37
%. هذه 18.9المايكورايزا وبنسبة زيادة بلغت 

النتائج تتفق مع نتائج العديد من الباحثين الذين 
اكدوا ان هايفات المايكورايزا تزيد من المساحة 

السطحية للجذور وتتغلغل في المسام الدقيقة 
ة االمتصاصية للتربة مما يزيد من السع

 .)28، 11للجذور(
في حين يبين الشكل ان اضافة المايكورايزا      

مع المادة العضوية مجتمعة ادت الى زيادة 
تركيز الكالسيوم في انسجة النبات بنسبة 

 % بالمقارنة مع معاملة المحايد.51.27
 

 تركيز المغنسيوم في الجزء الخضري: -6
م ان تركيز المغنسيو 5يوضح الشكل      

للنباتات ينخفض مع ازدياد مستويات ملوحة مياه 
، 2.98، 3.48، 4.23الري المضافة، اذ بلغ 

غم/كغم مادة جافة لمستويات ملوحة مياه  2.49
 على التوالي.  L4, L3, L2, L1الري   

ان اضافة المادة العضوية زادت  5ويبين الشكل 
من تركيز المغنسيوم في انسجة النبات اذ بلغت 

د اضافة المادة العضوية بينما بلغت عن 3.47
غم/كغم مادة جافة عند عدم اضافة المادة  2.61

% وبينت 32.95العضوية وبنسبة زيادة بلغت 
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النتائج دور المايكورايزا في زيادة تركيز 
المغنسيوم في نباتات الدراسة اذ ازدادت من 

 3.97عند عدم اضافة المايكورايزا الى   2.61
عند اضافة المايكورايزا غم/كغم مادة جافة 

%. هذه النتائج تتفق 19.54وبنسبة زيادة بلغت 
مع نتائج العديد من الباحثين الذين اكدوا ان 
هايفات المايكورايزا تزيد من المساحة السطحية 

للجذور وتتغلغل في المسام الدقيقة للتربة مما 
 .)28، 11يزيد من السعة االمتصاصية للجذور(

ان اضافة المايكورايزا مع في حين يبين الشكل 
المادة العضوية مجتمعة ادت الى زيادة تركيز 

% 52.10المغنسيوم في انسجة النبات بنسبة 
 بالمقارنة مع معاملة المحايد.
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على تركيز المغنسيوم في نبات  Oوالمادة العضوية  Aوالمايكورايزا  Lيبين تاثير مستويات الملوحة  5شكل 

 الذرة الصفراء
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بالماء الحار والتشميع والتغطيس قشور الرمان المائي ل مستخلصالتأثير 
 المسبب لمرض التعفن االخضر على البرتقال في خفض االصابه بالفطر

Penicillium digitatum 
 

علي ظاهر  ،عفراء عبد الوهاب     ،صبا باقر عبد الجبوري     
 

العراق - جامعه بغداد –كلية الزراعة  –قسم وقاية النبات    
 

فاعلية  وذلك الختبار  2014-2013جامعة بغداد للموسم –اجريت التجربة في مختبرات قسم وقاية النبات التابع لكلية الزراعة الخالصة: 
تحت ظروف  P.digitatumفي خفض االصابة بالفطر   Vaborgardكل من المستخلص المائي لقشور الرمان والماء الحار وشمع ال

 PDAعلى الوسط الزرعي    .P. digitatumللمستخلص المائي لقشور الرمان في تثبيط نمو الفطر  النتائج الفعاليه المبرد .بينت  الخزن
% على التوالي اذا  25و 50و 75% للتراكيز 66.67% و81.25% و87.5ولجميع التراكيز المختبرة،اذ بلغت النسبة المئوية للتثبيط  

اما عند اختبار فاعلية تغطيس ثمار البرتقال في كل من المستخلص المائي لقشور الرمان والماء الحار %).0.0بمعاملة المقارنة ( ماقورنت
اظهرت المعامالت جميعها تفوقا  المبرد فقد  تحت ظروف الخزن P.digitatumفي خفض االصابة بالفطر   Vaborgardـ وشمع ال

وقد  يوما من الخزن. 21و  14وذلك بعد  P. digitatumمعنويا في خفض معدل اقطار البقع المتعفنة والناتجة من االصابة بالفطر 
فطر منعت نمو الحيث من الخزن تفوق معاملتي المستخلص المائي لقشور الرمان والماء الساخن  14اظهرت القراءات الماخوذة بعد 

سم في معاملة المقارنة.اما  3.33مقارنة ب  Vapor gard ـسم في معاملة شمع ال 0.17سم في حين كان معدل نمو الفطر  )0.0بالكامل (
الفطر الممرض والتي لم تختلف معنويا نمو يوما من الخزن فقد استمر تفوق المعامالت جميعها في خفض معدل  21النتائج الماخوذة بعد 

في كل من معاملة الماء الساخن وقشور الرمان والشمع على التوالي في حين  سم 1.97، 2.23، 3.53 معدل نمو الفطر  اذ بلغ فيما بينها 
 سم . 20 .17 بلغ معدل نمو الفطر في معاملة المقارنة 

 

Influence of aqueous extract of Pomegranate Peel and 
hot water and waxing  in reducing infection by 

Penicillium digitatum that causes green mold on orange 
 

Saba Bakir A. AL- Juboory   ,   Afraaa  Abid Al –Wahab  ,     Ali  Dahir 
 

College of Agriculture – Plant Protection – University of Baghdad - Iraq 
 

Abstract: The experiment was conducted in the laboratories of the plant protection Department, 
Agriculture College, University of Baghdad for the 2013-2014 seasons. The activity of each aqueous 
extract of Pomegranate Peel, hot water and Vaborgard wax were evaluated to reduce the infection 
with Penicillium digitatum fungus under conditions of storage. Results showed high efficiency of 
aqueous extract of Pomegranate Peel on the inhibition of the P.degitatum fungus growth on PDA for 
all tested concentrations. The percentage of inhibition was 87.50%, 81.25% and 66.67% for all 
concentrations 75%, 50% and 25%, respectively compared with control treatment (0.0 %). The 
effectiveness of immersion Orange fruits in aqueous extract of Pomegranate Peel, hot water and 
Vabor gard wax were tested to reduce the infection with P.digitatum fungus under storage conditions. 
All the treatments showed significant differences in reducing diameters rotting spots caused by P. 
digitatum after 14 and 21 days of storage. The results that taken after 14 showed superiority of 
treated aqueous extract of Pomegranate Peel and hot water. These treatments were preventing fungus 
growth (0.0), while the rate of growth of the fungus was 0.17 cm in wax treatment compare with 3.33 
cm in control treatment. On the other hand the results taken after 21 days of stored showed that all 
evaluated treatments were continued to reduce the rate of fungus growth. Which did not significantly 
differ among each other, the rates of fungus growth were 1.97 , 2.23 , 3.53 cm for hot water, peel of 
Pomegranate and wax, respectively while the growth rate of fungus was 20.17 cm in control 
treatment. 
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   المقدمة
تحتل الحمضيات مكانة مهمة بين ثمار 
الفاكهه في العراق وفي كثير من بلدان العالم 
وذلك الهميتها االقتصادية والغذائية. ويحتل 
انتاج الحمضيات المرتبة الثانية بعد العنب 
عالميا. ويشكل البرتقال النسبة الكبيرة من حيث 

( الخفاجي  االنتاج العالمي تليه ثمار الاللنكي
اما أهمية البرتقال االقتصادية  ).1990واخرون 
تتوضح من خالل أنتاجيته التي للعراق بالنسبة 
 2003ألف طن لموسم  211944بلغت 

 .(الجهاز المركزي للحصاء) .
 Citrusتتعرض ثمار البرتقال 

sinensis L.Osbeck   بعد الجني الى
االصابة بالعديد من الفطريات ومن بينها الفطر 

Penicillium digitatum   المسبب لمرض
العفن االخضر والذي يسبب تلفا كبيرا لنسبة 
كبيرة من الثمار سواء في االسواق او اثناء 
خزنها في المخزن المبرد.ولغرض التقليل من 

ة االصابة بهذا الفطر فقد استخدمت طرق عديد
او تغطيس الثمار بالمبيدات قبل منها التشميع او 

الخزن او استخدام منظمات النمو لتقليل التلف 
والمحافظة على نضارة الثمار وهي مواد 
كيمياوية ال تخلو من االضرار البيئية والصحية 
فهي في حقيقة االمر ملوثات وسموم تترك اثرها 
الســـــلبي األني والبعيد في االنســـان 

كلفة اســــــــتيرادها   عن لبيئـــــــة فضالً وا
ونظرا لخطورة  ).2002(الحيدر،  المرتفعــــة

المواد الكيميائية في مكافحة هذا النوع من 
المرض فقد اقتضت الحاجة الى استخدام طرق 

والبيئة ومنها  لإلنسانبديله تكون اكثر امانا 
استخدام المستخلصات النباتية، وتعود فكرة 
استخدام النباتات عند الخزن الى استعمال 
شعـوب امريكا الجنوبية انواع محددة من 
النباتات لفرش ارضية المخازن ثم تطورت 
الفكــــرة الى استخالص المواد الفعالة من  هذه 
النباتات التي تؤدي الغرض نفسه الذي تؤديه 

لمواد الصناعية ولكن بشكل عام اقل ان لم تكن ا
 معدومة الخطورة على االنسان والبيئة

)Coleman  ،2002.(  إذ لوحظ  قدرة بعض
المستخلصات في تثبيط نمو العديد من الفطريات 

التي تسبب أضراراً       ومنها مستخلص 
مسحوق قشور الرمان  والذي اثبت فعاليته في 

يات و بعض االحياء تثبيط العديد من الفطر
المجهرية األخرى لما يحويه من مركبات 
فينولية والتي أثبتت كفاءة عالية في تثبيط الغزل 

 عديدة. الفطري لمسببات مرضية
)Voravuthikunchai ،2005واخرون 

ويحتوي الرمان على   ) 2004 والجبوري،
العديد من المواد التي لها استخدامات مختلفة 

معالجة بعض األمراض وخصوصاً في مجال 
وكمضادات لبعض الخمائر والفطريات 

   : Pelletierine والطفيليات ومن هذه المواد
Punicine  وغيرها وقد اجريت عدة دراسات

لمعرفة تاثير مسحوق قشور الرمان ضد 
 2004الجبوري ( المسببات المرضية حيث وجد

كبيرا  ان لمسحوق قشور الرمان تاثيرا تثبيطيا )
على نمو العديد من الفطريات الممرضة التي 
 يتم عزلها من ثمار العنب على الوسط الزرعي

PDA  في 100اذ بلغت اعلى نسبة تثبيط %
واقل  Alternaria alternateمعامله الفطر 

 % ضد الفطر 33.3نسبه تثبيط 
.Aspergillus niger مجيد والشطي  كما وجد

تخلص المائي % للمس10أن التركيز  ) 2005(
لقشور ثمار الرمان ذو تأثير كبير جداً في 

 Alternariaالفطريات حيث منع نمو الفطرين 
spp.  وRhizactonia spp.  والحظ أن هناك

 %10و 7.5و  5، 2.5تأثيراً تثبيطياً للتراكيز 
للمستخلص المائي فـي بعض أنواع من البكتريا 

E. coli   وغيرها، كـما اختزل نمو خمائـر 
Sacharomyces cervisia وCandida 

utilis. كما وجد Osorio )أن ) 2010واخرون
قشور الرمان ذات فاعلية عالية ضد مدى واسع 
من الفطريات المسببة ألمراض النبات ومنها 

كفاءة   .كما اشير الى  Pythium spالفطر 
مسحوق قشور ثمار الرمان ومستخلصه 

 Pythium  الكحولي في تثبيط نمـو الفطرين
aphanidermatum و Fusarium solani 

مختبرياً وتحت ظروف الظلة الخشبية، حيث 
وجد أن هناك زيادة معنوية واضحة في النسبة 
المئوية لتثبيط نمو المسببات المرضية مع زيادة 
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(زغير تركيز المسحوق ومستخلصه الكحولي .
 2010واخرون ،

كما استخدم ايضا لحماية الثمار من التلف 
لمعامالت الحرارية المختلفة ومنها التغطيس ا

لما لها من   Hot dips waterبالماء الحار 
 فاعلية في تقليل ظهور اعراض اضرار

والتلف على ثمار الحمضيات  االصابة 
)Mclauchlan  ،حيث وجد 1997واخرون .(

) ان تغطيس ثمار البرتقال بالماء 2004حسن(
والمخزنة    ºم2 ± 50الحار وعند درجة حرارة 

مع مبيد الثيابندازول او  ºم8 على درجة حرارة 
مبيد التوبسين بانخفاض نسبة الضرر الفسلجي 
والتلف المايكروبي . والجل ذلك هدفت الدراسة 

 مالي :
من  P. degitatumعزل وتشخيص الفطر  •

ثمار البرتقال والاللنكي والليمون المصابة 
 ومن مناطق مختلفة.

االمراضية للعزالت المختلفة اختبار القدرة  •
 واختيار العزلة االكثر شراسة.

اختبار فاعلية ثالث تراكيز مختلفة من  •
المستخلص المائي لقشور الرمان في تثبيط 
نمو الفطر الممرض على الوسط الزرعي  

PDA  
اختبار فاعلية كل من المستخلص المائي  •

لقشور الرمان والتغطيس بالماء الحار 
 .Pاألصابة بالفطر  والتشميع في خفض

degitatum   .تحت ظروف الخزن المبرد 
 

 المواد وطرائق العمل
عزل وتشخيص الفطر الممرض  •

P.digitatum  من ثمار البرتقال والاللنكي
 والليمون المصابة من االسواق المحلية

جمعت عينات من ثمار البرتقال والاللنكي 
والليمون والتي تظهر عليها بقع متعفنه من 
االسواق المحلية في بغداد ( الدورة ، الكرادة 
،االعظمية ،ابو غريب ). اخذت اجزاء من 
حواف المناطق المصابة وقطعت الى قطع 

) سم عقمت سطحيا بهايبوكلورات 0.5صغيرة (
الصوديوم ، وزرعت القطع على الوسط 

في اطباق  PDAالزرعي بطاطا دكستروز اكر 

ت وبمعدل بتري معقمة  وبواقع ثالث معامال
اربع مكررات لكل معاملة.حضنت االطباق 

ايام .نقيت  7-4لمدة ° م 1±25بدرجة حرارة 
المستعمرات الناتجة وشخص الفطر استنادا الى 

 )Hocking  ، 1997و Pittالمفتاح التصنيفي (
اختبار القدرة االمراضية لعزالت الفطر  •

 الممرض الثالث على ثمار البرتقال السليمة
انتخبت ثمار برتقال سليمة خالية من 
الجروح والخدوش ، غسلت الثمار بمسحوق 
الغسيل االعتيادي ثم بالماء الجاري وعقمت 

دقيقة  2% لمدة 70بالكحول االثيلي بتركيز 
وجففت بورق النشاف. جرحت الثمار في احد 
جوانبها بواسطة مشرط معقم ولقحت بقطعة 

على الوسط صغيرة من مستعمرة الفطر النامية 
بعمر اسبوع وللعزالت الثالث  PDAالزرعي 

مكررات لكل  4.وبوقع ثالث معامالت وبمعدل 
معاملة وثالث ثمار لكل مكرر ،تركت ثمار 
اخرى مجروحة بدون تلقيح للمقارنة . وضعت 
الثمار في اكياس البولي اثيلين وحضنت تحت 

فحصت الثمار للتحري °.م 1 ±25درجة حرارة 
عن حصول االصابة وجرى اعادة العزل من 
الثمار االصابة مرة اخرى.وتم اختيار اكثر 
العزالت شراسة او قدرة على احداث المرض 
من خالل قياس اقطار البقع للعزالت الثالث 
وبشكل يومي مقارنة بمعاملة المقارنة وقد 

والتي انتخبت العزلة الماخوذة من ثمار الاللنكي 
 سيتم استخدامها في التجارب اللالحقة.

تقييم فاعلية المستخلص المائي لقشور  •
 Penicilliumالرمان في ضد الفطر 

digitatum  على الوسط الزرعيPDA  
 طريقة تحضير المستخلص المائي:

 )Harborne  )1984اتبعت طريقة
غم من العينة  (20)لتحضير المستخلص إذ اخذ  

الجافة لمسحوق قشور الرمان والذي تم الحصول 
عليه من االسواق المحلية والذي تم تعقيمه في 

 )121جهاز الالوتوكليف على درجة حرارة ( 
ºوأضيف إليها الماء المقطر  المغلي وبدرجة  م

 ْم حتى أصبح الحجم النهائي( 100)  حرارة
) مل وتركت  لمدة نصف ساعة بجهاز (200

) وعلى Horizontal shakerالهزاز األفقي (
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سرعة متوسطة ثم تركت العينة لتستقر لمدة 
ساعة ثم رشحت بثالث طبقات من قماش الشاش 

الجل لفصل العوالق الصلبة وبعدها ياخذ الراشح 
  اجراء بقية االختبارات .

اختبار فاعلية المستخلص المائي لمسحوق  •
 P.digitatumقشور الرمان ضد الفطر 

  PDAعلى الوسط الزرعي 
يستعمل في التجربة المستخلص المائي 

% والذي يتم 100لقشور الرمان بتركيز 
تحضيره بالتجربة السابقة الى الوسط الزرعي 

PDA  يصب °م45المعقم والمبرد الى درجة .
سم  9الوسط في أطباق بتري معقمة قطر 

Pسم  20-15وبمعدل 

3
P/  5لكل طبق واستعملت 

أطباق لكل معاملة كمكررات وبعد تصلب الوسط 
 5الزرعي تلقح االطباق في المركز بقرص قطر 

ملم من الوسط الزرعي الحاوي على نموات 
الفطر الممرض حيث تاخذ من حافة مستعمرات 

، كما تلقح أطباق حاوية على الوسط أيام 7عمر 
فقط بالفطرواستخدمت كمقارنة،  PDAالزرعي 

الحاضنة وفق التصميم تام  توضع االطباق في
 7وبعد  1±   25التعشية وتحت درجة حرارة 

أيام وتاخذ النتائج بقياس القطرين المتعامدين لكل 
مستعمرة ولجميع المعامالت ومنها يتم حساب 

 .النسبة المئوية للتثبيط 
اختبار فاعلية تغطيس ثمار البرتقال في كل  •

من المستخلص المائي لقشور الرمان 
   Vabor gardـالحار وشمع الوالماء 

 P.digitatumفي خفض االصابة بالفطر 
 تحت ظروف الخزن

تم انتخاب ثمار برتقال سليمة خالية من 
الجروح والخدوش وبواقع ثالث ثمار لكل مكرر 
.تغسل الثمار بمسحوق الغسيل االعتيادي ثم تعقم 

دقيقة  2% لمدة 70بغمرها بالكحول االثيلي 
تحضير عالق وتم  المعقم . وتجفف بورق النشاف

ايام  10الفطر وذلك بغمر مزرعه للفطر بعمر 
بالماء المعقم  PDAنامي على الوسط الغذائي 

وتحرك بلطف بواسطة قضيب زجاجي معقم ثم 
تسحب بواسطة ماصة معقمة وتحسب عدد 
السبورات /مل من المعلق بواسطة شريحة العد 

Haemocytometer  تجرح الثمار بجروح.

ملم بواسطة مشرط معقم  1ملم وعمق  3بطول 
مايكروليتر من عالق  20ثم  ثم يضاف لها 

الحاوي على P.digitatum    سبورات الفطر
)8×P

5
P10  سبور كونيدي / مل . وتضمنت (

 التجربة المعامالت التالية:
 معاملة المقارنة : ثمار سليمة  .1
 معاملة الفطر الممرض  .2
معاملة التغطيس بالمستخلص المائي  .3

لقشور الرمان : ثمار معاملة بالفطر ثم 
تغطس بالمستخلص المائي لقشور الرمان 

 لمدة دقيقتين.
معاملة التغطيس بالماء الحار: ثمار معاملة  .4

بالفطر ثم تغطس بالماء الحار فقط لمدة 
 . ºم2  50 ± دقيقتين على درجة حرارة

 1000 رة باستعمال مسخن كهربائي بقد
واط لغرض تسخين الماء والسيطرة على 
درجة حرارته ضمن المدى المطلوب من 
خالل وضع او ازالة المسخن الكهربائي 

 من الماء.
:  Vapor gardمعاملة التغطيس بشمع ال .5

ثمار معاملة بالفطر ثم تغطس بالشمع 
 % ولمدة دقيقتين.2بتركيز 

وضعت كل الثمار بعد ان تم تجفيفها 
بشكل كامل من الرطوبة في اكياس من البولي 

سم لكل  0.5ثقبا بقطر  16اثيلين مثقبة بمعدل 
كيلو غرام واحد من الثمار وقسمت كل معاملة 
من المعامالت الخمسة الى مجموعتين، خزنت 

 ºم1  4 ±المجموعة االولى على درجة حرارة 
يوما.يتم  30% ولمدة 80 -75وبرطوبة نسبية 
 في نهاية التجربة 

 حساب النسبة المئوية للثمار المتعفنة. -1
 قياس اقطار البقع المتعفنة -2

استعملت تجربة عاملية طبقت بتصميم 
القطاعات العشوائية الكاملة 
(R.C.B.D.)Randomized Complete 

Block Design  نتائج البحث وبثالثة  لتحليل
غم  500مكررات للمعاملة الواحدة وبوزن 

للمكرر الواحد وقد تم مقارنة المتوسطات وفقا 
وعلى مستوى  LSDالختبار اقل فرق معنوي 

 )1980(الراوي وخلف هللا ، %.5احتمال 



 
                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                         305 
 

 النتائج والمناقشة
 

تراكيز مختلفة من المستخلص  اختبار تاثير
المائي لقشور الرمان في النسبة المئوية لتثبيط 

على الوسط الزرعي  P.digitatumنمو الفطر 
PDA  . 

) الفاعلية العالية 1بينت النتائج ( جدول
للمستخلص المائي لقشور الرمان في تثبيط نمو 

على الوسط الزرعي   P.degitatumالفطر 
PDA ،اذ بلغت  ولجميع التراكيز المختبرة

و % 81.25و % 87.5النسبة المئوية للتثبيط  
% على  25و 50و 75% للتراكيز 66.67

التوالي اذا ماقورنت بمعاملة المقارنة 
%).وهذا يتفق مع العديد من البحوث 0.0(

السابقة  التي اشارت الى القدرة التثبيطية لقشور 
دات والتي من اهمها الرمان الحتواءه على القلوي

Pelletierine  وحامض الGalutarnin   و
ومواد دباغية اخرى فضال على  Grantinـ ال

احتواءه على العديد من الفينوالت التي اظهرت 
فاعلية عالية في تثبيط نمو عدد من الفطريات 

واخرون  Machadoالممرضة للنبات (
واخرون  Osorioو 2004،والجبوري ،2002،
  .) 2013وناهدة والجبوري ،   2010،

 
اختبار تاثير تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لقشور الرمان في النسبة المئوية لتثبيط نمو ) 1جدول رقم (

 PDAعلى الوسط الزرعي  P.digitatumالفطر 
 % للتثبيط لمعامالتا

 c     0.00 المقارنه
75 % 87.50  a 
50 % 81.25  a 
25 % 66.67  b 
LSD 6.7941 

 
اختبار فاعلية تغطيس ثمار البرتقال في كل من 
المستخلص المائي لقشور الرمان والماء الحار 

في خفض االصابة    Vabor gardوشمع ال
 :تحت ظروف الخزن P.digitatumبالفطر 

) ان المعامالت 2اظهرت النتائج ( جدول 
جميعها قد خفضت وبشكل معنوي معدل اقطار 

 .Pالبقع المتعفنة والناتجة من االصابة بالفط 
dhghtatum   يوما من  21و  14وذلك بعد

  الخزن.
من  14وقد بينت النتائج الماخوذة بعد 

الخزن تفوق معاملتي المستخلص المائي لقشور 
الرمان والماء الساخن منعت نمو الفطر بالكامل 

 0.17سم في حين كان معدل نمو الفطر  )0.0(
مقارنة  Vapor gardسم في معاملة شمع ال 

  سم في معاملة المقارنة.3.33  ـب
يوما من  21خوذة بعد اما النتائج المأ

المعامالت جميعها في الخزن فقد استمر تفوق 
خفض معدل قطر الفطر الممرض والتي لم 

معدل نمو الفطر  تختلف معنويا فيما بينها  اذ بلغ
في كل من معاملة  سم  1.97، 2.23، 3.53

الماء الساخن وقشور الرمان والشمع على 
في معاملة  التوالي في حين بلغ معدل نمو الفطر

معاملة وقد يرجع تفوق سم  20.17المقارنة  
ثمار البرتقال بالمستخلص المائي لقشور الرمان 
نظرا لما يحويه من مواد دباغية وحوامض 
عديدة وقلويدات لها القدرة التثبيطية العالية لنمو 

 Machadoالعديد من المسببات الفطرية (
 Osorioو 2004،والجبوري ،2002واخرون ،
).  2013وناهدة والجبوري ،   2010واخرون ،

ا يخص تاثير تغطيس الثمار بالماء اما فيم
فقد اشارت °م 50الساخن وعلى درجة حرارة 

العديد من الدراسات الى امكانية حماية ثمار 
البرتقال من الضرر الفسلجي والتلف 

غطيسها لمدة دقيقتين بالماء تالمايكروبي عند 
 1997واخرون،  Mclauchlanالساخن (

 .)2004وحسن ،
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اختبار فاعلية تغطيس ثمار البرتقال في كل من المستخلص المائي لقشور الرمان والماء الحار  )2جدول رقم (
 .يوم من الخزن 21و  14بعد  P.digitatumفي خفض االصابة بالفطر    Vapor gardوشمع ال

 

 المعامالت
 معدل نمو الفطر (سم)

 يوم خزن 21 يوم خزن 14

 a 20.17 a 3.33 المقارنه

 المستخلص المائي
 قشور الرمانل

0.00 b 2.23 b 

 Vapor Guard 0.17 b 3.53 b شمع

 b 1.97 b 0.00 الماء الساخن

LSD 0.7687 4.5931 
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 Colias croceus (Fourcroy, 1785)  دراسة المظهر الخارجي للنوع
في وسط  Lepidoptera، رتبة حرشفية األجنحة Pieridaeمن عائلة 

 العراق وشماله
 

 مهند محمود آغا
 حسن سعيد األسدي

 
 ابن الهيثم/ جامعة بغداد –قسم علوم الحياة/ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 
. شملت الدراسة Colias croceus (Fourcroy, 1785)لفراشة الصفراء القاتمة لتضمن البحث دراسة المظهر الخارجي : الخالصة

الصفات المظهرية الخارجية ألجزاء الجسم المختلفة فضالً عن السوءتين الذكرية واألنثوية. تم تعزيز الصفات المظهرية قيد الدراسة 
. جمعت العينات من وسط وشمال العراق ودونت معلومات عن مواقع وتواريخ الجمع. تهدف الدراسة إلى باألشكال التوضيحية والصور

وبيان مدى أهميتها التصنيفية في تعريف النوع   Colias croceus (Four.)تسليط الضوء على صفات المظهر الخارجي للنوع 
 نثوية.خصوصاً النظام التحليلي لألجنحة وتراكيب السوءة الذكرية واأل

 
 المظهر الخارجي.-الفراشة الصفراء القاتمةالكلمات المفتاحية: 

 
External Morphological Study of Colias croceus 

(Fourcroy, 1785), (Lepidoptera: Pieridae) in Middle 
and North of Iraq 

 
Mouhannad M. Aga 

 

Hassan S. Al-Asady 
 
Department of Biology, College of Education for Pure Science (Ibn Al-Haitham), University of Baghdad 
 
Abstract: The work included study of external morphology of clouded yellow butterfly Colias croceus 
(Fourcroy, 1785). The study included the external morphological characters of different body regions in 
addition to the male and female genitalia. 

The studied morphological characters were supported by photos and illustrations. Specimens of the 
work were collected from north and middle of Iraq and dates and sites of collection were fixed. This study 
aim to shedding light of external morphology characters fore species Colias croceus and statement 
importance taxonomy to define the species especially analysis of wings system and structures of male and 
female genitalia. 

 
Key words: Colias croceus, External morphology. 
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 المقدمة
 ,Colias (Fabriciusيعد الجنس 

أقدم األجناس لعائلة فراشات  أحد (1807
يعود الى الحقبة حيث  Pieridae اللهانة 

]. واسع االنتشار في العالم 1[ الجيولوجية الثالثة
وخصوصاً في النصف الشمالي للكرة األرضية، 
لكن بعض من أنواعه توجد في أمريكا الجنوبية 
وأخرى تظهر بشكل كبير في منطقة القطب 

نوعاً في  13]. يضم هذا الجنس 2الشمالي [
البريطانية أمريكا الشمالية امتداداً لكولومبيا 

 ].3بشكل متوطن في المنطقة [
معظم أنواع هذا الجنس برتقالية او 
صفراء اللون وبعضها االخر مخضرة، في 
أنواع قليلة فقط تظهر باللون األبيض كما أن 
العديد من األناث لهذا الجنس تكون ثنائية 
المظهر وراثياً صفراء مماثلة للذكر وأخرى 

 ].4بيضاء اللون [
 Coliasتنفرد أنواع الجنس 

(Fabricius)  بصفات مظهرية خارجية يسهل
بوساطتها تمييزها عن أنواع األجناس القريبة 
منها، حيث يتميز الجسم بكونه متضخماً بأنتظام، 
مقدمة الرأس مكسو بشعر متطاول، قرن 
االستشعار طوله أقل من نصف طول الجناح 

فاقدة األمامي، القطع الرسغية طويلة مشوكة و
].  تتميز ذكور أنواع 1،5للوسادة الوسطية [

بكونها تمتلك بقعة مميزة جداً  Coliasالجنس 
من الحراشف المتخصصة قرب الحافة الضلعية 
باتجاه قاعدة الجناح الخلفي وتكون مخفية 
بواسطة الجناح األمامي في الحاالت الطبيعية 
تعرف بعالمات الجنس أو االندروكونيا 

Androconia ]6 وفي العراق تحديداً تعد .[
 Colias croceusالفراشة الصفراء 

(Fourcroy)  من الفراشات المهاجرة ويمكن
مشاهدتها وهي ترفرف من أوائل الربيع الى 
أواخر الخريف بأستمرار وحتى في المناطق 
الجبلية، لكن نادراً ما تشاهد في شهري آب 

 ].7وأيلول [
 
 
 

 المواد وطرائق العمل 
إناث) من 7ذكر و13البالغات (جمعت 

وسط وشمال العراق وشملت المناطق االتية: 
، 2013/  7/  6المسيب بتاريخ –محافظة بابل 

/  3/  28العزيزية بتاريخ–محافظة واسط 
، محافظة بغداد موقع كلية الزراعة 2014

، 2014/  4/ 9أبو غريب بتاريخ -جامعة بغداد 
 18يخجبل شرانش بتار –زاخو -محافظة دهوك

، باستخدام الشبكة الهوائية واتباع 2014/  4/ 
طريقة االكتساح وال سيما لألنواع على أوراق 

]. قتلت النماذج بعد 9، 8األشجار واألزهار [
وضعها في قناني بالستيكية مناسبة حاوية على 

مثبتة وقطعة من الشاش مبللة بالكحول المطلق 
تثبيت في غطاء القنينة، ثم ثبتت بواسطة دبابيس 

الفراشات وحفظت في صناديق حفظ الحشرات 
المعقمة بكرات من مبيد النفثالين ودونت 
المعلومات الخاصة بتاريخ وموقع واسم الجامع 

 على أوراق خاصة علقت في دبابيس التثبيت.
درست صفات المظهر الخارجي ذات 
األهمية التصنيفية باستخدام الطريقة المتبعة من 

]. وفيما يتعلق Wallenmaier ]10 قبل
بدراسة السوءتين الذكرية واألنثوية فقد اتبعت 

 ].11الطريقة المستخدمة من قبل [
صورت األجزاء التي تتناسب مع ذلك 

 Samsungباستخدام آلة تصوير رقمية نوع 
GT-19500  ومجهر لهذا الغرض نوع

Yaxun.Yx-AK 15 أما األجزاء التي .
قد استخدم استوجب تبيانها بالرسوم التوضيحية ف

 Dissecting stereoمجهر تشريح 
microscope  باالستعانة بالعدسة العينية ذات

وشريحة  Ocular micrometerالمربعات 
 . Stage micrometerمجهرية مدرجة 

تم االعتماد على المصطلحات الخاصة 
بصفات المظهر الخارجي ومختصراتها حسب 

]، المصطلحات 11،5،2،1ما جاء به كل من: [
الخاصة بتسمية العروق واألنظمة التحليلية 
لألجنحة ومختصراتها اتبعت من قبل كل من: 

]، أما المصطلحات الخاصة باألعضاء 13،6[
التناسلية ومختصراتها فقد اتبعت من قبل 
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Klots ]14.[  فضالً عن بعض المختصرات
 التي استحدثتها الدراسة الحالية.

  النتائج والمناقشة
 

 Colias croceus وصف النوع
(Fourcroy, 1785) 

 

 The Clouded الفراشة الصفراء القاتمة 
Yellow Butterfly  

 

 )2، 1(صورة  Bodyالجسم 
في كال الجنسين ذو شعر كثيف  ضخم

السيما منطقة الصدر؛ قرون االستشعار، 
الزغب الذي يحيط الحواف الخارجية والداخلية 

 –في كال الجناحين واألرجل ذو لون برتقالي 
 وردي.

 )1(شكل Head الرأس  -
 بيضوي منتفخ، أسود مغطى بحراشف

تتعاقب مع أخرى صفراء مخضرة وذات  سوداء
وردي قليالً، في األنثى يكون -لون برتقالي 

 الرأس أصغر عادةً من نظيره في الذكر.
محدبة قليالً حافتها الخارجية مقوسة  الهامة: -

عند وسطها أوسع من الداخلية، مكسوة بشعر 
ناعم كثيف متطاول أصفر ذهبي قرب العيون 

 مخضر في وسطها. –وأصفر 
كبيرة كلوية الشكل تقريباً من  العيون المركبة: -

الجهة األمامية وبيضوية من الجهة الجانبية 
بارزة إلى الخارج بنية أو صفراء مخضرة؛ 

 محجر العين متوسع قليالً.
قصير، مكون من ثالث الملمس الشفوي:  -

قطع متباينة الطول القاعدية عريضة مضلعة، 
الوسطى لوزية الشكل يكسوهما شعر كثيف 
أبيض مصفر أو أصفر ذهبي يقل تدريجياً 
باألقتراب من القطعة القمية، القطعة القمية 
قصيرة بيضوية الشكل؛ في األنثى يظهر الشعر 

 –برتقالي بلون الذي يكسو الملمس الشفوي 
 .)3(صورةي قليالً ورد

مستعرضة رقيقة، الخد ضيق  الشفة العليا: -
 ومائل، الخرطوم متطاول بارز.

: مسطحتان تقريباً نقرتا قرني االستشعار -
ومائلتان قليالً نحو العيون المركبة، قرن 
االستشعار صولجاني قصير أقل من نصف 

قصير وعريض، طول الجناح األمامي، األصل 
خيطية قطع السوط الحامل صغير مضلع، 

متماثلة من حيث السمك قصيرة عند بداية 
اتصالها بالحامل ثم تصبح متطاولة بشكل 
منتظم، تتضخم بشكل تدريجي بأتجاه القطعة 

وردية  –القمية، مكسوة بحراشف برتقالية 
وتلطخ بأخرى بنية داكنة عند قمة القطعة القمية 

 .)4(صورة
 )2(شكل  Pronotumالظهر األمامي 

شكل تاجي، بُني داكن، عريض عند  ذو
القاعدة وضيق عند القمة يتكون من أزواج 

 الصفائح المتصلبة اآلتية:
 صفيحة مستدقة تشبه الملقط.الطوق الظهري:  -
صفيحة متوسعة الطوق جار الظهري:  -

ومتطاولة قليالً، مقوسة تشبه الطوق حافتاها 
الخارجيتان ذات نتوء بارز عند نهايتها المتصلة 

 بــالطوق الظهــري.
زوج من صفائح متقرنة سوداء عضو الرقبة:  -

 داكنة تبدو متدلية أو مائلة شبيهة بالمرساة.
تجويف الحرقفة عريض متطاول، حافته 
الخارجية مقوسة والداخلية متعرجة ويمثل محل 

 اتصال حرقفة الرجل األمامية.
) منظر جانبي 3الصدر الجناحي (شكل

Pterothorax   
عريض، مكسو بشعر ناعم  متضخم

مخضر وآخر ذو لون  –كثيف جداً أصفر 
 عند اتصاله بالرأس وردي-برتقالي 

 الصدر الوسطي-1
متضخم عريض، قمته الدرع الوسطي:  -

متموجة الحواف محدبة عند الوسط، مكسو 
رمادية تتعاقب مع أخرى  –بحراشف سوداء 

 صفراء.
فة أسود داكن ذو نهاية منحرالدريع الوسطي:  -

باتجاه الدرع الوسطي، مرتفع قليالً عن مستوى 
الدرع الخلفي؛ الحبل اإلبطي الوسطي سميك 
متموج مالصق لنتوأي الجناح األمامي من 
األمام والخلف؛ نتوأي الجناح االمامي من االمام 
والخلف ضيقين قمتيهما مستدقة؛ نتوء الجناح 
األمامي من الجانب أخدودي الشكل ضيق؛ 

الجهة  عندوق القص الوسطي يوجد أعلى ف
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السفلية وتمثل صفيحة مستدقة النهايتين شبيهة 
الورقة النباتية ؛ فوق القص الوسطي عبارة عن 
صفيحة متسعة كمثرية الشكل تقريباً تضيق 
تدريجياً بأتجاه الحرقفة الوسطية؛ فوق الحرقفة 
الوسطي عبارة عن صفيحة جانبية منجلية 

ة الجانبية بأعلى الشكل تقريباً تحيط من الجه
فوق القص الوسطي وملتحمة من األسفل 

 بالحرقفة الوسطى.
 الحراقف الوسطى اسطوانية متطاولة.

 الصدر الخلفي-2
عريض قمته محدبة، ذو الدرع الخلفي:  -

نصفين غير متماثلين، أقرب إلى الشكل 
البيضوي مكسو بحراشف مماثلة لنظيرتها على 

 الدرع الوسطي.
صغير غير منتظم الشكل مقعر  الدريع الخلفي:-

عند نهايته الخارجية ومستدق عند نهايته 
الخلفية؛ الحبل اإلبطي الخلفي نحيف يحيط 

الجناح الخلفي  بالدرع الخلفي ومالصق لنتوأي
من األمام والخلف؛ نتوء الجناح الخلفي من 
األمام والخلف والجانب مماثل تقريباً لنظيره في 
الجناح األمامي اال أنه أصغر قليالً؛ من الجهة 
السفلية توجد صفيحة صغيرة متعرجة الحافات 
غير منتظمة الشكل ومالصقة لنتوء الجناح 

لقص الخلفي من الجانب تمثل أعلى فوق ا
الخلفي ؛ فوق القص الخلفي عبارة عن صفيحة 
متوسعة تشغل معظم الصدر الخلفي مثلثة الشكل 
تقريباً حافتها الخارجية ذات بروز خارجي 
واضح، حافتاها الجانبيتان متموجة تضيق 

الحرقفة الخلفية؛ فوق الحرقفة  نحوتدريجياً 
الخلفي عبارة عن صفيحة جانبية متطاولة تشبه 

 يق تدريجياً نحو الحرقفة الخلفية.الغليون تض
الحراقف الخلفية متطاولة ومتوسعة تقريباً أقرب 

 إلى الشكل البيضوي.
 

  Wings  األجنحة  
 Fore wingالجناح االمامي للذكـــر   

     أ) 5صورة (السطح الظهري -أ
أصفر؛ تنتشر عند  –ذو لون  برتقالي 

أقصى قـــاعدة الجــناح والحافة الضلعـــية 
عـــنــد الـــوســط تـــقــريباً رقعة من حراشف 

مخـــضرة؛ عالمة الـــقــرص  –سوداء 

 disco cellular mark (dcm)الخـلـــوي 
سوداء كمثرية الشكل تقريباً أو بيضوية؛ حدود 

داء داكنة وعريضة تمتد الجناح الخارجية سو
على طول الحافة الخارجية للجناح وتحتل 
حوالي ربع الجناح؛ حافتها الداخلية منحنية قليالً 
ومسننة بشكل غير منتظم أو متعرجة، تكون 
أعرض عند القمة والزاوية القمية للجناح في 
حين تقل مساحتها قليالً عند الوسط تعرف 

 dark wingبحدود الجناح الداكنة أو المعتمة 
border (dark w-b) ؛ االجزاء األخيرة

، RR5R + RR4R، الشعاعي MR1Rللعروق: الوسطي 
RR3R وRR2R  شاحبة تقريباً عند نهايتها تظهر بلون

برتقالي باهت عادةً وواضحة على  –أصفر 
القمة السوداء الداكنة، ونادراً ماتكون في بعض 

 العينات جميع األجزاء األخيرة للعروق شاحبة.
 ب، ج) 5البطني (صورة  السطح-ب

أصفر ناصع أو  –ذو لون برتقالي 
المع؛ الحافة الضلعية متضيقة قليالً، ربع الحافة 
الخارجية للجناح والحافة الضلعية مكسوتان 
بحراشف خضراء شاحبة وغير ناصعة تسمى 

، وسط apical patch (app)بالرقعة القمية 
برتقالي ناصع  –الجناح تقريباً ذو لون أصفر 

وضوح تعرف برقعة القرص المركزي ب
centro discal patch (cdp) وتمتد إلى ،

وسط الخلية القرصية تقريباً، الحافة الخلفية 
للجناح تغطى بحراشف بيضاء مخضرة قليالً 

؛ basal patch (bap)تعرف بالرقعة القاعدية 
مماثلة  dcmبقعة أو عالمة القرص الخلوي 
في مركزها  لنظيرتها على السطح الظهري لكن

تكون بيضاء فضية عادةً، أحياناً أخرى تكون 
سوداء بالكامل، في بعض النماذج قد تكون 

مزودة بحراشف  dcmعالمة القرص الخلوي 
سوداء متجمعة صغيرة بهيأة نقطة تختلف في 
موقعها حول العالمة باختالف النماذج وهي 

؛ dcmتمثل جزءاً من عالمة القرص الخلوي 
ة القرصية أو عالمة القرص توجد خلف الخلي

الخلوي سلسلة من بقع سوداء تمتد عرضياً 
ومنحنية نحو الداخل من الحافة الضلعية إلى 

و  Cell R1RAخلية العرق الشرجي أو الخلفي 
قريبة منه، واضحة وتتزايد في الحجم عند 
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الجهة الخلفية للجناح تتراوح بين خمس إلى ست 
ناح سوداء بقع، القريبة من الجهة الخلفية للج

مستديرة تقريباً وواضحة بينما تلك الواقعة قرب 
قمة الجناح سوداء باهتة صغيرة وغير منتظمة 

 الشكل، تكون عادةً مهملة وغير بارزة.
على طول الحافة  pubscencesالزغب 

الضلعية والحافتان الخارجية والداخلية للجناح 
وردي عريضة تعرف بالخط  –ذو لون برتقالي 

 .marginal line (ml)الطرفي 
 

 Hind wingالجناح الخلفي للذكـــر     
 )أ 6السطح الظهري (صورة -أ

برتقالي  –بيضوي الشكل، أصفر 
شاحب قليالً؛ الحافة الضلعية قصيرة مكسوة 
عادةً بحراشف فضية المعة؛ حدود الجناح 
الخارجية ســـوداء عـــريضة هــاللية الشــكـــل 

قــمــة الجــناح عـــادةً إلــى تقريباً تمتــد مــن 
وتتسع في  CuR2Rنهاية العـــرق الــزنـــدي 

الوسط، حافتها الداخلية مسننة تمثل حــدود 
؛ (dark wing border)الجــنــاح الداكنة 

الحافة الداخلية عريضة صفراء شاحبة؛ عالمة 
كبيرة، تتضمن رقعة  dcmالقرص الخلوي 

ة متأللئة صغيرة من حراشف برتقالية صافي
على خلفية الجناح الشاحبة ومحاطة قليالً 
بحلقتين قاتمتين وغير متميزتين؛ الجناح مغطى 
بشعر دقيق طويل رمادي عند القاعدة يختفي 

ترابية ويمتد إلى  –تحت حراشف سوداء 
الخارج على طول نصف الحافة الخلفية للجناح  

، األندروكونيا tuftsبهيأة خصل شعرية 
Androconia و عالمة  الجنس أSex mark :

عبارة عن رقعة متثخنة من حراشف صفراء 
المعة تستقر عند قاعدة الخلية للعرق الشعاعي 

Rs  وتكون أقرب لشكل قرص الشمس عند
 .ب) 6(صورة الشروق 

 ج) 6السطح البطني (صورة -ب
ذو لون أخضر شاحب؛ عالمة القرص 

بشكل بقعة مزودجة شبيهة الرقم  dcmالخلوي 
ريباً فضية ومطوقة بحراشف ذات لون تق 8

وردي فاتحة حلقية الشكل، تنتشر  –برتقالي 
-حولها من الخارج هالة من حراشف برتقالية 

وردية مخضرة باهتة وغامضة جداً؛ خلف 

 –الخلية القرصية توجد سلسلة من بقع وردية 
قرنفلية صغيرة وباهتة غالباً منحنية نحو 

الضلعية إلى الحافة الداخل، تمتد عرضياً من 
، Cell-R1RAالخلية الشرجية أو الخلفية األولى 

 Rsأوضحها واقعة في خلية العرق الشعاعي 
 الضلعية.الحافة وتمتد عرضياً إلى 

على الحافة الضلعية  pubscencesالزغب 
والحافتين الخارجية والداخلية للجناح مماثل لما 

 هو موجود في الجناح األمامي.
 

      أ، ب) 7ب، 2: (صورة ىأجنحة األنثــ
ثنائية المظهر، أصفر برتقالي مماثل 
للذكر واآلخر أبيض اللون؛ السطح الظهري 
للجناحين األمامي والخلفي مكسو بحراشف 
سوداء بصورة كبيرة عند القاعدة لكن تكون 
بشكل أكبر على قاعدة الجناح الخلفي؛ حدود 

سوداء  (dark w-b)الجناح الخارجية داكنة 
عريضة، حوافها الداخلية على كال الجناحين 
األمامي والخلفي غير منتظمة كثيراً وعادةً 
تنتشر عليها سلسلة من بقع صفراء مضيئة 
ناصعة تكون أوضح على الجناح األمامي لكن 
متباينة في أشكالها ومائلة تقريباً على الحدود 

وسط والسوداء، البقع األربع الواقعة قرب قمة 
اح صغيرة واألخرى قرب نهاية الحافة الجن

الخارجية للجناح كبيرة في حين تكون سلسلة 
البقع على الجناح الخلفي بهيأة ظل أو مسحة من 
حراشف صفراء المعة غير منتظمة الشكل، 

؛ border spotsتعرف عادةً بالبقع الطرفية 
على السطح  dcmتكون عالمة القرص الخلوي 

زاهية عادةً  الظهري للجناح الخلفي غير
لنظيرتها في الذكر)، السطح البطني للجناحين 

 األمامي والخلفي مماثل تماماً للذكر.
 

 Wing Venationتعريق الجناح 
 ب) 5الجناح األمامي (صورة  -

ينشأ من  Scالعرق تحت الضلعي 
قاعدة الجناح ويغلق قرب منتصف الجناح، 
يشكل حوالي نصف الحافة الضلعية، سميك عند 
قاعدته ويستدق تدريجياً عند نهايته؛ العرق 

حر ينشأ من الخلية القرصية  RR1Rالشعاعي 
ويغلق عند الثلث القمي للجناح تقريباً؛ العرق 
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ينشأ إلى األعلى قليالً من قاعدة  RR2Rالشعاعي 
و يغلق قرب قمة الجناح؛  RR4Rالشعاعي  العرق

متقاربان جداً عند  RR4Rو  RR2Rالعرقان الشعاعيان 
ينشأ من الثلث  RR3Rالقاعدة؛ العرق الشعاعي 

؛ العرق الشعاعي RR4Rالقمي للعرق الشعاعي 
RR4R  ينشأ من قمة الخلية القرصية، العرقين

يغلقان عند قمة الجناح؛  RR4Rو RR3Rالشعاعيين 
قبل وسط العرق  ينشأ MR1Rالعرق الوسطي 

 udcلذلك فإن أعلى الخلية  RR4Rالشعاعي 
يمثل ساق عرقي  RR4R؛ العرق الشعاعي مفقوداً 

والعرق  RR3Rو RR2Rحامل للعرقين الشعاعيين 
مفقود؛  RR5R؛ العرق الشعاعي MR1Rالوسطي 

ينشأ من وسط الخلية  MR2Rالعرق الوسطي 
mdc ؛ العرق الوسطيMR3R  ينشأ من أسفل

 CuR2Rو CuR1R؛ العرقان الزنديان ldcالخلية 
ينشأن من الخلية القرصية ويكونان متوازيين؛ 

ينشأ من قاعدة الجناح  R1RAالعرق الشرجي 
طول ؛ ويغلق عند نهاية الحافة الخارجية للجناح

الخلية القرصية حوالي نصف طول الجناح، 
 mdcمفقود، وسط الخلية  udcأعلى الخلية 

ل مقعر طوي ldcقصير مقعر، أسفل الخلية 
 وملتٍو إلى الداخل.

 ج) 6صورة (الجناح الخلفي  -
 + Scالعرق قبل الضلعي مفقود؛ العرق 

RR1R  ،مستقيم عند قاعدته قليالً ومائل عند نهايته
يغلق عند منتصف الجناح، يشكل نصف الحافة 

من  Rsالضلعية تقريباً؛ ينشأ القطاع العرقي 
ق الخلية القرصية ويغلق عند قمة الجناح؛ العر

؛ mdcينشأ من قمة وسط الخلية  MR1Rالوسطي 
ينشأ من الزاوية العلوية  MR2Rالعرق الوسطي 

 MR3R؛ ينشأ العرق الوسطي ldcألسفل الخلية 
؛ العرق ldcمن الزاوية السفلية ألسفل الخلية 

ينشأ من قاعدة الجناح وينتهي  R1RAالشرجي 
 Analتقريباً عند الزاوية العجزية للجناح

angle، العرق الشرجي الثانيR2RA  متباعد عن
 عند القاعدة عادةً؛ R1RAالعرق الشرجي األول 

الخلية القرصية أكثر من نصف طول الجناح؛ 
 mdcمفقود، وسط الخلية  udcأعلى الخلية 

طويل  ldcقصير ومائل قليالً، أسفل الخلية 
 مقعر بحدة إلى الداخل.

 )4(شكل  Legsاألرجل 
وردي؛ القطعة  –نحيفة، ذات لون برتقالي 

الرسغية القاعدية طويلة في جميع األرجل؛ 
الساق والرسغ كالهما ذو شويكات طويلة؛ الفخذ 
في جميع األرجل مكسو بشعر كثيف ناعم ذو 

مخضر، كثيف عند بدايته ويقل  –لون أصفر 
تدريجياً عند قرب اتصاله بالساق؛ الوسادة 

 الوسطية مفقودة.
 Fore legالرجل األمامية    -

قصيرة، الحرقفة اسطوانية متطاولة 
مكسوة بشعر متطاول أسود مصفر مائل إلى 
األخضر قليالً، المدور صغير بيضوي، الفخذ 
متضخم كبير عند بداية اتصاله بالمدور ومستدق 

متوسع  قصيرعند نهاية اتصاله بالساق، الساق 
 يفتقر الى المهاميز عند اتصاله بالقطعة الرسغية
القاعدية، القطع الرسغية حاملة ألزواج من 
المهاميز بين كل قطعتين رسغيتين، المخالب 
ثنائية منحنية الى الداخل ومماثلة تقريباً لنوع 

 موذج العائلة.
 Mid legالرجل الوسطى  -

أطول من األرجل األمامية قليالً، المدور 
كلوي الشكل تقريباً، الفخذ أطول قليالً أو مساٍو 

األمامي عصوي الشكل متضخم قليالً عند للفخذ 
بدايته ومستدق عند نهاية اتصاله بالساق، القطعة 
الرسغية القاعدية أطول من الرسغ القاعدي في 
األرجل األمامية، القطع الرسغية والمخالب 
مماثلة تقريباً لنظيرتها في الرجل األمامية، 
الساق والقطع الرسغية تحمالن أزواج من 

 ون مهاميز الساق هي األطول.المهاميز وتك
 Hind legالرجل الخلفية   -

أطول األرجل، المدور صغير مثلث 
الشكل تقريباً، الفخذ أصغر من الفخذين األمامي 
والوسطي، الساق والرسغ القاعدي أطول من 
نظيريهما في األرجل األمامية والوسطى، القطع 
الرسغية والمخالب وأزواج المهاميز بين الساق 

قطعتين رسغيتين مماثلة لتلك الموجودة في وكل 
 األرجل الوسطى.
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 )5(شكل  Abdomenالبطن 
متصلبةـ، تشترك  ذات لون أسود

بمجموعة من الصفات المظهرية في كال 
 الجنسين وكاآلتي:

تكون متضخمة اال أنها في األنثى أضخم  -
 عادةً.

مكسوة بحراشف سوداء بصورة طفيفة  -
وصفراء مخضرة كثيفة على الجانب الظهري 

 على الجانب البطني.

القطعة البطنية األولى والبطن على  -
طولها من الجهة السفلية مكسوتان بشعر ناعم 

 كثيف ومتطاول رمادي اللون.
البطن على طولها عند ثلثها السفلي ذات  -

انخفاض واضح بهيأة خط يمتد على طول امتداد 
 القطع البطنية.

أوجه االختالف في كال  أما الجدول االتي يبين
 الجنسين:

 
 . C. croceus): أوجه اختالف البطن في كال الجنسين للنوع 1جدول (

 Femaleاألنثى  Maleالذكر 

 تتألف من ست قطع. .قطعتتألف من تسع 

 قاعدتها وقمتها مبتورتان. قاعدتها مبتورة وقمتها متموجة تقريباً.

القطعة األولى أكبر القطع عادةً ضيقة عند القاعدة 
تحمل على الجانب الظهري صفيحة صغيرة 

 مثلثة الشكل تقريباً بهيأة نتوء زائد.

القطعة األولى أكبر القطع عادةً ضيقة قليالً عند 
القاعدة تحمل على الجانب الظهري صفيحة أكبر 
قليالً من نظيرتها الموجودة في الذكر بيضوية 

 ل تقريباً.الشك

القطع الثانية والثالثة والرابعة متوسعة غالباً 
 حوافها الخارجية متموجة.

القطع الثانية والثالثة والرابعة متوسعة بشكل كبير 
حوافها الخارجية متموجة، القطعتان الثالثة 
والرابعة حافتاهما الخارجيتان محدبتان تقريباً عند 

 نقطة اتصالهما معاً.

الخامسة والسادسة والسابعة ضيقة بشكل  القطع
 تدريجي حوافها الخارجية مستقيمة تقريباً.

القطعة الثامنة صغيرة حافتها الخارجية مقوسة 
قليالً والداخلية مقعرة بهيأة سقف ظهري تحيط 

 بالقطعة التاسعة (األخيرة).

القطعة الخامسة فقط ضيقة حافتها الخارجية 
دسة (األخيرة) أكبر قليالً متعرجة قليالً. القطعة السا

من الخامسة تحمل آلة وضع البيض متمثلة 
بالمالمس الشرجية البارزة قليالً إلى الخارج. 
البطن عموماً في األنثى من الجهة السفلية ذات 

 طيات متموجة بوضوح ومرنة عادةً.

القطعة األخيرة دورقية الشكل تقريباً مائلة 
عند القمة  متوسعة عند القاعدة وضيقة قليالً 

محاطة بشعيرات ناعمة تمثل الصمام ضمن 
السوأة الذكرية يبرز منها إلى الخارج الجزء 
القمي من القضيب الشوكي والذي يكون منحنياً 
نحو الداخل بشكل سائد وهي صفة مميزة للذكر 

 .في هذا النوع

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 )6(شكل Male Genitalia السوءة الذكرية
صفيحة متصلبة قصيرة : Uncusالمعقف  -

عادةً شبيهة بالمنقار، منتصبة قمتها مستدقة 
وملتوية إلى الداخل وقاعدتها عريضة، حافتها 
الجانبية الخارجية متعرجة والجانبية الداخلية 

 متموجة قليالً.
الشكل النموذجي (شكل  Tegumenالسقيف  -
صفيحة متوسعة وعريضة عند قاعدتها  :أ)6

المتصلة بالرابط وقمعية الشكل عند قمتها 
المتصلة بـالمعقف، حافتها الجانبية الخارجية 

بصفيحة  ) تقريباً وتحيطCتظهر بشكل حرف(
 المعقف والجانبية الداخلية مهمازية أو شوكية.

): مماثل للشكل ج6أما الشكل الثاني (شكل 
احياناً في بعض العينات النموذجي، ولكن يظهر 

اختالفاً بسيطاً ويقتصر تحديداً على حافته 
الجانبية الخارجية حيث يبدو بأنه مكون من 

 ) وهذا ما اكدهFقطعتيــن ويشبه الحرف (
]12.[ 
صفيحة أنبوبية : Viniculumالرابط  -

متطاولة ومتموجة الحافات، نهايتها المتصلة 
لمتصلة بــالسقيف متوسعة قليالً واألخرى ا

 بـالكيس مستدقة قليالً.
صفيحة شبيهة الجرة تقريباً : Saccusالكيس -

 ذات بروز شوكي عند قمتها.
أكبر الصفائح، دورقي : Valvaالصمام -

الشكل تقريباً أو أقرب إلى شكل الزهرية، 
قاعدته عريضة ومستديرة يضيق قليالً عند ثلثه 
 القمي، قمته بهيأة نتوأين غير متماثلين محاطة
بصف من شعيرات متطاولة، حافته الجانبية 
الخارجية متموجة محاطة بصف من شعيرات 
دقيقة، والجانبية الداخلية متعرجة، حوافه 
الداخلية من الجهة البطنية ذات شعيرات 

 .ب)6(شكل متطاولة عادةً بهيأة خصل 

: طويل )7(شكل  Aedeagusالقضيب  -
شوكي صلب جداً، ملتٍو بحدة إلى الداخل قاعدته 
عريضة غالباً وتحمل على جانبها البطني الكيس 
الملحق بهيأة المقبض طويل عادةً وعلى جانبها 
الظهري غشاء متثخن قليالً شفاف يعرف بغشاء 

غير  Conjunctival membraneالملتحمة 
منتظم الشكل أقرب قليالً إلى شكل عرف الديك، 
قمته مستدقة بشدة وتحمل على سطحها الداخلي 

 مجموعة شويكات قوية مختلفة األطوال.
 

 Female Genitaliaالسوءة األنثوية   
 )8(شكل 

زوج : Papillae analesالمالمس الشرجية  -
من تراكيب بيضوية تقريباً، مكسوة بشعر ناعم 

ارز ضمن القطعة البطنية األخيرة مرنة دقيق، ب
 للغاية، شفوية الشكل.

: Apophysis Posteriorالصمام الخلفي  -
زوج من الصمامات الجانبية متصلبة قليالً 

 متطاولة ومائلة باتجاه الصمامات األمامية.
: Apophysis Anteriorالصمام األمامي  -

زوج من الصمامات أصغر من نظيرتها الخلفية، 
زية الشكل تقريباً، من الجهة البطنية تحتوي مهما

 على تجويف عند الوسط بهيأة حلقة متصلبة.
أنبوب : Ductus bursaالقناة الجرابية  -

طويل ملتو، عريض عند نهايته المتصلة بفتحة 
 الجسم الجرابي.

بالوني : Corpus Bursaالجسم الجرابي  -
 المظهر كبير وشفاف.

منجلي الشكل : Cornutiالدرع المتصلب  -
تقريباً متصلب ذو نتوأين بارزين عند حافته 

 .الخارجي

 
 
 
 
 
 
 



 
                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                         316 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

 
 
 

 السطح البطني-ب                                              السطح الظهري                -أ
 C. croceusذكر النوع  )1صورة(

 السطح الظهري(الشكل الثاني) -ب          السطح الظهري (الشكل النموذجي)                       -أ       
 

 C. croceus) أنثى النوع 2صورة (          
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mm1 

 -ب                                                        -أ
 

 C. croceus   الملمس الشفوي لذكر النوع-)    أ3(صورة     

 C. croceus   عالملمس الشفوي منزوع الشعر لذكر النو -ب                                  

 لذكر النوعقرن اإلستشعار ) 4صورة (           
 C. croceus  

 
 ) بنفس مقياس الرسم4،3مالحظة: الصور(           
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 السطح البطني -ج                                                          السطح البطني  -ج                 

 C. croceus) الجناح الخلفي لذكر 6صورة(                   C. croceus) الجناح االمامي لذكر النوع 5صورة(

 السطح الظهري -أ                                     السطح الظهري                -أ

 عالمات الجنس على السطح الظهري -السطح البطني                                            ب -ب
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 السطح الظهري للجناح الخلفي       -ب                             السطح الظهري للجناح األمامي  -أ          

 C. croceus) الجناح ألنثى النوع 7صورة(

  (منظر أمامي)  C. croceusظهر الصدر األمامي لذكر ) 2شكل(        C. croceusرأس منظر وجهي لذكر النوع محفظة ال) 1شكل(
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 C. croceus) األرجل لذكر النوع 4شكل (           

 رجل خلفية-ج       رجل وسطى،-ب       رجل أمامية-أ     

 

 
  

 
 
 

 

 

 منظر جانبي C. croceus): الصدر الجناحي لذكر النوع 3شكل (

 

 -ج -ب

 C. croceusلبطن منظر جانبي لذكر وانثى النوع ) ا5(شكل  
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  C. croceusة الذكرية الشكل النموذجي للنوع ء) السو6شكل (

 منظر بطني -ب                     منظر جانبي -أ        

 

 C. croceusالشكل الثاني منظر جانبي للنوع 

 -ج

 C.croceus) القضيب منظر جانبي للنوع 7شكل (
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 C. croceusة األنثوية للنوع ء) السو8شكل (
 

 منظر جانبي -منظر بطني   ،    ب -أ
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  Macrophominaللفطر   االمراضية و المدى العائلي تقييم القابلية 
phaseolina   الفطر إحيائيا بواسطة  ومكافحته  Trichoderma viride 

 

 ¹،  نبراس حسن  ¹،  مينا مهند ¹نيران سالم الجراح 
 

 العراق -قسم وقاية النبات ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد / بغداد  ¹

احد حقول كلية الزراعة  المعزولة من  Macrophomina phaseolinaاجريت هذه الدراسة لمعرفة المدى العائلي لعزلة    الخالصة :
في مكافحة مرض التعفن الفحمي على   Trichoderma  virideو تقييم كفاءة عزلة محلية للفطر  2013 -2012جامعة بغداد  للموسم   -

والماش  المقدرة على اصابة نباتات العدس  M.  phaseolinaهرت نتائج المدى العائلي ان للفطراظ  الماش في ظروف البيت الزجاجي .
    T. virideكما  اثبتت  النتائج  المختبرية وجود  اليات مختلفة  للفطر  في حين لم يصيب  نباتات الكتان و اللوبيا والخيار،  والحمص

كما اوضحت نمو المسبب المرضي مثل  قابليته العالية على التنافس والتطفل المباشر على الغزل الفطري للمسبب المرضي  توثر سلباً في
)  ثبط النمو   PDA%  الى وسط البطاطا دكستروز اكار (10بنسبة       T. virideان اضافة راشح  المزرعة السائلة للفطر  النتائج

المقدرة على انتاج مواد    T.  virideللفطر  ان  اتضحكما %  و منع تكوين االجسام الحجرية  52.92القطري  للمسبب المرضي بنسبة 
%  الى تربة ملوثة صناعياً 1بنسبة     T. virideطيارة ثبطت نمو الخيوط الفطرية الهوائية للمسبب المرضي. ان اضافة  لقاح  الفطر  

% في الترب 77.8بلغت  % مقارنة بنسبة اصابة 5.6بالمسبب المرضي بنفس النسبة عمل على اختزال نسبة اصابة  نباتات الماش الى 
 في تجربة بالبيت الزجاجي. الملوثة صناعياً بالمسبب المرضي فقط 

 Mung beanو    biological controlو  Trichoderma virideو  Macrophomina phaseolina الكلمات المفتاحية:

 

Assessment  the  Pathogenicity  and  Host  rang  of  
Macrophomina  phaseolina    and  its  Biological  

control  by  using Trichoderma viride 
Neran S. Aljarah¹ ,     Mena Mohanad ¹ ,     Nebras Hassan¹ 

 
¹Plant  Protection Dep., Agriculture College ,Baghdad University /Baghdad - Iraq. 

0TUneranaljarah@yahoo.comU0T 
 
Abstract: This study was conducted host rang of Macrophomina phaseolina which was isolated from 
fields of the Agriculture college - University of Baghdad for the 2012- 2013 season and assess the 
efficiency of  Trichoderma  viride   (local isolate ) against  charcoal rot disease on Mung bean( Vigna 
radita) in greenhouse conditions. Results showed  that  M. phaseolina has the ability to infected lentil , 
Mung bean and  chickpea  plants, while flax  , cowpea and cucumber  plants did not infected. The 
laboratory results improve several mechanisms of  T. viride   against the pathogen. These include 
Competition and mycoparasitism.  The addition of 10%  T. viride   Filtrate into potato dextrose agar 
(PDA) caused an inhibition of 52.92%  in pathogen mycelial radial growth  and prevent the  sclerotial 
production. Secretion of volatile metabolites  from T. viride   caused inhibition an  aerial mycelium 
growth of    M. phaseolina .Significant reduction in disease incidence was observed in the soil treated 
with bothe  T. viride    and  pathogen at 1%  to mung bean plants to  5.6% compared  with 77.8%  in the 
presence of  pathogen   only in greenhouse condition . 
 

Key word; Macrophomina phaseolina , Trichoderma viride , biological control  , Mung bean. 

mailto:neranaljarah@yahoo.com
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 المقدمة

 Macrophominaيعد الفطر         
phaseolina  من فطريات التربة المهمة والتي

تصيب انواعا مختلفة من المحاصيل الحقلية 
 كالقطن والسمسم وزهرة الشمس والباقالء

واللوبيا والفاصوليا والحمص مؤثرا في معظم 
  هاصفات النمو والحاصل والزيوت المنتجة من

يسبب الفطر حاالت و ،  )5و 4و  3و   2و  1(
مثل تعفن البذور وسقوط  مرضية عديدة

البادرات والذبول ويعتبر مرض التعفن الفحمي 
اكثرها شيوعا وتتميز اعراضه بتلون قاعدة 

 )،6 ( اف النباتات المصابةالساق واصفرار وجف
وينتشر مرض التعفن الفحمي في مدى جغرافي 
واسع و في  العديد من الدول العربية والمناطق 
االستوائية وشبه االستوائية وامريكا ودول شرق 

، وتزداد نسبة االصابة عند ) 9و  8و  7(اسيا
تعرض النباتات لحاالت االجهاد الفسلجي 

  .)11و10زهار(كالجفاف واثناء مرحلة اال

و في ظل التطور العلمي ، وجد ان استخدام    
المبيدات الزراعية لمكافحة االفات تأخذ منحنى 
غير مقصود ، اذ سبب االفراط في استخدامها 
تكوين سالالت مقاومة من جهة ومن جهة 
اخرى تقضي  على الكائنات المفيدة والنافعة 

كالمفترسات   ذات التأثير السلبي على االفات
والطفيليات واالعداء الحياتية فأتجه العلماء الى 
الطبيعة ألعادة التوازن في الحياة البيئية وانتاج 
المحاصيل النظيفة الخالية من التلوث بالمبيدات 

 ).12الكيميائية ( 
 Trichoderma اكتشف نشاط الفطر        
sp.  ،   المثبط للعديد من الفطريات الممرضة
  )13،منذ العقد الثالث من القرن الماضي (للنبات

ومنذ ذلك الحين نال هذا الفطر اهتمام الباحثين 
والمختصين في مجال المكافحة اإلحيائية 

) 14للمسببات المرضية المستوطنة في التربة ( 
، ويرجع السبب في ذلك الى ما يملكه هذا الفطر 
من خصائص أهلته ألن ينال هذا االهتمام الكبير 

قابليته التنافسية العالية التي مكنته من  مثل
االنتشار في جميع االراضي الزراعية ومقدرته 
التطفلية العالية وامتالكه لنظام انزيمي يمكنه من 

اختراق وتحطيم الجدران الخلوية للفطريات 
الممرضة للنبات فضال عن انتاج مضادات 

 ).16و 15  (حياتية وسموم
ح هذا البحث لتقييم وبناءاً عليه فقد اقتر     

القابلية االمراضية والمدى العائلي لعزلة 
المعزولة من التربة   M. phaseolinaالفطر

ر ومالحظة االعراض التي تسببها على بذو
 Cicer مختلفة مثل الحمص   ونباتات

arietinum   و اللوبيا Vigna sinensis   
 و الخيار    Vigna raditaوالماش 

Cucumis sativus  و الكتان Linum 
usitatissimum  و العدس   Lens 

culinaris   واختبار كفاءة الفطرviride T. 
كعامل مكافحة احيائية في تقليل االصابة 

 بالمرض على نباتات الماش.
 

 -المواد وطرائق العمل :

 M. phaseolinaعزل وتنقية الفطرين  1-1
   Trichoderma viride و

 .viride Tو  M. phaseolinaعزل الفطر    
من نماذج تربة من احد حقول كلية الزراعة 
بطريقة التخافيف. نقيا على وسط البطاطا 

فحصت االطباق تحت  .   PDAدكستروز اكار
القوه الصغرى للمجهر المركب وعملت شرائح 
زجاجية وشخصت الى مستوى النوع اعتماداً 

والمظهرية وبأتباع  على الصفات المزرعية
) واكد التشخيص من 17المفاتيح التصنيفية ( 

قبل االستاذ الدكتور كامل سلمان جبر / قسم 
وقاية النبات / كلية الزراعة / جامعة بغداد. 

سالنتات (اوساط في   نحفظت عزلتا الفطري
، ) (PDA تحتوي على الوسط الزرعي مائلة)

° 4في الثالجة على درجة  حرارة    و وضعت
 ألستخدامها في التجارب الالحقة.  م

 تحضير اللقاح  2- 1

-Pastorو  Abawi اتبعت طريقة       
corrales  )81 (  المحوره وذلك باستخدام

في   Panicum miliaceumبذور الدخن 
تحضير لقاح الفطرين بدالً من الرز . غسلت 
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ساعات في ماء  3بذور الدخن ونقعت لمدة 
مقطر ثم جففت على ورق ترشيح الزالة الماء 
الزائد بعد ذلك نقلت البذور الى دوارق زجاجية 

غرام بذور لكل   200تحوي    مل  300سعة 
 دورق  و عقمت الدوارق  بجهاز الموصدة

)autoclave م˚ 121) على درجة حراره 
لمدة  نصف ساعه  . اعيد  بار  1.5وضغط

 تعقيم البذور لضمانالتعقيم في اليوم التالي  
. تركت الدوارق لتبرد . لقحت  بشكل كامل

 .Tو   M. phaseolinaالدوارق بالفطر 
viride      المنمى مسبقاً على وسط )PDA 

سم ،  0.5بخمسة اقراص قطر   لمدة ستة ايام )
باستخدام  اخذت من حافة المزرعه الفطرية 

يوم  15ثاقب فليني معقم .حضنت الدوارق لمدة 
مع تحريك  م°  2±  27على درجه حرارة 

الدوارق يومياً الى ان اصبحت جميع البذور 
مغطاة بشكل كامل باالجسام الحجرية السوداء 

 اما  M. phaseolinaاللون  بالنسبة  للفطر 
ملئت فقد     T. viride الدوارق الملقحة بالفطر

 غزل الفطري واالبواغ الخضراء اللون  .بال

                  للفطر المدى العائليتحديد  -2
M. phaseolina 

 .Mلتحديد المدى العائلي  للفطر 
phaseolina  انتخبت  بذور لنباتات مختلفة ،

  -عدس  –كتان  –خيار   –لوبيا   –(حمص 
رملية  معقمة  ماش ) . استخدمت  تربة مزيجية

 م˚ 121بجهاز المؤصدة ( درجة حرارة 
لمدة ساعة )  ليومين متتالين  بار  1.5وضغط  

. ملئت االصص  البالستيكية سعة  كغم  تربة / 
غم من  10اصيص  ، واضيف الى كل اصيص 

بذور الدخن الملقحه بالفطر الممرض. مزجت  
بالماء وتركت لمدة  رطبت  جيدا مع التربة و

)  بعد م°   27±2يومين داخل البيت الزجاجي (
بذور من االنواع المختبرة  لكل  10ذلك زرعت 

نوع  نباتي   كما  زرعت  اصص اخرى لكل 
نوع دون تلويث كمعاملة مقارنه . جرت متابعه 
دوريه لمالحظة االصابه  واالعراض  الظاهرة  

. سجل نوع على كل نوع من النباتات المختبرة 
النبات المصاب وقت حدوث االصابة  ونوع 

االعراض الظاهرة على النباتات ( تعفن بذور 
او اصابة البادرات او ذبول النباتات) بعد شهر  
من االنبات ، عملت ثالث مكررات / معاملة 
ووزعت وفق تصميم تام التعشية في البيت 

 الزجاجي.

في الفطر    T. virideاليات تاثير الفطر   -3
 M. phaseolinaالممرض 

  T. viride اختبار التضاد بين الفطر 3-1
 في طبق بتري  M. phaseolinaوالفطر

قسم   حيثتم استعمال تقانة الزرع المزدوج   
سم مجهز بالوسط الزرعي  9طبق بتري قطر 

PDA  الى قسمين متساويين و وضع في مركز
من  حافة مزرعة سم  0.5كل قسم قرص قطره 

سبعة ايام ، وقرص بعمر    T. virideالفطر 
مماثل من مزرعة الفطر الممرض بالعمر نفسه  

سم احدهما عن االخرى وبثالثة  3وتبعد مسافة 
 م  ͦ 2± 25مكررات .وضعت بالحاضنة بدرجة 

 ايام وحسب 7 و حسبت درجة التضاد بعد
) والمكون من 19واخرون (  Bell مقياس

 هي : خمس درجات

 يغطي الطبق بكامله . الفطرالمضاد= 1درجة
الفطر المضاد يغطي  ثلثي مساحة  = 2درجة

 الطبق .
الفطر المضاد والفطر الممرض  = 3درجة 

 يغطي كل منهما نصف الطبق .
مساحة   يالفطر الممرض يغطي ثلث = 4درجة 
 الطبق 
الفطر الممرض يغطي الطبق   = 5 درجة

 بكامله .

او  2ي يعطي درجة تضاد ويعد الفطر الذ
اقل ذات قدرة تضادية عاليه . قيست انصاف 
اقطار النمو للفطر الممرض لحساب نسبة 

 التثبيط حسب المعادلة الموضحة الحقاً.

ولدراسة  العالقة  المجهرية بين الفطرين  
حضرت ثالثة اطباق بتري زجاجية و يحوي 
كل طبق  شريحة زجاجية . عقمت االطباق بعد 
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تغليفها بورق االلمنيوم في الموصدة  كما سبق 
ذكره. تركت االطباق لتبرد ثم وضعت في 
غرفة  العزل وصب فيها طبقة رقيقة جداً من 

المعقم بحيث تغطي الشريحة    PDAوسط 
بطبقة رقيقة جداً من الوسط الزرعي . وضع 
قرص من النمو الفطري  من كال الفطرين  على 

سم  من حافتي الشريحة بحيث تواجهة  1بعد 
احدهما االخرى.وضعت االطباق في الحاضنة 

. فحصت منطقة م  ͦ 25±2 عند درجــة حــرارة
التقاء الفطرين مجهرياً بعد خمسة  ايام من 

 الزراعة.

في نمو   T. virideر  تأثير  الفط -2 -3
في    M . phaseolinaالفطر الممرض 

 المباشرهحالة المواجهه غير 

لدراسة هذا التأثير استخدم قرصان بقطر 
   T. viride   احدهما من عزلة الفطرسم  0.5
 6والثاني للفطر  الممرض (كالهما بعمر ، 

سم) يحتوي  9ايام) وزرعا  في طبق بتري(
على الوسط الغذائي بطاطا دكستروز 

وضعت القطعتان  . ) كالً على حدهPDAاكار(
وضع الطبقان  في مركز كل طبق بتري .

احدهما فوق االخر و اغلقا باحكام بواسطة 
شريط الصق  وغلفا بالنايلون المستخدم لتغليف 
االغذية  لمنع تسرب اي مواد متطايرة من 

مضادة للفطر الممرض .  T. virideالفطر 
مكررات فضالً عن  معاملة  ثالثعملت 

المقارنة الخاصة بالفطر الممرض فقط . 
في الحاضنة عند درجة  حضنت  االطبـــاق

ايـام . لوحظ  تأثير  7لمدة  م  ͦ  2±  25  حـرارة
في  نمو مستعمرة   T. viride  عزلة الفـطر

يوما من الحضن  15الفطر الممرض  خالل  
)20.( 

في    T. virideتاثير راشح الفطر   -3- 3
                         M . phseolina المرضي نمو المسبب

حضر الوسط السائل من البطاطا   
مل   250والسكروز و وزع في دورقين سعة 

مل / دورق  وعقمت بجهاز 100بوضع   
المؤصدة كما سبق ذكره. تركت الدوارق لتبرد 

سم  0.5قطر ب  اقراصثم  لقح كل دورق باربعة 
و وضعت   T. virideمن مستعمرة الفطر 

 °2±  25الدوارق في  حاضنة  بدرجة حرارة 
لمدة خمسة عشر يوماً مع تحريك الدوارق   م

يومياً لضمان توزيع النمو الفطري. رشح الوسط 
السائل من النمو الفطري  و عقم باستعمال  

مايكرون .  0.2  (ورق الترشيح)المليبور 
مل  90مل من الراشح الى  10اضيف مقدار 

المعقم وخلط جيداً   PDAمن الوسط الزرعي 
حتى تجانس الخليط .صب في  ثالثة اطباق 

 9مل /طبق بقطر  20 -15بتري معقمة بمقدار 
سم . بعد تصلب الوسط  وضع في مركز كل 

(مستعمرة الفطر من سم  0.5طبق  قرص 
  الممرض) النمو الفطري  للمسبب المرضي

M. phaseolina   بعمر ستة ايام  . زرع
و الفطري  للمسبب ملم من النم 5قرص 

فقط للمقارنة   PDAالمرضي على وسط 
)15.( 

 .T من اجل توضيح تاثير  الفطر  
viride  في تثبيط نمو الغزل الفطري للفطر

الممرض  للتجربتين السابقتين حسبت كفاءة 
في تثبيط نمو الفطر الممرض اعتماداً  عزلة ال

على معادلة  النسبة المئوية لتثبيط النمو 
) وكما 20المستخدمة من قبل بورغدة و رنان (

 -حيث ان : I% = 1 –X/Xₒ     -ياتي :

I% .و     = النسبة المئوية للتثبيطX  =
متوسط قطر مستعمرة الفطر الممرض (سم ) 

= متوسط  Xₒ.   و  T. viride بوجود الفطر 
 قطر مستعمرة الممرض في المقارنة.

في    T. virideاختبار كفاءة عزلة    -4
مكافحة  مرض التعفن الفحمي  على الماش في 

 البيت الزجاجي

وزعت التربة المعقمة مسبقا  بجهاز    
كغم  1الموصدة في اصص معقمة سعة  

ولوثت بالمسبب المرضي  المنمنى على بذور 
 1بنسبة  )2-1 في الفقرة وضحالدخن (كما 

و رطبت بالماء و تركت االصص لمدة  %
يومين  في البيت الزجاجي. اضيف  لقاح  
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المنمى على بذور الدخن  T. viride الفطر 
% ايضا 1الى االصص السابقة بنسبة 

وجونست جيدا وتركت مدة اربعة ايام . 
عقمت بذور الماش سطحيا بمحلول 

نسبة الكلور الحر   (هايبوكلورات التجاري
% لمدة دقيقتين ثم 20% ) بنسبة  6فيه 

غسلت مرتين بماء معقم . زرعت االصص 
اصيص ) ، \بذور  6ببذور الماش المعقمة  (

ووزعت وفق تصميم  العشوائي الكامل في 
 -البيت الزجاجي وكانت المعامالت كاالتي:

معاملة  المقارنة و تتضمن بذور  .1
 ط.مزروعة في تربة معقمة فق

معاملة تلويث  التربة بالمسبب  .2
 فقط.   M . phaseolinaالمرضي  

 .Tمعاملة تلويث  التربة بالفطر  .3
viride   . فقط 

معاملة التلويث بالمسبب المرضي +  .4
 .  T. viride الفطر 

سقيت االصص كلما احتاجت لذلك و 
توبعت االصص لحين ظهور االعراض في 

قلعت ثم  يوما  45معاملة المسبب المرضي بعد 

  والنباتات وغسلت جذورها بالماء الجاري 
لحين  م ͦ 50جففت  في فرن كهربائي بدرجة 

ثبات الوزن وقيست االوزان الجافة لخمس 
معاملة. حللت  \مكرر وثالث مكررات \نباتات 

التجارب احصائياً وفق تصميم العشوائي الكامل 
 .   Genstat 3ed باستخدام برنامج

 

 -والمناقشة :النتائج 

 .T و M. phaseolinaعزل الفطرين  1-
viride 

   PDAاظهرت نتائج العزل والتنقية على وسط 
نمو  ظهور  M. phaseolinaلمزرعة  الفطر 

ابيض يتحول الى اللون الرمادي الغامق ثم الى 
اللون االسود نتيجة  تكون االجسام الحجرية 
الصغيرة الحجم على سطح الوسط الزرعي مع 
تكون غزل فطري هوائي يالمس غطاء الطبق 
بعد سبعة ايام من الزرع  على درجة حرارة 

اظهر الفحص  كماأ )  – 1(شكل  م˚ ±2 25
وجود االجسام المرضي  المجهري  للمسبب 

 .الحجرية 

 

 

 T. viride  مزرعة الفطر. و  ب =M. phaseolina = مزرعة المسبب المرضياُ . 1شكل

 . ) 2) و فياض( 21(  ALani وجده  )   وهذا يتوافق مع ما 2الكروية  السوداء اللون  (شكل  البيضوية او
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 .100xالممرض في الحقل المجهري بقوة   السهم الى االجسام الحجرية للفطر.  يشير 2شكل
  

فقد تميزت    T. virideاما  مزرعة  الفطر 
بنمو ابيض قطني مالبث ان تحول الى اللون 

التي  االخضر نتيجة تكون االبواغ الكونيدية
اعطت للمزرعة شكل المسحوق االخضر (شكل 

واظهرالفحص المجهري لمزرعة  ).  ب – 1
وجود  الحوامل الكونيدية    T. viride الفطر 

 ).3واالبواغ  المميزة للفطر ( شكل

 

 
 

 (ب).  x 100(أ)  و  x 400قوة تكبير   تحت T. viride. الحوامل البوغية للفطر  3شكل 
 

اظهرت نتائج تحضير اللقاح للفطرين على 
بذور الدخن المعقم  تلون البذور باللون االسود 

نتيجة تكون االجسام الحجرية  بالنسبة للفطر  
M. phaseolina   في حين اصبحت بذور

الدخن خضراء اللون نتيجة نمو وتكون االبواغ 
  . T. viride    الكونيدية الخضراء للفطر

 ).4(شكل 

 

 
 

 .  T. virideب = مزرعة الفطر          بذور الدخن . مزرعة المسبب المرضي على . أ  = 4شكل 
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تحديد المدى العائلي للمسبب المرضي  -2

Macrophomina  phaseolina  
. ان  1اظهرت النتائج  الموضحة  في جدول     

المقدرة  لها  M.  phaseolinaعزلة  الفطر  
على اصابة نباتات العدس و الماش والحمص  
في حين كانت  سلبية مع نباتات اللوبيا و  الخيار 
و الكتان .  ظهرت االعراض على منطقة الساق 
المالمسة والقريبة من التربة بشكل اسوداد اسفل 
الساق مع اصفرار وذبول المجموع الخضري 

بب في  بداية  مرحلة تزهير النباتات ولم تس

موت للبادرات قبل او بعد البزوغ وقد يعود هذا 
الى كمية ونوعية المواد الناضحة من البذور 
اثناء االنبات حيث اكدت دراسات سابقة ان 
للمواد الناضحة من بذور العائل تأثيرا مباشرا 
 على انبات االجسام الحجرية للفطر الممرض ( 

) او الى مقدرة العزلة على انتاج  23و 22
ون فالعزلة المنتجة لسم الفاسيولين ومالسم

Phaseolinone   تكون اكثر امراضية  مقارنة
 ) .24بالعزلة غير المنتجة ( 

 

 
اصابة نباتات  العدس والماش والكتان على   Macrophomina  phaseolina. قابلية عزلة الفطر 1جدول 

 بعد شهر من االنبات .  في البيت الزجاجي والخيار والحمص واللوبيا 

 االصابة العائل النباتي

 + العدس
 + الماش
 _ الكتان

 _ الخيار

 + الحمص
 _ اللوبيا

 عدم حصول اصابة -+ حدوث اصابة ، 

 
او قد يعود السبب الى انخفاض كمية اللقاح 

المسبب المرضي على المستخدم  بحيث لم يؤثر 
مرحلة انبات البذور وبمرور الوقت ازداد 
تركيز اللقاح في التربة وحقق اصابات واضحة 
ومؤثرة  في جذور و سيقان النباتات البالغة 

 (اثناء مرحلة تكوين القرون ).
 

الفطر  في   T. viride  اليات تاثير فطر  -3
M.  phaseolina في  ظروف المختبر 

  :التضاد  المباشر بين الفطريناختبار   - 3-1

اظهر  استعمال تقانة الزرع المزدوج في   
وفق مقياس  2االطباق ان درجة التضاد  هي  

Bell  68) وبنسبة  تثبيط  بلغت ب -5(شكل % 

بينت المواجـــهة المباشرة بين عـزلة ، كما 
وعزلة  M. phaseolinaالفطــر الممرض

،ان هذه  T. virideفطر المكافحة الحيوية 
االخيرة تتسم بسرعة نمو كبيرة مقارنة مع عزلة 

 M. phaseolina   ففي اليوم السابع من
 ثلثي مساحة  T. viride المواجهة احتلت العزلة 

 M.  phaseolinaالطبق بينما لم يحتل الفطر
سوى مساحة  الثلث  ولوحظ بعد اسبوعين  من 

قد غزت  T. virideالزراعة ان عزلة 
وتبوغت فوقها  M.  phaseolinaمستعمرة 

الفطر  مما يبين قدرتها التطفلية العالية ازاء
) واتفقت هذه النتائج مع ج -5الممرض (شكل 

 ).26و 25ابقة ( سدراسات 
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 فقط ( مقارنة ). PDAوسط  على  .phaseolina  Mنمو الفطر . ا =  5شكل 
 .ايام من الزراعة 7بعد   . phaseolina   M و  T. viride بين   الطبق ذو المزرعة المزدوجة اختبارب =  

 بعد خمسة عشر يوماً. الفطرين = اختبار الطبق ذو المزرعة المزدوجة بين ج

 
وقد بينت المالحظات المجهرية  في    

  Macrophominaمنطقة االتصال بين عزلة 
phaselina   الممرضة وعزلةT. viride 

 T. viride التفاف الخيوط الفطرية  لعزلة  
  .M حول الخيوط الفطرية  لعزلة  

phaseolina  وقد ذكرت سابقا  6(شكل ، (
  T.  harzianumنتائج مماثلة في التفاعل  بين 

و في    F.  oxysporiumو الفطر الممرض
السياق نفسه تمت االشارة الى حدوث التفاف 

 .Trichoderma  spللغزل الفطري للفطر  
 Rhizoctoniaحول الغزل الفطري للفطر  

solani   مع تحلل جزئي لهذا االخير مع
 R. solani   تغيرات في  الغزل الفطري للفطر

   .T    سببها

 

harzianum  التي تمثلت في  فقدان
محتويات الغزل الفطري للممرض وتدهوره 
وكذلك  لوحظ تحلل الغزل الفطري للفطر 

Sclerotium  rolfsii   عند المواجهة معT.  
harzianum       مع تغير في  الغزل الفطري 

الذي تمــثل في تجمــــــــــع و تقلص  وتحوصل  
ان  للسايتوبالزم وقد افادت دراسات  اخرى

المقدرة على االلتفاف  T. lignorumلعزلة 
مما  R. solaniحول الغزل الفطري للفطر 

  في تحلل سيتوبالزم الفطر الممرضتسبب 
 ).27و  13(
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              حول الخيط الفطري T. virideالفطرية للفطر   الخيوط  . االسهم تشير الى مناطق التفاف6شكل 
 . M. phaseolinaللفطر 

 

 
  تاثير المواد الطيارة المنتجة من الفطر -3-2

T. viride  في نموM. 
phaseolina  

اظهرت النتائج  اختزاالً واضحاً في نمو      
الغزل الفطري الهوائي للمسبب المرضي مما 
يشير الى قابلية  فطر  المقاومة الحيوية على 
انتاج مواد طيارة  توثر سلباً في نمو الخيوط 
الفطرية الهوائية  للفطر الممرض مقارنة بمعاملة 

المقارنة (نمو الفطرالممرض على الوسط 
فقط) على الرغم من عدم وجود اتصال  الزرعي

   M.  phaseolinaمباشر بين  عزلة  الفطر 
)  ويوافق  7( شكل    T. virideوعزلة  الفطر  

) و قد يعود Howell   ) 13هذا مع ما ذكره 
  pentyl-ὰ-pyrone-6 التاثير الى انتاج مادة 

او مواد طيارة   ) 28المضادة لنمو الفطريات (
اخرى مثبطة  فيتجه الفطر الى تكوين اجسام 

 حجرية لمقاومة االجهاد الذي يتعرض له.

 

 
 

  المنتجة من للمواد الطيارة  المسبب المرضي بعد تعرضه ب = مزرعة . ا = المسبب المرضي (مقارنة). 7شكل 
 يوما. 15لمدة   T. virideالفطر

 
 T. virideتاثير راشح مزرعة الفطر  - 3-3

 M. phaseolinaفي نمو 
. ان اضافة راشح مزرعة  2يبين الجدول       
المعقم بواسطة الملي بور   T. viride الفطر
  PDA مايكرون الى الوسط الزرعي   0.2

% عمل على اختزال نمو المسبب  10بنسبة 
المرضي وبفروق معنوية عن معاملة المقارنة اذ 

 سم  8سم و  3.77بلغ معدل قطر المستعمرة 
   52.92بلغت  تثبيط  وبنسبة     التوالي على 

   عن ،  فضالً  %
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على معدل قطر مستعمرة المسبب المرضي على وسط   T. viride . تاثير اضافة راشح مزرعة الفطر  2جدول
PDA  .في المختبر 

 .Mنمو مستعمرة الفطر 
phaseolina على وسط 

معدل قطر 
 المستعمرة (سم)

 % لتثبيط المسبب المرضي

PDA  ( مقارنة )          8 فقط    a 0     a 
PDA  راشح  الفطر + T. 

viride  10بنسبة% 
3.77    b 52.92    b 

LSD(P=0.05) 0.403 5.042 
 

عدم  تكوين االجسام الحجرية للمسبب المرضي 
او   سامة   أ) مما يشير الى انتاج مواد -8(شكل 

 مثبطة  لنمو للفطريات الممرضة  والتي قد 

تعود اليها  الفعالية العالية للراشح ضد المسبب 
و    Dubeyما وجده  المرضي وهذا يشابهة

 ) .20)  و بو رغدة ورنان ( 29(اخرون 
 

 

 .ايام بعد عشرة الممرض في نمو الفطر PDAلوسط  %10بنسبة  T. virideثاثير اضافة راشح الفطر  أ= .8شكل
 فقط  (بدون راشح للمقارنة).  PDA  على وسطالمرضي  ب= المسبب

 
     
في مكافحة    T. virideاختبار كفاءة  -4

 مسبب مرض التعفن الفحمي على الماش 

.  3اظهرت النتائج الموضحة في جدول      
في مكافحة مسبب   T. virideكفاءة الفطر 

مرض التعفن الفحمي في الماش،  اذ  انخفض 
بالمرض عند  معدل  النسبة المئوية  لالصابة

 اضافة الفطر لترب 
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 .Tيوما من الزراعة عند استعمال الفطر  45. معدل %  لالصابة واالوزان الجافة  لنباتات  الماش بعد 3جدول 
viride .كعامل مكافحة احيائي في البيت الزجاجي 

معدل %  المعامالت
 لالصابة

 معدل االوزان الجافة 
 لخمسة نباتات (غم )

 

 c 1.19     a   0 فقط ) مقارنة (تربة معقمة 

 c 1.16    ab   0 كغم\% 1للتربة المعقمة  بنسبة   T. viride اضافة الفطر
بنسبة  T. viride + الفطر تلويث التربة بالمسبب المرضي

 كغم لكالهما\% 1
5. 6 b 1.07   ab 

 a 0.68   c  77.8 كغم\%1المرضي فقط بنسبة  تلويث التربة بالمسبب
LSD(P =5%) 25.68 0.127 

 
% 5.6ملوثة بالمسبب المرضي الى 

 –عن معاملة المقارنة  الذي ال يختلف معنوياً (
الترب % في  77.8) مقارنة مع تربة فقط

الملوثة بالمسبب المرضي فقط  وانعكس هذا 
على معدل االوزان الجافة لخمسة نباتات اذ بلغ 

غم على التوالي و التي ال   0.68غم و 1.07
) عن معاملة المقارنة  (تربة فقط تختلف معنوياً 

او عند نمو النباتات في تربة  مضاف اليها لقاح 
 1.16و    1.19التي بلغت  T. virideالفطر 

هذه العزلة غم  على التوالي مما يشير الى كفاءة 
كعامل مكافحة احيائية وهذا ما اكدته التجارب 
المختبرية  السابقة التي اظهرت وجود اكثر من 
الية يعمل بها هذا الفطر تمثلت في القابلية على  
التنافس والتطفل وانتاج مواد سامة و مواد 

ن كفاءة هذا طيارة  عملت  جميعها  معا لتزيد م
العامل لمكافحة  المسبب المرضي على نباتات 
الماش او انتاج انزيمات تحلل الخيوط الفطرية 

ان هذه النتائج  توافق  ) .  30مثل الكايتنيز( 
العديد من الدراسات التي اشارت الى  التاثير 

في   M.  phsseolinaالسلبي للمسبب المرضي 
وعية  نمومحاصيل مختلفة  والتاثير على ن

) .  31و  4و  2وكمية الحاصل  الناتج  ( 
اشارت الدراسات ايضاً الى  فاعلية عزالت 

في    .Trichoderma spمختلفة من الفطر 
مكافحة  العديد من المسببات المرضية  و منها 

وان هذه الفعالية     M. phaseolinaالفطر  
تعود اللية  او عدة اليات  تعمل جميعها  على 

تقليل او تثبيط نمو العديد من المسببات المرضية  
وفعالية ادخالها كاحد عناصر المكافحة المتكاملة 
او كعنصر اساسي في مكافحة االمراض في 

 ).32و   31 و 14 و 4الزراعة العضوية  (  
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 العراق في نهر الشامية في للمياه والكيميائية الفيزيائية الخصائص دراسة
 

 3،   سعد كاظم على هللا 2،   مهند رمزي نشأت  1خالد عباس رشيد

 
 مركز بحوث التقنيات االحيائية /جامعة النهرين.1

 .العراق بغداد567 ب .والتكنولوجيا ص العلوم وزارة الزراعية/ البحوث دائرة2
 .لوم البيئة/ جامعة القاسم الخضراءكلية ع3

 

أجريت الدراسة الحالية للتعرف على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه في نهر الشامية. ولغرض تنفيذ هذه الدراسة  :الخالصة
أظهرت  .2013باطولغاية ش 2012اختيرت أربعة محطات في نهر الشامية، وتم جمع العينات من محطات الدراسة شهرياً للمدة من آذار

وتراوحت سرعة جريان الماء بين  فيما نتائج الدراسة توافقاً واضحاً بين درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة المياه للمحطات جميعها
 –0.15م/ثا. وكانت قيم األس الهيدروجيني ذات مدى ضيق في جميع أشهر الدراسة. فيما تراوحت قيم الكدرة بين0.55–0.11
51.5NTU دالصلبة العالقة الكليةوالمواTSS 1300-880بين ملغم/لتر. سجلت التوصيلية الكهربائية قيماً تراوحت 60-2بين 

ملغم/لتر. أشارت الدراسة الى أن مياه 702-475.2بين  TDSوالمواد الصلبة الذائبة الكلية‰ 0.83-0.56مايكروسيمنز/سم والملوحة بين 
 اً مرتفعة ألشباع األوكسجين خالل مدة الدراسة، أما قيم المتطلب الحيوي لألوكسجين وسجلت نسب كمانهر الشامية ذات تهوية جيدة 

BODR5Rملغم/لتر طيلة مدة الدراسة. وأظهرت الدراسة أن مياه نهر الشامية ذات قاعدية خفيفة سادت فيها أيونات 5تجاوز يلم ف
والمغنيسيوم. وكانت  من اكبر في حين كانت تراكيز الكالسيومالبيكاربونات، كما تبيّن أن المياه في المنطقة المدروسة عسرة جداً، 

سجلت النترات كما وملغم/لتر. 173.5-112.3الكبريتات سائدة على جميع األيونات الموجبة والسالبة، وتراوحت قيم أيون الكلوريد بين 
 والفوسفات الفعالة تراكيز مرتفعة في أشهر الشتاء.

 

 .ر الشامية، نهر الفراتخواص بيئية ، نهكلمات مفتاحية: 
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Study of Physico-chemical Properties of Al-Shamyia 
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Abstract: The present study was conducted to know the physical and chemical characteristics of Al-
Shamyia River. Four sampling stations were selected in Al-Shamyia River, monthly sampling were 
collected for the period from March 2012 till February 2013. The study results showed clear agreement 
for air and water temperature at all stations. Flow of water ranged from 0.11-0.55m/sec. The pH values 
were in narrow range in all study months. Turbidity values ranged from0.15-51.5NTU and total 
suspended solids from 2-60mg/L. Electrical conductivity recorded values ranged from 880-1300µs/cm, 
salinity0.56-0.83‰ and total dissolved solids475.2-702mg/L. This study showed that Al-Shamyia River 
water was well oxygenated, and high percentage of oxygen saturation were recorded during study period, 
while biological oxygen demand values did not exceed 5mg/L along study period. The study showed that 
Al-Shamyia River water was slightly alkaline in which bicarbonate ions were dominant and the water in 
the study area were very hard, while calcium were higher than magnesium. Sulphate was the dominant 
among all ions and chloride ion values ranged from112.3-173.5mg/L. Nitrate and reactive phosphate were 
recorded high concentrations in winter months. 

Key words: Ecological factor, Al-Shamyia River, Euphrates River. 
 

 المقدمة

نظراً ألهمية علم المياه العذبة 
وتطبيقاته المباشرة في حياة اإلنسان فقد أجريت 
العديد من الدراسات العالمية التي تناولت دراسة 
الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذِه األجسام 

ا على )1،3،2،5،4( -المائية منها: الصعيد  أمَّ
ن المحلي فيعد نهري دجلة والفرات المصدري

األساسيين للمياه في العراق مما جعلهما موضع 
اهتمام الباحثين فتناول عدداً غير قليل منهم 
الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه نهري 
دجلة والفرات وروافدهما وفروعهما في 

و فيما يتعلق .  دراساتهم للبيئة المائية
بالخصائص الفيزيائية والكيميائية لنهر الفرات 

 Rzóskaبعدد من الدراسات إذ قام  فقد ُحظي
بدراسة االجزاء الجنوبية لنهر الفرات ) 6(

وتناولت هذه الدراسة بعض العوامل البيئية اذ 
وجد من خاللها ان مياه نهر الفرات عسرة 
وذات ملوحة قليلة وتميل للقاعدية وذات تهوية 

جيدة. كما اجريت دراسة تناولت الخصائص 
لنهر الفرات قبل سد الفيزيائية والكيميائية 

القادسية وبعده وجدوا من خاللها ان مياه النهر 
مويلحة وعسرة جداً وتزداد عسرتها  -عذبة

) في 8). وأوضح الجنابي (7باتجاه الجنوب(
دراسته للعوامل البيئية لنهر الفرات من دير 
الزور الى نهر البغدادي بأستعمال التحليل 

م جميع المختبري واألستشعار عن بُعد ان قي
الخصائص البيئية كانت ضمن الحدود المسموح 
بها بحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية 

 Hassan etعدا االمونيوم والنتريت. ودرس 
al. )9 ( الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه

نهر الفرات بين سدة الهندية ومدينة الكفل 
واوضحت النتائج ان مياه النهر ذات قاعدية 

ذات عسرة عالية وقيم عالية من خفيفة و
.اما BODR5Rالمتطلب الحيوي لألوكسجين

الدراسات المتعلقة بنهر الشامية فهي قليلة ولم 
يَْحظَى هذا النهر باالهتمام الكافي من الباحثين 
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بما يتناسب مع أهمية هذا النهر الذي يعد 
المصدر االساسي للمياه في هذه المنطقة ويعتمد 

السكان للحصول على الماء عليه نسبة كبيرة من 
لغرض الشرب والزراعة واالستعماالت 
االخرى لذا هدفت الدراسة الحالية الى  التعرف 
على بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية 

 شهرياً لمياه نهر الشامية.

 المواد وطرائق العمل

 وصف منطقة الدراسة

مصدر  )1(لشكل  يعد نهر الشامية
الشامية وهو أحد  المياه السطحية في قضاء

 -مصادر اإلرواء الرئيسة ضمن مشروع كفل
شنافية إذ يُصنف قضاء الشامية ضمن منطقة 
الوارد المائي الكبير بعكس منطقة الوارد المائي 
المحدود وهي األراضي التي تعتمد في إروائها 

). ويدخل نهر 10( الحلةعلى ذنائب نهر 
الشامية أراضي محافظة القادسية من الجهة 
الشمالية الغربية للمحافظة، فيشكل الحدود 
الغربية لناحية المهناوية متجهاً نحو الجنوب 
ماراً بناحية الصالحية ومركز قضاء الشامية 

 وناحية غماس. 

 

 
 

 ): خارطة توضح محطات الدراسة على نهر الشامية / العراق.1شكل (
 

كم وبطاقة 80ويبلغ طول نهرالشامية 
/ثا وتصل مساحة 3م 180ا تصريفية بلغ معدله

دونماً  384000االراضي التي يرويها الى 
حيث تعتبر مدينة الشامية من المناطق الزراعية 
المشتهرة بزراعة محصول الشلب وخاصة 

تم اختيار أربع محطات لجمع  ).11العنبر (
عينات الدراسة من مياه نهر الشامية.المحطة 
 األولى: تقع في بداية دخول النهر مدينة
المهناوية.المحطة الثانية: وتقع في مدينة 
الصالحية وتبعد عن المحطة األولى بحوالي 

كم.المحطة الثالثة: وتقع عند مركز مدينة 15
كم. 18الشامية وتبعد عن المحطة الثانية بحوالي 

المحطة الرابعة وتقع هذِه المحطة في مدينة 
 كم.20غماس وتبعد عن المحطة الثالثة بحوالي 

نات المياه من محطات الدراسة من جمعت عي
سم تحت سطح 20حواليالطبقة السطحية بعمق 

 5حاويات بولي أثيلينية سعة الماء وباستعمال 
لتر محكمة السد بعد غسلها جيدا بمياه النهر 

بمعدل مرة و وبواقع ثالثة مكررات لكل عينة
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ولغاية  2012واحدة شهريًا  للمدة من شهر آذار
 .2013شهر شباط 

قيست درجة حرارة الهواء والماء حقليا     
 0-باستعمال المحرار الزئبقي المدرج من 

حسبت سرعة جريان الماء بوساطة  م.˚100
رمي كرة منضدة في المياه بعد تحديد مسافة 

السرعة م/ ثا.أما م وكانت وحدة قياس 10معينة
قياس الكدرة   الكدرة فقد قيست باستعمال جهاز 

Turbidity meter) نوع 
(HANNA/H1 كدرة وعبر عن النتائج بوحدة

 Nephlometric (NTU)نفلوميتر
Turbidity Unit . قيست المواد الصلبة العالقة

                 اعتمادا على الطريقة المذكورة في
) APHA12(  وعبر عن النتائج بوحدات

كما استعمل جهاز قياس األس  ملغم/لتر.
صنع  من 1984نوع( pH-meterالهيدروجيني 

لقياس االس الهيدروجيني  )HANNAشركة 
استعمل جهاز  ،في حينللمياه النهر حقليا

Electrical Conductivity Meter ) نوع
L17 من صنع شركةBishof لقياس  )اليابانية

التوصيلية الكهربائية في الحقل مباشرة وعبر 
عن نتائج التوصيلية الكهربائية بوحدات 

واستعملت  μs/cm)بالمايكروسيمنز/ سم(
 APHA (13)   المعادلة التي وردت في

لحساب قيم الملوحة بداللة قيم التوصيلية 
 اتبعت الطريقة الموضحة في .الكهربائية
APHA )12 ( لقياس المواد الصلبة الذائبة
وُعبر عن النتائج بوحدات  TDSالكلية 
قدر األوكسجين المذاب باتباع طريقة  .ملغم/لتر

 Azid Modificationونكلر تحوير االزايد
وعبر عن ) APHA )12الموضحة من قبل

نسبة اإلشباع فقد ثم  اما .النتائج بوحدة ملغم/ لتر
حسابها باالعتماد على المعادلة الموضحة من 

. فيما قيست ) Mackereth et al.)14  قبـل 
 القاعدية الكلية وفق الطريقة الموضحة فـي

Lind )15 (م وعبر عن النتائج بوحدات ملغ
قيست العسرة الكلية . كربونات الكالسيوم/لتر

باالعتماد على  وعسرة الكالسيوم والمغنسيوم
وُعبر ) Lind  )15الطريقة الموضحة من قبل

 عن الناتج النهائي بوحدة ملغم/لتر.في حين
جرى قياس الكلوريد والكبريتات وفق الطريقة 

وعبر عن ) APHA )12الموضحة من قبل  
واستعملت لقياس النترات .رالناتج بـ ملغم/لت

الفعالة والفوسفات اعتمادا على الطريقة 
وعبر عن الناتج ) APHA )12 المذكورة في
ُعولجت نتائج الدراسة باستعمال  بـ مكغم/لتر.

إذ استخدمت طريقة  SPSSالبرنامج اإلحصائي 
 Two Way analysisتحليل التباين الثنائي 

of variance امل في هذه التجربة كان الع
 .األول هو المحطات والعامل الثاني هو األشهر

 
 النتائج والمناقشة

أظهرت نتائج الدراسة ان درجة 
حرارة المياه رافقت درجة حرارة الهواء في 
األرتفاع واألنخفاض في محطات الدراسة 
جميعها وقد يرجع هذا الى ضحالة العمق وزيادة 

ا كم )16(المساحة السطحية للماء مقارنة بالحجم 
وكانت التُغيرات الشهرية في درجات حرارة 
المياه جميعها تتسم باألرتفاع المفاجئ في آذار 
ونيسان واألنخفاض المفاجئ في تشرين األول 
وتشرين الثاني وان درجات الحرارة للمياه تزيد 

ْم لحوالي سبعة اشهر وهذا ما لوحظ 20عن 
وأظهرت  .)3و  2(شكل خالل الدراسة الحالية

تحليل اإلحصائي عدم وجود فروق نتائج ال
معنوية لقيم درجات حرارة الهواء والمياه بين 
المحطات بينما سجلت فروق معنوية بين األشهر 

) كما سجلت P≤0.05عند مستوى احتمالية (
عالقة ارتباط معنوية طردية بين درجة حرارة 
الهواء ودرجة حرارة المياه عند مستوى احتمالية 

)p  . )2(جدول  )r=0.968و  0.05
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 ): التغيرات الشهرية لدرجة حرارة الهواء.2شكل (

 

 .): التغيرات الشهرية لدرجة حرارة المياه3شكل (
 

تراوحت قيم سرعة جريان الماء في نهر 
 0.11 الشامية خالل مدة الدراسة بين أدنى قيمة 

خالل شهر آيار  1م/ثا سجلت في المحطة 
لت في م/ثا سج0.55 وأعلى قيمة  2012

 1(جدول 2012خالل شهر تموز  4المحطة 
). وأشارت نتائج التحليل اإلحصائي 4وشكل 

الى تسجيل فروقات معنوية بين المحطات وبين 
)، كما P≤0.05األشهر عند مستوى احتمالية (

سجلت عالقة ارتباط معنوية طردية بين سرعة 
pجريان الماء والكدرة ( )  r=0.723و  0.05

عنوية طردية بين سرعة جريان وعالقة ارتباط م
 TSSالماء والمواد الصلبة العالقة الكلية 

)p أظهرت  ).2) (جدول r=0.739و  0.05
نتائج الدراسة الحالية تسجيل أعلى القيم لسرعة 

وسببه  4والمحطة  2جريان الماء في المحطة 
ضيق مساحة مقطع النهر في هاتين المحطتين 

ة فقد سجلت وبالنسبة للتغيرات الشهري. )17(
أعلى القيم لسرعة جريان الماء خالل شهري 

جميعها وهذا يعود  حزيران وتموز في المحطات
الى ارتفاع منسوب المياه وزيادة معدل 

التصريف في النهر لزراعة محصول الشلب في 
 هذه الفترة .

في  7سجلت اقل قيمة لألس الهيدروجيني
 2012خالل شهر كانون األول  4المحطة 
وأعلى قيمة  2013خالل شهر شباط  1 والمحطة

خالل شهر تشرين األول  3في المحطة  8.6
).وأظهرت نتائج 5شكلو 1جدول ( 2012

التحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية بين 
األشهر بينما لم تسجل فروقات معنوية بين 

) ، P≤0.05المحطات عند مستوى احتمالية (
ية كما أشارت الى وجود عالقة ارتباط معنو

طردية بين األس الهيدروجيني والتوصيلية 
) وعالقة r=0.610و  p≤0.05الكهربائية (

ارتباط معنوية طردية بين األس الهيدروجيني 
و  TDS  )p≤0.05والمواد الصلبة الذائبة الكلية

r=0.609(  جدول)لوحظ من نتائج الدراسة  ).2
الحالية ان نوعية مياه نهر الشامية ذات قاعدية 

ذ تغيرت قيم األس الهيدروجيني لكن خفيفة إ
 التنظيمية في المياه وسببه السعة ضيق، مدى ضمن

 ). 18(كاربونات الكالسيوميب والغنية ةالطبيعي
 

 

 ): التغيرات الشهرية لسرعة جريان الماء.4شكل (
 

 ): التغيرات الشهرية لقيم االس الهيدروجيني.5شكل (
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ية خالل تراوحت قيم الكدرة في نهر الشام
في  NTU 0.15-51.5مدة الدراسة بين 

خالل شهري نيسان  3والمحطة  1المحطة 
) 6و شكل  1على التوالي (جدول 2012وتموز 

فقد  TSSأما المواد الصلبة العالقة الكلية 
ملغم/لتر في المحطة  2-60تراوحت قيمها بين 

 2012خالل شهري أيلول وتموز  3والمحطة  1
). وأظهرت 7شكل  و 1على التوالي (جدول

نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية 
بين المحطات وبين األشهر عند مستوى 

) كما أشارت الى وجود P≤0.05احتمالية (

عالقة ارتباط معنوية طردية بين الكدرة والمواد 
و  TSS )p≤0.05الصلبة العالقة الكلية 

r=0.776 أظهرت نتائج الدراسة ). 2) (جدول
في  TSSتسجيل أعلى القيم للكدرة والـ  الحالية

الواقعة عند مركز مدينة الشامية في  3المحطة 
اغلب أشهر الدراسة وهذا قد يعود الى طرح 
مياه الصرف الصحي الى النهر مباشرة والتي 
تحتوي كميات كبيرة من المواد العضوية 
والالعضوية ودقائق األتربة والرمال واإلحياء 

.)TSS )19من الكدرة والـ المجهرية التي تزيد

 

 

 ): التغيرات الشهرية لقيم الكدرة.6شكل (

 

): التغيرات الشهرية لقيم المواد الصلبة العالقة 7شكل (
 .الكلية

 
سجلت أقل قيمة للتوصيلية الكهربائية 

في ‰ 0.56مايكروسيمنز/سم والملوحة  880
 2013خالل شهر كانون الثاني  1المحطة 

‰ 0.83مايكروسيمنز/سم و 1300وأعلى قيمة 
،  1(جدول 2012خالل شهر آب  4في المحطة 

). وأشارت نتائج التحليل اإلحصائي 9و 8شكل 
وجود فروقات معنوية بين المحطات وبين 

)، P≤0.05األشهر عند مستوى احتمالية (
وعالقة ارتباط معنوية طردية بين التوصيلية 
الكهربائية والمواد الصلبة الذائبة الكلية 

TDS)p . )2(جدول  ) r=0.999 و 0.05
أظهرت نتائج الدراسة الحالية تسجيل أعلى القيم 

 3للتوصيلية الكهربائية والملوحة في المحطة 

وقد يعود سببه الى عملية طرح مياه  4والمحطة 
) والى 20(فضالت المنزلية الى النهر مباشرةال

تأثر مياه النهر بالنشاط الزراعي المميز في 
القريبة من النهر، ولوحظ ان قابلية المناطق 

التوصيلية الكهربائية والملوحة تزداد بشكل عام 
كلما اتجهنا جنوباً وقد يعزى هذا الى اختالف 
خواص التربة التي يمر بها النهر فضالً عن 
االستخدامات المختلفة للمياه على طول مجرى 

) 22(  Reid). واستناداً الى تصنيف 21النهر(
ر الشامية قليلة الملوحة تعد مياه نه

)Oligohaline حيث أوضح ان المياه الحاوية (
هي مياه قليلة ‰5-0.5على مدى ملوحة 

الملوحة. 
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 ): التغيرات الشهرية لقيم التوصيلية الكهربائية.8شكل(

 

 ):التغيرات الشهرية لقيم الملوحة.9شكل(

 
تراوحت قيم المواد الصلبة الذائبة الكلية 

TDS  نهر الشامية خالل مدة الدراسة بين في
خالل شهر  1ملغم/لتر في المحطة 702-475.2
خالل شهر آب  4والمحطة  2013كانون الثاني 

و شكل  1على التوالي (جدول  2012
).أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تسجيل 10

فروقات معنوية بين المحطات وبين األشهر عند 
رت الى )، كما أشاP≤ 0.05مستوى احتمالية(

ة طردية بين المواد وجود عالقة ارتباط معنوي
 ≥Pالكلية واألس الهيدروجيني( الصلبة الذائبة

أظهرت نتائج  .)2(جدول  )r=0.609 و 0.05
الدراسة الحالية تسجيل أعلى قيم المواد الصلبة 

 4والمحطة  3في المحطة  TDSالذائبة الكلية 
وسببه طرح الفضالت المنزلية الى النهر 

شرة عن طريق مياه المجاري السائلة إضافة مبا
الى استعمال كميات كبيرة من المياه لري 
األراضي الزراعي التي تصل الى مجرى النهر 

تراوحت قيم األوكسجين الذائب ونسبة . )23(
 12.2-5.6اإلشباع  في نهر الشامية بين 

خالل  3% في المحطة 119-72ملغم/لتر و 
شهري  خالل 1والمحطة  2012شهر آب 

على التوالي  2013كانون الثاني وشباط 
). وأظهرت نتائج  12و 11و شكل  1(جدول

التحليل اإلحصائي تسجيل فروقات معنوية بين 
المحطات وبين األشهر عند مستوى احتمالية 

)P≤ 0.05 كما أشارت الى وجود عالقة ،( (
ارتباط معنوية عكسية بين األوكسجين الذائب 

) r=-0.745و  P≤0.05(ودرجة حرارة المياه 
وعالقة ارتباط معنوية عكسية بين األوكسجين 

 BODR5Rالذائب والمتطلب الحيوي لألوكسجين 
)P≤0.05  وr =-0.711(  جدول)أظهرت  .)2

نتائج الدراسة تسجيل أعلى القيم لألوكسجين 
وقد يعود سبب ذلك الى  1الذائب في المحطة 

ية فضالً كثافة العوالق النباتية  والنباتات المائ
عن حركة التيارات المائية ومحدودية العمق 

) بينما 24والتي تساعد في زيادة التهوية (
سجلت اقل التراكيز لألوكسجين الذائب في 

وقد يعود السبب الى طرح مياه  3المحطة 
الى النهر مباشرة  Sewageالفضالت المنزلية 

التي تحتوي كميات كبيرة من المواد العضوية 
حللها الى استهالك األوكسجين حيث يؤدي ت

) . وعلى الرغم من طرح الفضالت 25الذائب(
المنزلية الى مياه النهر مباشرة فقد سجلت 
الدراسة ارتفاع نسب االشباع باألوكسجين  وهذا 
يشير الى اإلمكانية العالية للنهر على التنقية 

.)Self-Purification)26الذاتية
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للمواد الصلبةا لذائبة ): التغيرات الشهرية 10شكل (
 الكلية.

 

 ): التغيرات الشهرية لقيم األوكسجين الذائب.11شكل (

 

تراوحت قيم المتطلب الحيوي 
 في نهر الشامية بين BODR5R لألوكسجين

خالل شهر  1ملغم/لتر في المحطة  0.2-5 
خالل شهر آب  3والمحطة  2013كانون الثاني 

شكل  و 1لتوالي (جدول على ا 2012
).وأشارت نتائج التحليل اإلحصائي الى 13

تسجيل فروقات معنوية بين المحطات وبين 
)، وإلى P≤ 0.05األشهر عند مستوى احتمالية (

وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين المتطلب 
 ≥Pالحيوي لألوكسجين ودرجة حرارة المياه (

  الـ. سجلت قيم )2(جدول  )r=0.547 و 0.01
BODR5R   ارتفاعاً ملحوظاً في الدراسة الحالية

لكنه لم يتجاوز المحددات الدولية المسموح بها 
) وقد سجلت أعلى قيم 27ملغم/لتر ( 5وهي 

 3المتطلب الحيوي لألوكسجين في المحطة 
للفضالت  ويعود سبب ذلك الى الطرح المباشر

يؤدي تحللها بواسطة العضوية الى مياه النهر اذ 
اإلحياء المجهرية الى استهالك األوكسجين 

 .)BODR5R  )28 الذائب ورفع قيمة الـ

 
 

 

): التغيرات الشهرية لنسب األشباع 12شكل (
 باألوكسجين

 

): التغيرات الشهرية لقيم المتطلب الحيوي 13شكل (
 لألوكسجين.

 

لكلية في الدراسة تراوحت قيم القاعدية ا
 1ملغم/لتر في المحطة 200-110الحالية بين 

خالل شهر  3والمحطة  2013خالل شهر شباط 
 على التوالي 2012تشرين األول 

).وأظهرت نتائج التحليل 14و شكل  1(جدول 

اإلحصائي تسجيل فروقات معنوية بين 
المحطات وبين األشهر عند مستوى احتمالية 

)P≤ 0.05 الى وجود عالقة )، كما أشارت
ارتباط معنوية طردية بين القاعدية الكلية واألس 

) (جدول r=0.726و P≤ 0.05الهيدروجيني (
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أظهرت نتائج الدراسة الحالية ان ). 2
البيكاربونات هي األساس لقيم القاعدية الكلية 

 )29وهذه صفة مميزة للمياه الطبيعية العراقية (
ة تقع وكانت قيم القاعدية طوال مدة الدراس

ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها للمواصفات 
-20القياسية للمياه العراقية والعالمية التي تبلغ 

 ).30ملغم/لتر كاربونات الكالسيوم (200

تراوحت قيم العسرة الكلية في نهر 
-485.8الشامية خالل مدة الدراسة بين 

خالل شهر  4ملغم/لتر في المحطة 260.8
خالل شهر كانون  3والمحطة  2012حزيران 
و  1على التوالي (جدول 2013الثاني 

).وأظهرت نتائج التحليل األحصائي 15شكل
تسجيل فروقات معنوية بين األشهر بينما لم 
تسجل فروقات معنوية بين المحطات عند 

)، كما أشارت الى P≤ 0.05مستوى احتمالية (
وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين العسرة 

و  P≤0.05الكالسيوم( وكل من الكلية
r=0.623)والمغنيسيوم ،(P≤0.05  و

r=0.808( والكبريتا) P≤ 0.05 وr= 0.689( 
أظهرت نتائج الدراسة الحالية تفوق  .)2(جدول 

قيم العسرة الكلية على قيم القاعدية الكلية في 
المحطات جميعها خالل أشهر الدراسة، وهذا 

د الى يشير الى ان العسرة في منطقة الدراسة تعو
وجود ايونات أخرى غير ايونات الكالسيوم 
والمغنيسيوم تساهم في تكوين عسرة غير 

التغيرات الشهرية  ). كانت15كاربونية (
واضحة في قيم العسرة الكلية حيث لوحظ 
تسجيل أعلى قيم العسرة الكلية خالل أشهر 
الشتاء في المحطات جميعها وقد يعود سببها إلى 
عملية غسل التربة بمياه اإلمطار والسيما ان 

) وما يدعم ذلك وجود 31( التربة العراقية كلسية
م العسرة عالقة ارتباط معنوية عكسية بين قي

وصنفت مياه  .الكلية وقيم درجات حرارة المياه
نهر الشامية على أنها عسرة جداً بحسب تصنيف 

 300 الكلية كلما تجاوزت قيم العسرة  ) إذ32(
على الرغم من أنها لم  ملغم/لتر ُعدت عسرة جداً 

                   تتجاوز المحددات العراقية 
 ).33ملغم/لتر ( 500 والبالغة

 

 .): التغيرات الشهرية لقيم القاعدية الكلية14شكل (
 .): التغيرات الشهرية لقيم العسرة الكلية15شكل (

 
 
 

تراوحت قيم الكالسيوم في الدراسة 
ملغم/لتر في المحطة 60.8-109.2الحالية بين 

و كانون الثاني  2012خالل شهري تموز  3
. إما 16)، شكل 1على التوالي (جدول 2013
-60.5سيوم فقد تراوحت بين يلمغنقيم ا
خالل شهري  4ملغم/لتر في المحطة 20.8

،  1على التوالي (جدول 2012حزيران وآب 
). وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 17شكل

تسجيل فروقات معنوية بين األشهر بينما لم 

تسجل فروقات معنوية بين المحطات عند 
)، كما أشارت الى P≤ 0.05مستوى احتمالية (

جود عالقة ارتباط معنوية عكسية بين و
و P≤ 0.05   الكالسيوم ودرجة حرارة المياه(

r= -0.596 بينت نتائج الدراسة 2)(جدول .(
الحالية ان تراكيز الكالسيوم كانت أعلى من 
تراكيز المغنيسيوم في جميع محطات الدراسة 
وسببه تفاعل غاز ثنائي اوكسيد الكاربون مع 

من تفاعله مع المغنيسيوم الكالسيوم يكون أقوى 
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ومن ثم فان كميات اكبر من الكالسيوم تتحول 
). وكما هو معروف 34الى بيكاربونات ذائبة (

فان نهر الفرات يحمل كميات كبيرة من 
الكالسيوم لمروره في مناطق ذات تربة 
 طباشيرية التي تكون غنية بكاربونات الكالسيوم 

في المحطة ). إما سبب ارتفاع قيم الكالسيوم 35(
في اغلب أشهر الدراسة فقد يعود الى تأثير  3

التلوث الناتج من طرح الفضالت المنزلية الى 
 النهر بصورة مباشرة 

). وسجل المغنيسيوم ارتفاعاً خالل أشهر 36(
الصيف وباألخص شهر آب قد يعود سببه تحلل 
خاليا الطحالب الميتة عند ارتفاع درجات 

مغنيسيوم الى الوسط الحرارة وبالتالي عودة ال
المائي أوقد يعزى السبب الى انخفاض مناسيب 
المياه والتسرب االيوني الحاصل للمغنيسيوم من 

الزراعية والمبازل الى مياه النهر األراضي 
)37.(

 

 

 

 .): التغيرات الشهرية لقيم الكالسيوم16شكل (
 

 .):التغيرات الشهرية لقيم المغنيسيوم17شكل(

 

الكبريتات في الدراسة  تراوحت قيم
ملغم/لتر في المحطة  119.6-410الحالية بين 

خالل  3والمحطة  2012خالل شهر حزيران  2
 التوالي على 2012شهر آب 

). إما ايون الكلوريد فقد 18و شكل 1(جدول
ملغم/لتر في 112.3- 173.5تراوحت قيمه بين

والمحطة  2012خالل شهر حزيران  1المحطة 
و  1على التوالي (جدول2012خالل شهر آب  3

).وأشارت نتائج التحليل اإلحصائي الى 19شكل
تسجيل فروقات معنوية بين األشهر بينما لم 
تسجل فروقات معنوية بين المحطات عند 

)، كما أشارت الى P≤ 0.05مستوى احتمالية (
وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين 

 .r= 0و P≤ 0.01الكبريتات و الكلوريد (
. سجلت الدراسة الحالية )2(جدول  )630

تراكيز عالية للكبريتات وهذا قد يعود الى 
الطبيعة الجبسية للترب الرسوبية التي تعد 
مصدراً مباشراً للكبريتات الذائبة في المياه 

) أو بسبب مرور النهر بأراضي 38الطبيعية (
زراعية تستعمل فيها األسمدة الحاوية على 

وسم الزراعة لزيادة الكبريتات وخصوصاً في م
 ). 39اإلنتاجية (

 

 ): التغيرات الشهرية لقيم الكبريتات.18شكل (
 ): التغيرات الشهرية لقيم الكلوريد.19شكل (
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تراوحت قيم النترات في الدراسة الحالية 
خالل  2مكغم/لتر في المحطة  3.9-47.6بين 

خالل شهر  3والمحطة  2012شهر نيسان 
). 20و شكل 1(جدول لتواليعلى ا 2013شباط 

 تراوحت قيمها بين فقد إما الفوسفات الفعالة 
خالل شهر  2مكغم/لتر في المحطة 1.75-0.1

خالل شهر كانون  3والمحطة  2012آذار 
و  1على التوالي (جدول2013الثاني 

).وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 21شكل
تسجيل فروقات معنوية بين األشهر بينما لم 

وقات معنوية بين المحطات بالنسبة تسجل فر
للنترات وسجلت فروقات معنوية بين المحطات 
بالنسبة للفوسفات الفعالة عند مستوى احتمالية 

)P≤ 0.05 كما أشارت الى وجود عالقة ،(
 ارتباط معنوية طردية بين النترات والفوسفات

. )2(جدول  )r= 0. 918 و P≤ 0.05( الفعالة
الية ارتفاع تراكيز بينت نتائج الدراسة الح

النترات خالل أشهر الشتاء وقد يعود سببه الى 
توافر محتوى أوكسجيني عالي ألكسدة النتريت 

وكذلك قد يعود الى حصول  )40الى نترات (
عملية النترجة الناتجة من تفاعل اكاسيد 
النتروجين مع قطرات المطر بوجود بعض 

ة العوامل المساعدة كما ان المصادر النتروجيني
القادمة من األراضي الزراعية تساهم هي 

أو  )41االخرى في زيادة تراكيزها في المياه (
قد يعود الى انخفاض إعداد الطحالب حيث يكون 

ومهماً لنموها، إما  ايون النترات عامالً محدداً 
االنخفاض الواضح في تراكيز النترات خالل 
أشهر الربيع والصيف فقد يعود الى زيادة 

من قبل العوالق النباتية، أو قد يعود  استهالكها
الى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عمليات 
التحلل العضوي واختزال النترات الى نتريت 

 ).44و  43و 42(

 

 .):التغيرات الشهرية لقيم النترات20شكل(
 ):التغيرات الشهرية لقيم الفوسفات الفعالة.21شكل (
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 ، 2013ولغاية شباط  2012لفيزيائية والكيميائية لمياه نهر الشامية خالل المدة من آذار ): الخصائص ا1جدول (
 المعدل).السطر األول المدى والسطر الثاني (األنحراف المعياري

 المحطة الرابعة المحطة الثالثة المحطة الثانية المحطة االولى اسم الخاصية

 درجة حرارة الهواء
)P

0
P (م 

37-3 
22.5±10.27 A 

 

38-6 
25±10.153A 

 

39-8 
26.5±9.99A 

 

41-13 
28.66±9.84A 

 
Pدرجة حرارة المياه (

0
P (6-30 م 

20±8.03 
A 

31-6 
21.25±7.74 

A 

31-7 
22.083±7.53 

A 

32-9 
23.16±7.37 

A 
سرعة جريان الماء 

 (م/ثا)
0.46-0.11 
0.24±0.10 

A 

0.47-0.18 
0.39±0.08 

A 

0.51-0.17 
0.34±0.09 

B 

0.55-0.12 
0.33±0.12 

B 
 الكدرة

 (وحدة كدرة نفلومترية)
26.7-0.15 
8.51±8.25 

B 

37.6-1.13 
13.25±11.19 

A 

51.5-2.56 
18.98±13.61 

A 

40.1-2.32 
14.69±11.08 

A 
االس الهيدروجيني 

)pH( 
8.2-7 

7.51±0.32 
A 

8.3-7.1 
7.61±0.36 

A 

8.6-7.4 
7.86±0.36 

A 

8.4-7 
7.75±0.45 

A 
 التوصيلية الكهربائية

 كروسيمنز/سم)(ماي
1204-880 

1010.91±119.4
4 
A 

1200-910 
1055.75±104.

17 
A 

1270-960 
1121.75±86.7

1 
B 

1300-990 
1106.33±96.94 

B 

 (‰)الملوحة 
 

0.77-0.56 
0.6416±0.07 

A 

0.76-0.58 
0.67±0.06 

A 

0.81-0.61 
0.71±0.05 

B 

0.83-0.63 
0.70±0.06 

B 
المواد الصلبة الذائبة 

 م/لتر)(ملغTDSالكلية 
650-475.2 

545.48±64.36 
A 

648-491.4 
569.76±56.08 

A 

685-518 
605.48±46.69 

B 

702-534 
597.05±52.39 

B 
المواد الصلبة العالقة 

 (ملغم /لتر) TSSالكلية 
23-2 

10.98±6.63 
A 

52-2.5 
19.05±15.11 

B 

60-4 
25.19±15.57 

B 

38-3.2 
17.32±11.66 

A 
 األوكسجين الذائب

 )(ملغم /لتر
12.2-7 

9.50±1.71 
A 

11.5-6.8 
8.56±1.74 

A 

9.8-5.6 
7.21±1.33 

B 

10-6.3 
8.01±1.35 

A 
النسبة المئوية لإلشباع 

 باألوكسجين (%)
119-79 

102.33±13.55 
A 

116-83 
94±9.95 

A 

93-72 
80.33±6.58 

B 

114-81 
91.66±10.40 

A 
المتطلب الحيوي 

 BODR5لألوكسجين 
 (ملغم /لتر)

2-0.2 
1.22±0.63 

A 

2.5-0.7 
1.62±0.54 

A 

5-1.2 
3.25±1.25 

B 

3.1-0.9 
1.84±0.60 

A 
 ). P(0.05 * الحروف المتشابهة تعني عدم وجود فروق معنوية بين محطات الدراسة
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 .2013ية شباط ولغا 2012) فيما بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية في نهر الشامية خالل المدة من آذار rيم معامل االرتباط (): ق2جدول (

  AT WT WF TUR pH EC S‰ TDS TSS DO %Do BODR5R  TA TH Ca Mg SoR4 Cl NoR3 PoR4 

AT 1 *0.968                   *0.547 0.232 0.493- *0.596- 0.171- 0.176- 0.004- 0.584- 0.573 

WT   1 0.14 0.437 0.254 0.41 0.402 0.409 0.199 *0.745- 0.012- 0.246 0.052 0.037- 0.033 0.054- 0.007- 0.124- 0.271 0.324 

WF     1 *0.723 0.069- 0.089 0.085 0.089 *0.739 0.265- 0.242- 0.426 0.136 0.342- 0.0249- 0.229- 0.253- 0.227- 0.031- 0.011- 

TUR       1 0.016 0.102 0.079 0.102 *0.776 0.434- 0.166- 0.442 *0.726 0.193- 0.363- 0.009 0.042 0.143 0.461- 0.296- 

pH         1 *0.610 *0.602 *0.609 0.096- 0.378- 0.275- 0.41 0.282 0.08 0.106- 0.168 0.438 0.516 0.308- 0.168- 

EC           1 *0.999 *0.998 0.187 0.521- 0.328- 0.407 0.279 0.091 0.091- 0.0169 0.443 0.517 0.299- 0.159- 

S‰             1 *0.999 0.183 0.517- 0.331- 0.41 0.282 0.082 0.105- 0.17 0.439 0.517 0.306- 0.166- 

TDS               1 0.188 0.521- 0.329- 0.337 0.018- 0.04 0.025 0.054 0.128 0.088 0.299 0.296 

TSS                 1 0.323- 0.293- *0.711- 0.436- 0.181 0.316 0.021- 0.144- 0.142- 0.369 0.183 

DO                   1 *0.662 0.493- 0.386- 0.315- 0.163- 0.289- 0.415- 0.289 0.093- 0.344- 

%Do                     1 1 0.519 0.183- 0.398- 0.071 0.106- 0.048 0.296- 0.166- 

BODR5R  
                      

  1 0.0237- 0.280- 0.095 0.154- 0.177- 0.223- 0.091- 

TA 
                      

    1 *0.623 *0.808 *0.689 0.416 *0.653 *0.670 

TH 
                      

      1 0.044 0.465 0.222 *0.706 *0.717 

CaP

+2 
                      

        1 *0.532- 0.36 0.315 0.33 

Mg 
                       

          1 *0.630 0.307 0.439 

 So4 
                      

            1 0.066 0.134 

Cl 
                      

              1 *0.918 

 NO3 
                      

                1 

 PO4                                     
 

1 

 0.05* مستوى المعنوية 
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 نمط بزوغ بالغات ذبابة ثمار القرعيات

Dacus ciliatus (Loew) {Diptera : Tephritidae } 

 في الربيع وعالقته بالوحدات الحرارية
 حمد زيدان خلف  ، احمد غربي عبداحمد جاسم محمد  ، باسم شهاب حمد ، رياض علي عكيلي ، اياد احمد الطويل ، م

 العراق -، بغداد 765وزار ة العلوم والتكنلوجيا ، صندوق بريد  -دائرة البحوث الزراعية  –مركز المكافحة المتكاملة لآلفات 

    0TUahmedalshammary90@yahoo.comU0T     -البريد االلكتروني :
 

في حقول     ciliatus Dacus     هذه الدراسة لمعرفة اوقات ظهور بالغات الجيل االول لحشرة ذبابة ثمار القرعيات اجريت: خالصةال
بدأت بالظهور في اواخر شهر شباط ) واظهرت النتائج ان البالغات  2012و  2011، 2010الزعفرانية على مدى ثالثة مواسم متتالية ( 

، وقد كان تجميع  2012و  2011ظهورها خالل العشرة ايام  االخيرة من شهر اذار خالل الموسمين  فيما كان بداية 2010خالل الموسم 
كما بينت النتائج ان المعدل العام للوحدات الحرارية  وحدة حرارية يكون مؤشرا للبدء بظهور البالغات وبزوغها من العذارى 207

وحدة  315.46،  290.33،  261.58،  212.85،  181.73هي  الغاتمن الب % 90و 75، 25،50،  10المتجمعة الالزمة  لظهور 
% ) من التشتية خالل شهر  58.33يوما التمام الظهور (   40.67حرارية على التوالي . ولقد استغرقت بالغات الجيل االول وكمعدل عام 

 ) تقريبا . 1:1اذار وكانت النسبة الجنسية ( 

    ات، تجميع حراري ، ظهور ، تشتية والنسبة الجنسيةذبابة ثمار القرعي -كلمات مفتاحية :

 

The Emergence Pattern of Dacus ciliates  

 (Loew){Diptera : Tephritidae }  in Spring and Its 
Relation to Thermal Units 

 

A.J. M. AL-Shammary,                   R. A. Okaily, B. Sh. Hamad,                      A. A. AL- Taweel, 
Mohammed Z. K. ,    A. G. Abd 

 
Integrated Pest Control Center, Directorate of Agricultural Research / Ministry of Science & Technology, 

Baghdad/ Iraq 
 

P. O. Box 765 
 

Abstract: The objective of this study is to evaluate the emergence pattern of Dacus ciliatus L0EW  in 
Al- Zaafarania /  Baghdad  during the successive seasons of 2010, 2011 and 2012.     Results indicated 
that the adults began to emerge during the last tenth days of march in 2011 and 2012 while they began to 
emerge at the end days of February of 2010 , therefore accumulation of 207 day-degrees ( based on 11.2 
˚C as  a developmental threshold ) was necessary for the first emergence.   Results also showed that the 
accurilation of 181.73, 212.85 ,261.58, 290.33 and 315.46 day-degrees were  necessary for emergence of 
10, 25 , 50 , 75 and 90% respectively of the total over wintering population .  Most adults ( 58.33%) were 
able to emerge during march , the sex ratio (females : males) for adults of first generation was  nearly 1:1. 

Key wordes :- Dacus ciliatus, day-degrees, emergence , wintering and sex ratio.    
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 المقدمة 

تصاب القرعيات غالبا بعدد من اآلفات       
 Dacus ciliatasوتعد ذبابة ثمار القرعيات 

احدى اهم هذه االفات والتي باتت عائقا لتقدم 
زراعة محاصيل عائلة القرعيات في معظم 

وفي العراق ازدادت   ]2[بلدان آسيا وأفريقيا 
اضرار هذه اآلفة بعد ظهورها ألول مرة فيه 

في  1988خالل الموسم الخريفي من عام 
محافظتي الكوت والعمارة وتشخيصها على 

. وان الزراعة الواسعة ] 17 [ثمار القرعيات 
للقرعيات في العراق ولمرتين في السنة 
ولمالئمة الظروف المناخية لمعيشة الحشرة 

قلة وجود األعداء الطبيعية لها  ولعدم أو
ولصعوبة استعمال المبيدات الكيمياوية في 
مكافحتها بسبب كون الدور الضار هو اليرقات 
التي تتواجد داخل نسيج الثمار أدى إلى انتشار 
هذه الحشرة وازدياد ضررها على ثمار العائلة 
القرعية وبالتالي زيادة معاناة المزارعين بسبب 

ثمار وبالتالي             صعوبة ردائة نوعية ال
 [1] تسويقها

ان الفترة الضوئية ، ودرجات  [8]اشار  
الحرارة والغذاء ذات عالقة وثيقة بعملية 

 اما السكون لهذه اآلفة ، وقد تشترك تلك العوامل
مجتمعة او منفردة للتأثير في إنهاء عملية 

 ]21و 16[  السكون في الحشرات  ، واوضح 
مد انتهاء السبات بصورة رئيسية غالبا ما يعت

على درجات الحرارة . وقد درس العديد من 
الباحثين االحتياجات الحرارية لعدة انواع من 
الحشرات وتم استخدامها في التنبؤ بظهور 
البالغات ، واشارا الى ان درجة الحرارة من اهم 
العوامل التي تؤثر في نمو عذارى الذباب بعد 

تهاء عملية السبات تختلف فترة السبات ، وان ان
بأختالف االنواع والسالالت الجغرافية للنوع . 

بأن اليرقات المتقدمة   ]28و  23[كما اشار 
بالعمر التي تدخل السبات تظهر كبالغات قبل 
تلك التي اقل منها عمرا عند تعرضها للظروف 
التي تجبرها على السبات ، اذ تلجأ الحشرات 

ة للهروب من كوسيلة دفاعي عادة للسبات
، ان اعداد برنامج مكافحة متكاملة لذبابة الزمان

ثمار القرعيات يتطلب تلبية بعض المتطلبات 
لنجاحه لذا جاءت هذه الدراسة لتحديد موعد 
خروج البالغات من التشتية واستعمال التوقيت 
السنوي والوحدات الحرارية المتجمعة في 

 برنامج التنبؤ ومكافحة هذه اآلفة.

 
 المواد وطرائق العمل

 تجارب الظلة السلكية -اوال :

اخذت مجموعة من عذارى ذبابة ثمار 
القرعيات من المستعمرة المختبرية المربات 
على وسط غذائي طبيعي ثم وزعت هذه 

×  40(     العذارى في اقفاص خشبية ذات ابعاد
) سم محاطة بقماش اوركنزا  40×  40

سم  20قطر األخضر مع وجود فتحة دائرية ب
من الجهة األمامية للقفص محاطة بقماش 
االوركنزا األخضر أيضا والمثبتة بشكل 
اسطواني متطاول ، ربطت نهايته بأحكام برباط 
مطاطي لسهولة إدخال  الحشرات وإخراجها 
،وضعت هذه األقفاص على منضده مثبتة 
أرجلها داخل أوعية تحتوي على ماء لمنع 

، تركت بعد ذلك  ] 5و 4 [وصول النمل إليها 
في الظلة السلكية التي كانت محاطة بسلك مشبك 
ذي فتحات كبيرة ،وذلك خالل شهر كانون 
الثاني اذ كانت الظروف داخل الظلة اقرب إلى 
الظروف الطبيعية من حيث الضوء والحرارة ، 
بلغ مجموع العذارى المسحوبة من المختبر 

عذارء موزعة على ثالث مكررات  300
عذراء / مكرر في كل موسم  حتى  100وبواقع 

منتصف شهر شباط وبعدها تم فحص هذه 
األقفاص لغرض تسجيل موعد واعداد الحشرات 
التي تخرج يوميا وتسجيل اعداد الذكور واإلناث 
لتقدير النسبة الجنسية ، وقد تم الحصول على 
درجات الحرارة اليومية ( الصغرى والعظمى ) 

 –حة المتكاملة من محطة أبحاث مركز المكاف
وزارة العلوم  –دائرة البحوث الزراعية 

موقع الزعفرانية القريبة من موقع  –التكنولوجيا 
كحد  ºس 11.2التجربة وقد استعملت درجة 

وتم احتساب الوحدات  ] 12 [حرج للتطور 



 

 
Iraqi Journal of Biotechnology                                                             358 

 

الحرارية المتجمعة الالزمة لخروج البالغات 
 -وفقا للمعادلة :

Heatunits = daily max . temp. + 
daily min. temp. – development  thr. 

Temp.[12] 

 التجارب الحقلية -ثانيا :

استعمال المصايد لتعيين موعد ظهور  – 1
 البالغات في الحقل 

’ لغرض مراقبة ظهور الحشرات حقليا   
فقد استعملت المصايد الحشرية  وتم استعمال 

 Cuنوعين من الجاذبات هي البارافيرمون 
Lure  بروتين      جاذب البروتيني وال )

واستعملت مصايد  ]13و  8[هيدروليزيت ) ،
نوع جاكسون الالصقة من إنتاج شركة  

Russell IPM  في ذلك ، تم حساب اعداد
الحشرات الملتصقة تراكميا لألعداد الجديدة 

 . ]29و 22[إضافة إلى األعداد المسجلة سابقا 

سم فوق  20وضعت المصايد على ارتفاع 
سطح األرض إذ تم تحديد هذا االرتفاع استنادا 

. استبدلت المواد الجاذبة حسب  ] 25و 3[الى
التوصيات للشركة المصنعة . والحاجة لذلك وقد 
وضعت المصايد في الحقل بصورة مبكرة 
اعتبارا من أول يوم من كل سنة واستمرت حتى 

 نهاية الموسم 

استعملت ستة مصايد لهذا الغرض ،   
الث مصايد لكل مادة جاذبة ، تم ووزعت ث

اختيار حقل الدراسة في منطقة قريبة من موقع 
تجارب الظلة وكانت اقل مسافة عزل بين 

متر . تم فحص المصايد وإزالة  50المصايد 
الحشرات الملتصقة بها بعد حساب أعدادها 
بصورة منتظمة خالل مدة الدراسة . وبواقع 

لشهر وقراءة قراءتين / شهر ، قراءة في بداية ا
 ]29[في نهايته.

 

دراسة العالقة بين اعداد الحشرات  -ب
الملتصقة في المصايد ومقدار الضرر الذي 

 تسببه ذبابة ثمار القرعيات

دراسة العالقة بين اعداد الحشرات  والجل
الملتصقة في المصايد ومقدار الضرر الذي 
تسببه الحشرة تم اخذ خمسة عينات من ثمار 

ثمرة  20خيار الماء وثمار خيار القثاء وبواقع 
لكل عينة وحساب عدد الثمار المصابة وبالتالي 

  -ايجاد نسبة االصابة وفق المعادلة :

= عدد الثمار النسبة المئوية لالصابة 
 ] x 100  ] 1المصابة / عدد الثمار الكلي 

وبالتالي ربط هذه النسبة مع عدد الحشرات 
الملتصقة بالمصايد وايجاد العالقة ومن ثم تحديد 
موعد ظهور الحشرة وحاالت الفوران 
والتذبذبات الحاصلة في المجتمع السكاني لها 
علما ان موعد اخذ هذه العينات يتزامن مع 

 .]33و 24[اخذ القراءات في المصايد موعد 

 
 النتائج والمناقشة 

بينت النتائج اختالف مواعيد ظهور بالغات      
الجيل األول تبعا للظروف البيئية السائدة خالل 
ذلك الموسم . ومن خالل هذه النتائج التي تم 
الحصول عليها يتبين إن البالغات قد بدأت 

 196 عندما جمعت 2010بالظهور خالل عام 
شباط من ذلك  24وحدة حرارية . وكان ذلك في 

العام. وان معدالت ظهور البالغات بدأت 
بالزيادة بعد هذا التاريخ اذ بدأت اعداد الحشرات 
التي تخرج من العذارى المتشتية باالرتفاع. وقد 

% من  90،  75،  50،  25،  10ظهر 
آذار  8و  6،  3شباط و  27،  26البالغات في 

والي . وكان مجموع الوحدات الحرارية على الت
،  196.2المتجمعة المقابلة لهذه االعداد هي 

 377.29و  333.94،  268.15،  211.45
فلقد  2011. أما في عام  2على التوالي جدول  

تم تسجيل اول ظهور للبالغات خالل منتصف 
 90و  75،  50،  25،  10آذار وتطلب خروج 

حرارية بلغت  % من البالغات تجميع وحدات
 284و 266.2،  258.6،  208،  196.25
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،  20وحدة حرارية والتي توافقت مع التواريخ 
آذار على التوالي .  30و  28،  27،  21

 28ظهرت اول بالغة في  2012وخالل عام 
،  50،  25،  10آذار فيما كان موعد ظهور 

آذار ،  31% من بالغات الحشرة في  90و  75
ن شهر نيسان وبلغ مجموع م 7و  6،  5،  2

الوحدات الحرارية المتجمعة الالزمة لخروج 
و  270,86،  258،  219.1،  196هذه النسب 

وحدة حرارية على التوالي . ولقد استمر  285.1
،  24خروج بالغات ذبابة ثمار القرعيات مدة 

و  2011،  2010يوما خالل االعوام  53و  45
لسنوات على التوالي وكان المعدل ل 2012

.  ومن خالل   1يوما جدول  40.67الثالثة 
% من 65.35المتابعات اليومية تبين ان ظهور 

البالغات كان خالل شهري شباط و آذار على 
 2011. اما في عام  2010التوالي في عام 

فكانت هناك زيادة في اعداد البالغات التي 
آذار  20ظهرت وبنسبة تصاعدية واعتبارا من 

واستمرت بالزيادة الى ان  % 10اذ كانت 
 من شهر آذار آذار 31 يوموصلت ذروتها في 

اذ تم ظهور جميع البالغات فيما كانت هناك 
اختالفات واضحة في النسبة المئوية لظهور 

عن العامين السابقين حيث  2012البالغات لعام 
بدأت عملية الظهور في نهاية شهر آذار 
واستمرت بالزيادة حتى وصلت قيمتها عند 
ظهور جميع البالغات من العذارى المتشتية 

امن لشهر نيسان . وقد وكان ذلك في اليوم الث
يعود السبب في هذه االختالفات الى اختالف 
العوامل البيئية وبخاصة المتعلقة باختالف 

 درجات الحرارة

يوضح ايضا اوقات ظهور الجيل  1جدول       
االول لبالغات ذبابة ثمار القرعيات خالل 
االشهر شباط ، آذار ونيسان اذ بلغ المعدل العام 

% لألشهر الثالثة 30و  %58.33 ،  11.67
على التوالي ويمكن مالحظة ان معظم البالغات 

% قد خرجت من التشتية خالل شهر آذار 90
بينما خرجت  2011و  2010بالنسبة للعامين 

معظم البالغات من التشتية في نهاية االسبوع 
. اذ يظهر  2012االول من شهر نيسان للعام 

لسنتين من الجدول ان النتائج كانت متقاربة ل

من حيث المسار العام لظهور  2011و  2010
البالغات فيما ظهر اختالف واضح في عام 

2012. 

وقد بينت نتائج هذه الدراسة ايضا وبغض 
النظر عن وسيلة المراقبة المتبعة ان بداية 
ظهور بالغات الجيل األول كانت خالل األسبوع 

في حين  2010األخير لشهر شباط من عام 
يام األخيرة من شهر آذار لعامي كانت خالل األ

. وان نهاية الجيل االول تكون  2012و  2011
نيسان لالعوام  8آذار و  31آذار ،  10في 

 على التوالي. 2012و  2011،  2010

 
النسبة الجنسية لبالغات ذبابة ثمار القرعيات 

 التي ظهرت من التشتية 

يبين ايضا النسبة الجنسية   1الجدول 
ل االول التي ظهرت من العذارى لبالغات الجي

المشتية لذبابة ثمار القرعيات وكانت متقاربة في 
)  1: 1.013السنوات الثالث وبمعدل عام ( 

وهي لصالح االناث وقد يكون السبب ان عذارى 
االناث تكون عادة اكبر حجما ووزنا وتحتوي 
على مواد دهنية اكثر من عذارى الذكور ، مما 

الظروف الطبيعية خالل يساعدها على مقاومة 
هذه التشتية بخاصة درجات الحرارة المنخفضة 

  ] 30 [، لذلك استطاعت البقاء وعبور الشتاء 

ومن خالل النتائج المشار اليها في 
يالحظ ان هناك بعض   2و  1الجدولين  

االختالفات في نمط ظهور بالغات الجيل االول 
من لذبابة ثمار القرعيات من العذارى المتشتية 

سنة الخرى ، وان معظم هذه االختالفات سببها 
اختالف الظروف والبيئة السائدة و ان مدة العمر 
العذري تتحكم فيه عوامل اخرى اضافة الى 
درجات الحرارة و الرطوبة منها اسباب فسلجية 
تتعلق بالجيل االخير الذي تضع اناثه بيض تنتج 
عنه عذارى طويلة العمر مقارنة بالعذارى 

تجة من االجيال السابقة وهي احدى الوسائل النا
الدفاعية التي تلجأ اليها الحشرات لمقاومة 

 الظروف البيئية السيئة.
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ان انتهاء مدة السبات لهذه الحشرة يعتمد 
بصورة كبيرة على درجات الحرارة السيما بعد 
التعرض لمدة محدودة من البرودة خالل اشهر 

هور .  كما يختلف نمط ظ ]9و 8[الشتاء 
البالغات مع التغيرات في درجات الحرارة من 
سنة الخرى وعليه يمكن االستفادة من برنامج 
التجميع الحراري في التنبؤ بظهور البالغات 

 .] 18و 3،6[بصورة ادق من التوقيت السنوي 

يمكن   2و  1في ضوء نتائج الجدولين   
 -ان نستنتج االتي :

ساس ان اعتبارا من كانون الثاني وعلى ا - 1
يكون ˚ ) س 11.2الحد االدنى للتطور هو ( 

المعدل العام للوحدات الحرارية المتجمعة خالل 
)  2012 – 2010سنوات الدراسة الثالثة ( 

%  90و 75،  50،  25،  10الالزمة لظهور 
من بالغات الجيل االول لذبابة ثمار القرعيات 

Dacus ciliatus   212.85،  196.15نحو  ،

وحدة حرارية  315.46و  290.33، 261.58
 على التوالي 

ان المدة الالزمة لظهور معظم بالغات  - 2
) يوما تقريبا  40.67الجيل االول استغرقت ( 

كمعدل عام للسنوات الثالث وان معظم البالغات 
% ) قد ظهرت خالل شهر آذار وان  58.33( 

النسب الجنسية تميل قليال لصالح االناث             
) وهذا الميل غير معنوي  1:  1.013( 

 احصائيا باستعمال مربع كاي .

هذه النتائج يمكن ان تعطي مؤشرا هاما 
لتوقيت وضع برنامج مكافحة متكاملة لرصد 
ظهور الحشرة واستعمالها وبخاصة ما يتعلق 
بنصب المصايد الختزال اعداد الحشرات التي 
تظهر من التشتية في الجيل االول او ما يتعلق 
بتحديد موعد اجراء مكافحة كيميائية او احيائية 

 ( S. I. T )ة الحشرات العقيمة او استعمال تقني
 ]15و  11[.

 

 ) 2012 – 2010: فترات ظهور البالغات والنسبة الجنسية للحشرات البازغة من التشتية لالعوام (  1جدول 

 المعدل 2012 2011 2010 البيانات

 
 موعد ظهور اول بالغة

 

24 
 شباط

15 
 آذار

28 
 آذار

10 
 آذار

 
 الفترة الالزمة التي استغرقتها البالغات للظهور  ( يوم )
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100 
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58.33 

 
 خالل شهر نيسان

 

 
/ 

 
/ 

 
90 

 
30 
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1  :1 

 

 
1  :1 

 
1.04 :1 

 
1.013 :1 
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وعالقتها بالوحدات  Dacus  ciliatusنسب ظهور بالغات الجيل االول لحشرة ذبابة ثمار القرعيات : 2جدول 
 ) 2012 – 2010الحرارية خالل االعوام ( 

ر 
هو

لظ
ة 

وي
مئ

 ال
بة

نس
ال

ات
الغ

الب
 

   

 
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــنة

 
 المعدل 2012 2011 2010

 
 التاريخ

 

 الوحدات
 الحرارية
 المتجمعة

 
 التاريخ

 الوحدات
 الحرارية
 المتجمعة

 
 التاريخ

 الوحدات
 الحرارية
 المتجمعة

الوحدات الحرارية 
 المتجمعة

10 
 

25 
 شباط

196.2 20 
 آذار

196.25 3 
 آذار

196 196.15 

25 27 
 شباط

211.45 21 
 آذار

208 2 
 نيسان

219.1 
 

212.85 

50 3 
 آذار

268.15 27 
 آذار

258.25 5 
 نيسان

258 261.58 

75 6 
 آذار

333.94 28 
 آذار

266.25 6 
 نيسان

270.8 290.33 

90 8 
 آذار

377.29 30 
 آذار

284 7 
 نيسان

285.1 315.46 

ظهور 
جميع 
 البالغات

10 
 آذار

489.04 31 
 آذار

295 8 
 نيسان

301.9 361.98 

 

استعمال المصايد لتعيين موعد ظهور البالغات 
 في الحقل

بينت نتائج الدراسة ان هناك توافقا من        
حيث المسار العام ألعداد إناث حشرة ذبابة ثمار 
القرعيات التي ظهرت من التشتية واصطيدت 

والجاذبة والموزعة في  في المصايد الفرمونية
) القرعيات ( خيار قثاء وخيار ماء حقول زراعة

اذ اصطيدت اول  2012و  2011خالل العامين 
آذار من عام  19بالغة في هذه المصايد في 

وهي قريبة  2012آذار من العام  31و  2011
من الوقت الذي بدأت فيه البالغات بالظهور من 
 العذارى الموضوعة في األقفاص تحت
الظروف الطبيعية ( حرارة ، رطوبة نسبية 
وضوء ) اذ ظهرت اول البالغات من هذه 

 2011آذار للعامين  28آذار و  15االقفاص في 

على التوالي . وقد لوحظ اثناء المراقبة  2012و 
المستمرة تأثر االعداد التي اصطيدت في 
المصايد بظروف غير طبيعية كالرياح الشديدة 

والعواصف الترابية او الغبار واالمطار الغزيرة 
وبالتالي اليمكن اصطياد اي بالغة في المصايد 
المنصوبة . وهي نفس المالحظة التي اشار اليها 

 ]20و 7[

وفي هذه الدراسة لوحظ ايضا وجود نوع من 
التشابه التطابق في مواعيد ظهور بالغات الجيل 
االول التي سجلت في االقفاص التي كانت 

رى متشتية ومن المصايد محتوية على عذا
الفرمونية والجاذبة المنصوبة في حقول زراعة 
ثمار القرعيات وبالتالي يمكن استعمال احدى 
الطريقتين  (المصايد و الوحدات الحرارية 
المتجمعة ) لتعيين موعد ظهور بالغات الجيل 
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االول وبالتالي تحديد موعد المكافحة.وهذا يتفق 
 ]14و 13[مع ما اوصى به 

 
عالقة بين اعداد الحشرات المصطادة في ال

المصايد ومقدار الضرر الذي تسببه ذبابة ثمار 
   Dacus ciliatesالقرعيات 

ان حشرة ذبابة   5و  3،  1تبين االشكال      
ثمار القرعيات تبدأ باصابة ثمار خيار الماء 
ولجميع سنوات الدراسة خالل شهر نيسان خالل 

ا كانت خالل شهر بينم 2011و  2010العامين  
وقد يكون السبب في  2012مايس خالل عام 

اصابة ثمار خيار الماء اوالً هو الزراعة المبكرة 
لهذا المحصول وعقد ثمارها قبل ثمار خيار 

القثاء وتبين هذه االشكال ايضا ان قمة االصابة 
كانت في ثمار خيار القثاء خالل شهر تموز 

سسبب هو ولجميع سنوات االدراسة وقد يكون ال
الحساسية العالية والتفضيل الغذائي للحشرة  
لهذه الثمار او تواجد ثمارها بصورة اكثر فضال 
عن لجوء الحشرة لوضع اعلى عدد من البيض 
في هذا الموعد كونه نهاية موسم وهي صفة 
وراثية تلجأ اليها الحشرات للبقاء ومقاومة 
الظروف غير الطبيعية وهذا ما نالحظه خالل 

تموز وتشرين الثاني من كل عام من شهري 
اعوام الدراسة ، كما نالحظ من هذه االشكال ان 
االصابة خصت فقط ثمار خيار الماء للموسم 
الخريفي العوام الدراسة  وذلك لعدم وجود 

 زراعة لثمار خيار القثاء فيه 
 

 

 2010بحشرة ذبابة ثمار القرعيات في ثمار خيار الماء والقثاء لعام  : النسبة المئوية لالصابة 1شكل  
 

 

 2011: النسبة المئوية لالصابة بحشرة ذبابة ثمار القرعيات في ثمار خيار الماء والقثاء لعام 3شكل 
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 2012: النسبة المئوية لالصابة بحشرة ذبابة ثمار القرعيات في ثمار خيار الماء والقثاء لعام  5شكل 
 

فتوضح اعداد   6و  4،  2اما  االشكال  
الحشرات المصطادة في المصايد الجاذبة 

 2012و  2011،  2010 والفرمونية لالعوام
لغاية  2على التوالي خالل اشهر السنة من ك

وجميع هذه االشكال تبين ان اول عملية  1ك
مسك كان خالل شهر آذار ومن خالل المصايد 
الجاذبة وقد يكون السبب هوا ظهور الحشرات 
خالل شهر آذار فضال عن ميل الحشرات 
االناث للبحث عن مصادر بروتينية لتمكنها من 

وير مبايضها استعدادا للتزاوج وانتاج ذرية. تط
ويالحظ من االشكال ايضا ان ذروة االعداد 
الممسوكة كان خالل شهري حزيران وتشرين 
الثاني لجميع سنوات الدراسة وهذا يتفق مع 
النتائج التي حصلنا عليها من دراسة النسبة 

 المئوية لالصابة .

ونالحظ من االشكال ايضا بأن نسبة 
وعدد الحشرات الممسوكة في المصايد  االصابة

تبدأ باالنخفاض خالل شهر آب وبداية ايلول ثم 
تبدأ باالزدياد مع تقدم موسم الزراعة الخريفي 

لتصل قمتها خالل منتصف شهر تشرين الثاني 
لألعوام الثالثة قيد الدراسة وبذلك يكون افضل 
موعد للمكافحة لهذه الحشرة هوا منتصف شهر 

من كل عام وافضل موعد لنصب  نيسان وايلول
المصايد هو شهر آذار ونيسان اذ تكون الحشرة 
في اوطأ مستوى سكاني لها وبذلك يمكن 
استئصال الجيل االول للحشرة ومن ثم تقليل 
مجتمعها السكاني وتقليل الضرر الناتج منها في 

 محصول ثمار القرعيات . 

نستنتج من هذه الدراسة وجود عالقة    
النسبة المئوية لإلصابة لثمار خيار قوية بين 

الماء والقثاء من قبل الحشرة وعدد الحشرات 
الممسوكة في المصايد اذ نالحظ بأن نسبة 
اإلصابة بدأت تزداد مع تقدم موسم الزراعة 
وازدياد عدد الحشرات الممسوكة وبلغت اعلى 
نسبة لالصابة خالل النصف االخير من شهر 

ر تموز لالعوام حزيران والنصف االول من شه
فيما كانت قمتها خالل شهر 2012و  2010

 . 2011تموز لعام 
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 2010: الحشرات الممسوكة في المصايد الفرمونية والجاذبة لعام 2شكل 

 

 

 2011والجاذبة لعام  :الحشرات الممسوكة في المصايد الفرمونية 4شكل 

 

 

 2012: عدد الحشرات الممسوكة في المصايد الفرمونية والجاذبة لعام  6شكل 
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  تأثير المياه الممغنطة في نمو وانتاجية صنفين من حنطة الخبز
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(صنف العراق   .Triticum aestivum Lدرس تأثير المياه المعالجة مغناطيسياً في نمو وانتاجية صنفين من حنطة الخبز :الخالصة

كاوس طيلة فترة النمو فضالً  4000و  3000 ،2000، 1000)، وذلك بسقي الزروعات بالمياه المعالجة مغناطيسياً بالشدد 99إباء وصنف
. اخذت القياسات في نهاية الموسم الزراعي عن 2011و 2010المحايد (السقي بالماء العادي) خالل الموسمين الزراعيين  عن معاملة

وانتاجية الهكتار من  ،(الجافة)حبة، انتاج الهكتار البايولوجية  1000ارتفاع النبات، عدد االشطاء المثمرة، عدد الحبوب في السنبلة، وزن 
ئج وجود فروقات معنوية بين صنفي الحنطة في جميع الصفات المدروسة وكذلك ااظهرت النت .)HIالحبوب وكذلك مقدار دليل الحصاد (

عاملة زيادة معنوية في اغلب الصفات المدروسة مقارنة بم 3000و  2000وجود تاثير معنوي لمياه الري الممغنطة حيث سببت الشدد 
كاوس زيادة  2000، فقد اعطت المياه الممغنطة ودليل الحصاد  البايولوجية وكذلك انتاجيته من الحبوبهكتارالمحايد والسيما انتاجية ال

وجود تأثيرات معنوية في اغلب الى النتائج  هذه وتشير مقارنة بمعاملة المحايد،على التوالي %  12.85و  %   35.29 ،%19.75  بلغت
ويتضح لنا من نتائج العمل امكانية  بين صنفي الحنطة قيد الدراسة ومعامالت مغنطة مياه الري.  التداخالت وفي الصفات المدروسة

 غراض التحسين الزراعي. محصول الحنطة باستخدام تقنية المياه الممغنطة ال استخدام المياه الممغنطة في تحسين انتاجية
 

 دليل الحصاد. انتاجية الحنطة،المياه الممغنطة، حنطة الخبز، الكلمات المفتاحية:

 
Effect of magnetic  water on growth and yield of two 

varieties of bread wheat Triticum aestivum L. 
 

Ashwaq Shanan Abed 
 

Biotechnology Research Center, Al Nahrain University, Baghdad. 
3TUashwaqbio@yahoo.comU3T 

 
Abstract: Magnetized water has been experimented on two varieties of bread wheat Triticum aestivum 
L. (Iraq and IPA99). The irrigation water was magnetized with 1000, 2000, 3000 and 4000 gaus in 
addition control treatment.  Comparison was made between treatments and control for  plant height, 
number of tillers per plant, number of grain/spike, 1000 grain weight, biological yield, grain yield and 
harvest index (HI) during 2010 and 2011 seasons. The results indicated significant differences on all 
studied parameters between the varieties of wheat (Iraq and IPA99), as well as positive significant effects 
have shown at 2000 and 3000 gaus on most parameters. On average,     the increases in biological yield, 
grain yield and HI reached to 19.75 %, 35.29 % and 12.85 % respectively at 2000 gaus compared with 
control treatment.   It appears that growth and yield parameters were concomitantly increased when wheat 
plants irrigated with magnetized water. So, this application could be promising technique for agricultural 
improvement.   
 
Key words: magnetic water, Triticum aestivum L, yield of wheat, Harvest index. 
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المقدمة
 محاصيلنه واحد من الإيمتاز محصول الحنطة ب

مئات  عليهاعتمد ياالساسية التي  الغذائية
 النهالماليين من الناس في جميع أنحاء العالم 

الضرورية لبناء  ةمن المواد الغذائي عديدبال غني
و المواد ، البروتين، و الكربوهيدرات الجسم مثل

فضال عن المضادة لألكسدة و الفيتامينات 
األمالح المعدنية التي تعمل بمثابة عامل مساعد 

بما في ذلك اإلنزيمات   للعديد من اإلنزيمات
  .المشاركة في إفراز األنسولين

الحنطة المحصول االول في العالم  لهذا تعتبرو 
من حيث المساحة الكلية المزروعة واالنتاج 

أن يرتفع الطلب على هذا 2Tالعالمي، ومن المتوقع 
 وهو  ،2050خالل عام ٪ 2T 2T31 2Tالمحصول بنسبة

بما    2008المستهلكة في عام   يفوق الكمية
تعد المياه  . [1, 2 ]مليون طن 2T6832Tيقارب 

الكائنات الحية بمختلف  العامل االساس في حياة
انواعها لذلك فقد اولت البحوث العلمية في 
مختلف بقاع العالم االهتمام بها لجعلها صالحة 
لالستخدامات البشرية والزراعية والصناعية. 
المعروف بإن المياه تكتسب طاقة حركية وطاقة 
حرارية وطاقة كهربائية، وحديثاً أكدت البحوث 

المياه تكتسب طاقة مغناطيسية ايضاً وتحتفظ  نأ
بها لعدة أيام وتبعاً لذلك تتغير معظم خواصها 

حيث تزداد حيويتها  ،الكيميائية والفيزيائية
وسرعة تدفقها وينخفض شدها السطحي 
ولزوجتها وتزداد قطبية المياه وعدد الجزيئات 
المكونة لقطرة الماء من خالل تفكيك االواصر 

تلك الجزيئات مع   التي تربط   ةالهيدروجيني
       بعضها

.[5 ,4 ,3]  
ان هذه التغيرات التي تحصل للمياه الممغنطة 
تحسن من خواص المياه الحركية واذابتها للمواد 
وسهولة امتصاصها من قبل النبات وبالتالي 
امتصاص افضل للمغذيات نتيجة لسهولة حركة 

جابيا في الماء الممغنط داخل النبات مما يؤثر اي
. [6 ,7 ,8]نمو النبات وتطوره وزيادة انتاجيته 

ان استعمال المياه  [7 ,9]  الباحثين   وجدكما 
النباتات قد سبب زيادة في  يالممغنطة في سق

% وزيادة باالنتاجية  40-20النمو بمقدار 

%، وبذلك فقد ظهر حديثاً علم جديد  30بمقدار 
-Magnetoمن علوم المغناطيسية الحيوية 

biology  واحد فروعه معالجة المياه لزيادة
صالحيتها للري ولمنع تراكم االمالح بسطح 
التربة ومنع تكوين الطبقات الصلبة التي تعيق 
انبات البذور ونموها وتسهيل امتصاص 

    العناصر الغذائية في التربة من قبل النبات
 الدراسات العديد من قد كشفتل. 1]0و 9، 6، 3[

ان مغنطة مياه الري او تعريض النبات لمجال 
مغناطيسي  يمكن أن يؤثرمعنوياً  في مراحل 

لوحظ التأثير االيجابي للمجال  إذنمو النبات، 
في تحفيز التعبير الجيني في نبات المغناطيسي 

تعزيز انبات بذور في ) و11( االرابيدوبسيس
 والرز ]14و  13[  والحنطة [12]من الذرة كل 

و  18[الخضر و ]17و  16[ البقولياتو] 15[
19[ ،2T2كماT 2T2أظهرتT 2T2بعض الدراسات أنT 2T2قوةT 

 في نسبة انبات2T 2Tهامة2T 2Tاً له آثار2Tالمجال المغناطيسي 
او  2Tملوحة المياه2T 2Tالحد من2T 2Tمن خالل2T 2Tالبذور 

وقد يعود هذا ] 212Tو 2T]20 ازالتها من التربة
قدرة المياه الممغنطة  في التأثيرعلى الى التأثير 

 2Tمتصاصا2T 2Tزيادة2Tبعض العمليات  المهمة مثل 
2T2األمالح الذائبةT 2T2الزائدةT 2، وخفضT2قلويةT 2T التربة

مثل 2T 2Tبشكل طفيف2T 2Tالقابلة للذوبان2T 2Tاألمالح2Tإذابة 2Tو
  .[6, 8] ت الكبريتا2Tو2T 2Tالفوسفات2T 2Tالكربونات،

البحث هو استعمال المياه المعالجة من هدف الان 
مغناطيسياً في سقي نباتات حنطة الخبز تحت 
ظروف الزراعة الحقلية ودراسة تأثيرها في نمو 
وانتاجية صنفين من اصناف حنطة الخبز 

 المحلية.
 

 المواد وطرائق العمل  
تم تهيئة حقل التجارب التابع لمركز بحوث    

التقنيات االحيائية/ جامعة النهرين من حيث 
والتسميد، قسم الحقل  ةوالتسويالحراثة والتنعيم 

م والمسافة x 2 1.5الى الواح صغيرة بطول 
م. اخذت البذور المصدقة 1بين لوح واخر 

) من مركز 99لصنفي الحنطة (العراق و إباء 
تكنولوجيا البذور/ وزارة العلوم والتكنولوجيا. 
استعملت اربعة مستويات من المياه الممغنطة 
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) 4000و  3000، 2000، 1000بشدة (
 حايدفضالُ عن معاملة الم ،  gausكاوس

 باستخدام اجهزة خاصة بمغنطة المياه
 (Proper magnetic field) زرعت بذور .

في خطوط صنفي الحنطة وحسب المعامالت 
وبواقع ثالث مكررات (لوح) لكل معاملة وفي 
كل لوح اربعة خطوط، فضالُ عن زراعة خطين 
من كل جانب كخطوط حارسة للتجربة ككل. 
اعيدت نفس التجربة في الموسم الزراعي 

. استمرت عملية ري الزروعات بالمياه 2011
الممغنطة طيلة الموسم الزراعي وحسب حاجة 

يات التعشيب والتسميد النباتات. اجريت عمل
ولجميع المعامالت بضمنها معاملة المحايد. 

الزراعي  اخذت القياسات في نهاية الموسم 
وتضمنت ارتفاع النبات، عدد االشطاء المثمرة/ 

حبة،  1000نبات، عدد الحبوب/ سنبلة، وزن 
انتاجية الهكتار من الحبوب والحاصل 

 HI  معامل الحصاد البايولوجي الجاف وحساب
 وفق المعادلة التالية

HI= grain yield/ Biological yield x 
100 [21] 

وهي تمثل المتوسط للموسمين الزراعيين 
 .2011و  2010

نفذت التجربة باستخدام تصميم القطاعات   
وبثالث مكررات وفي  RCDالعشوائية الكاملة 

كل مكرر اربعة خطوط، وحللت النتائج حسب 
على مستوى  LSDاختبار اقل فرق معنوي 

 .[22] 0.05احتمالية 
 

 النتائج والمناقشة
 نبات(سم)لارتفاع ا -

 اً ) الى وجود اختالف1تشير النتائج في الجدول (
بين صنفي الحنطة في متوسط ارتفاع  اً معنوي

معنوياً على  99إباءالنبات، فقد تفوق الصنف 
سم  79.72بلغ  اً صنف العراق وأعطى متوسط

في حين أعطى صنف العراق متوسطاً بلغ 

االختالف بين الصنفين في  هإن هذ . سم 72.53
االختالفات الوراثية   هذه الصفة قد يعود الى

وتبين النتائج وجود اختالفات معنوية بين  بينهما.
فقد أعطى المعامالت في متوسط هذه الصفة 

كاوس اعلى  1000الري بالماء الممغنط 
سم واختلف  79.42الرتفاع النبات بلغ  اً متوسط

و  3000معنوياً عن معاملة المحايد ومعاملتي 
كاوس حيث بلغ متوسط ارتفاع النبات  4000

سم واختلف  71.64كاوس  4000في معاملة 
معنوياً عن جميع المعامالت باستثناء معاملة 

كاوس. كما يالحظ وجود تداخالت  3000
الت الري معنوية بين صنفي الحنطة ومعام

 2000بالماء الممغنط حيث اعطت المعاملة 
بلغ  اً اعلى متوسط 99باء إكاوس في الصنف 

سم واختلف معنويا عن اغلب  84.15
كاوس  4000بينما أعطت المعاملة  التداخالت، 

 68.66بلغ  اً في صنف العراق أقل متوسط
 واختلف معنوياً عن أغلب التداخالت.

 نبات)عدد االشطاء المثمرة (فرع /  -
) وجود فرق 1يالحظ من النتائج في الجدول (

معنوي بين صنفي الحنطة حيث تفوق صنف 
واعطى متوسط عدد  99باءإالعراق على صنف 

فرع / نبات بينما أعطى صنف  8.63اشطاء بلغ 
فرع / نبات. كما ظهرت   6.67 99إباء

اختالفات معنوية بين المعامالت فقد تفوقت 
معنوياً على معاملة  كاوس 2000المعاملة 

كاوس التي أعطت  4000المقارنة ومعاملة 
فرع / نبات. ويالحظ من  8.61متوسط عدد بلغ 

الجدول وجود تداخالت معنوية بين المعامالت 
وصنفي الحنطة، فقد تفوق صنف العراق في 

في هذه الصفة وأعطى  كاوس  2000المعاملة 
 فرع / نبات واختلف معنوياً   9.58متوسط بلغ 

عن بعض التداخالت، اما اقل متوسط لعدد 
االشطاء فقد تحقق في معاملة المحايد للصنف 

فرع / نبات واختلف معنوياً   5.52وبلغ  99إباء
 عن اغلب التداخالت.
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حنطة 2T 2Tصنفين من2Tفي  (سم) وعدد االشطاء المثمرةارتفاع النبات  2Tي2T2Tفبالمياه الممغنطة  ريال2T 2Tتأثير2T )1(جدول 
 .2T2T)99(العراق و إباء  الخبز

 شدة المغنطة (كاوس) ارتفاع النبات (سم) المتوسط
 العراق2T 99إباء 

76.28 78.41 74.16 0 
79.42 81.23 77.62 1000 
78.31 84.15 72.47 2000 
75.13 80.52 69.75 3000 
71.64 74.61 68.68 4000 

 المتوسط 72.53 79.78 
LSD ≤ 0.05                5.71 = التداخل            2.65 = االصناف                   3.12 = معامالت المغنطة 

 شدة المغنطة (كاوس) عدد االشطاء المثمرة / نبات المتوسط
6.64 5.52 7.76 0 
7.71 6.74 8.69 1000 
8.61 7.65 9.58 2000 
8.21 7.18 9.25 3000 
7.07 6.24 7.91 4000 

 المتوسط 8.63 6.67 
LSD ≤ 0.05             2.45 =  التداخل               0.92 = االصناف                  1.15 = معامالت المغنطة 

 
 عدد الحبوب في السنبلة -

تفوق صنف   )2( أظهرت النتائج في الجدول
معنوياً في متوسط عدد الحبوب  99إباء الحنطة 

أعطى صنف الحنطة العراق إذ  / سنبلة على
حبة / سنبلة في حين  61.57مقداره   اً متوسط

حبة   55.61بلغ  اً أعطى صنف العراق متوسط
بان كما يالحظ في الجدول ذاته  / سنبلة. 

للمعامالت تأثيراً معنوياً في متوسط عدد 
 3000المعاملة حيث أعطت  ،الحبوب / سنبلة

 61.76كاوس أعلى متوسطاً لعدد الحبوب بلغ 
حبة / سنبلة واختلفت معنوياً عن جميع 

كاوس  2000المعامالت باستثناء المعاملة 
% مقارنة بمعاملة 14.5وبزيادة مقدارها 

كما تشير النتائج في الجدول وجود  المحايد.
تداخالت معنوية بين المعامالت وصنفي الحنطة 

كاوس في صنف  3000حيث أعطت المعاملة 
لة وبلغ اق أعلى متوسطاً لعدد الحبوب / سنبالعر

حبة / سنبلة وأختلف معنوياً عن أغلب  66.21
 التداخالت.

 

 حبة (غم) 1000وزن  -
) الى وجود فرق 2تشير النتائج في الجدول (

معنوي بين صنفي الحنطة في هذه الصفة، حيث 
تفوق صنف الحنطة العراق معنوياً على صنف 

وأعطى متوسط وزن بلغ  99الحنطة إباء
 غم  للصنف 31.79غم مقارنة بـ  47.27

. كما يبين الجدول وجود فروقات  99إباء
معنوية بين المعامالت فقد تفوقت المعاملة 

كاوس  معنوياً على معاملة المحايد   2000
غم وبنسبة  41.38وأعطت متوسط وزن بلغ 

% إال انها لم تختلف 12.5زيادة مقدارها 
معنوياً عن المعامالت االخرى. ويالحظ من 

بين المعامالت  الجدول وجود تداخالت معنوية
 1000وصنفي الحنطة ، فقد اعطت المعاملة 

حبة في  1000كاوس أعلى متوسط لوزن 
غم واختلف معنوياً  51.02صنف العراق وبلغ 

عن اغلب التداخالت وكان أقل متوسط لوزن 
في   99حبة قد تحقق في الصنف إباء 1000

غم واختلف معنوياً  28.12معاملة المحايد وبلغ 
 داخالت. عن أغلب الت
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 2Tصنفين من2Tفي  (غم) حبة 1000عدد الحبوب في السنبلة ووزن  2Tي2T2Tفبالمياه الممغنطة  ريال2T 2Tتأثير2T  )2(جدول 
2T2)99(العراق و إباء  حنطة الخبزT2T. 

 شدة المغنطة (كاوس) عدد الحبوب في السنبلة المتوسط
 العراق 99إباء 

53.92 56.42 51.42 0 
59.23 62.31 56.15 1000 
61.41 64.10 58.71 2000 
61.76 66.21 57.32 3000 
56.64 58.82 54.46 4000 

 المتوسط 55.61 61.57 
LSD ≤ 0.05           5.25 =التداخل                      2.14 =االصناف                 3.12 =معامالت المغنطة 

 المغنطة (كاوس)شدة  حبة (غم) 1000وزن  المتوسط
36.76 28.12 45.41 0 
41.19 31.36 51.02 1000 
41.38 32.62 50.14 2000 
40.69 34.71 46.67 3000 
37.62 32.12 43.12 4000 

 المتوسط 47.27 31.78 
LSD ≤ 0.05        4.35 =التداخل                 2.15 =االصناف                  2.51 = معامالت المغنطة 

 
 

 إنتاجية الهكتار البايولوجية (طن) -
) وجود اختالف معنوي في 3يبين الجدول (

متوسط انتاجية الهكتارالبايولوجية بين صنفي 
الحنطة، حيث تفوق صنف الحنطة العراق على 

وبلغ متوسط انتاجيته  99صنف الحنطة إباء
طن / هكتار  14.53طن / هكتار مقابل  16.03

،  كما يالحظ من الجدول وجود 99للصنف إباء
فروق معنوية بين المعامالت في متوسط انتاجية 

 2000الهكتار البايولوجية فقد تفوقت المعاملة 
طن /  16.61أعلى متوسط بلغ كاوس وأعطت 

هكتارواختلف عن معاملة المحايد ومعاملة 
% 19.75كاوس وبنسبة زيادة مقدارها  4000

عن  معنوياً   نة بمعاملة المحايد ولم تختلفمقار
المعامالت. كان للتداخالت بين صنفي  بقية

الحنطة والمعامالت تأثيراً معنوياً في متوسط 
 2000إنتاجية الهكتار حيث أعطت المعاملة 

متوسط انتاجية كاوس في صنف الحنطة العراق 
طن / هكتار في حين كان اقل  17.54 بلغ

طن / هكتار في  12.47متوسط لالنتاجية  
 . 99معاملة المحايد للصنف إباء

 

 نتاجية الهكتار من الحبوب (طن)إ -
اختلف صنفي الحنطة في إنتاجية الهكتار من 
الحبوب حيث تفوق صنف العراق معنوياً على 

وأعطى متوسط أنتاجية بلغت  99صنف إباء
طن / هكتار  4.69طن / هكتارمقارنة بـ  5.71

). كذلك 3كما في الجدول ( 99للصنف إباء
كانت للمعامالت تأثيراً معنوياً في متوسط 
انتاجية الهكتار من الحبوب فقد تفوقت المعاملة 

كاوس على جميع المعامالت باستثناء  3000
كاوس وبلغ متوسط انتاجيتها  2000المعاملة 

طن / هكتاروبنسبة زيادة مقدارها  5.81
. كما يالحظ من ارنة بمعاملة المحايد% مق36.7

الجدول ذاته وجود تداخالت معنوية بين صنفي 
  الحنطة والمعامالت حيث تفوقت المعاملة 

كاوس في صنف الحنطة العراق وأعطت 2000
طن / هكتار  6.53متوسط إنتاجية بلغت 

واختلفت معنوياً عن أغلب التداخالت في حين 
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أقل  99أعطت معاملة المحايد للصنف إباء
طن / هكتار واختلفت  3.85متوسط إنتاجية بلغ 

 معنوياً عن معظم التداخالت.
 

 HI (Harvestدليل الحصاد ( -
index 

أظهرت النتائج وجود فرق معنوي في دليل 
الحصاد بين صنفي الحنطة حيث تفوق صنف 

وأعطى  99العراق معنوياً على صنف إباء
) كما يالحظ 3جدول ( 35.52ه متوسط قدر

وجود تاثير معنوي في دليل الحصاد بين 
معنوياً  تالمعامالجميع المعامالت فقد تفوقت 

 3000المعاملة  عن معاملة المحايد وأعطت
وبزيادة  35.74دليل حصاد بلغ   كاوس اعلى 

% مقارنة بمعاملة المحايد، علماً 116.9مقدارها 
ذه المعاملة لم تختلف معنوياً عن سائر ان ه

تبين النتائج في الجدول كما  معامالت المغنطة، 
وجود تداخالت معنوية بين المعامالت وصنفي 

كاوس  3000الحنطة حيث تفوقت المعاملة  
لصنف العراق معنوياً على اغلب التداخالت 

في حين  37.27وأعطت دليل حصاد مقداره 
أقل  99الصنف إباء أعطت معاملة المحايد في

وأختلف  29.68متوسط لدليل الحصاد بلغ 
 .معنوياً عن أغلب التداخالت

 

في  HI دليل الحصاد2Tو2T 2Tمحصول الحبوب2T ،2Tي2T2Tالمحصول البيولوج2T 2Tي2T2Tفبالمياه الممغنطة الري 2T 2Tتأثير2T )3 (جدول
2T2صنفين منT 2T99حنطة الخبز (العراق و إباء.( 

 شدة المغنطة البيولوجيالمحصول 2T المتوسط
 العراق 99إباء 

13.87 12.97 14.78 0 
15.08 14.25 15.92 1000 
16.61 15.67 17.54 2000 
16.25 15.84 16.66 3000 
14.59 13.95 15.24 4000 

 المتوسط 16.03 14.53 

LSD ≤ 0.05          2.34 =التداخل                    1.25 =االصناف                 1.23 =معامالت المغنطة 
2T2 المتوسطT(طن) محصول الحبوب  

4.25 3.85 4.65 0 
5.17 4.56 5.79 1000 
5.75 4.98 6.53 2000 
5.81 5.42 6.21 3000 
5.03 4.67 5.38 4000 

 المتوسط 5.71 4.69 
LSD ≤ 0.05            1.15 =التداخل                0.42 =االصناف                  0.51 =معامالت المغنطة 

 شدة المغنطة (HI)دليل الحصاد  المتوسط
30.57 29.68 31.46 0 
34.18 32.00 36.36 1000 
34.50 31.78 37.22 2000 
35.74 34.21 37.27 3000 
34.38 33.47 35.30 4000 

 المتوسط 35.52 32.23 
LSD ≤ 0.05        3.23 =التداخل                1.45 =االصناف                     1.72 =معامالت المغنطة 
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ومن النتائج اعاله نستنتج تفوق الشدتين 
كاوس في   3000و   2000المغناطيسيتين 

حيث تسببا في زيادة معنوية  اليجابيا تاثيرهما
في قيم الخصائص المدروسة  وحاصل انتاجية 

والتي  ]23[يتفق مع دراسة الحنطة وهذا  ينبات
يشيرون فيها الى تفوق استخدام المياه الممغنطة 

كاوس في الزيادة المعنوية  1750بالشدة 
 لخصائص نمو وانتاجية نبات الطماطم.

ت ن الزيادة الحاصلة في الصفاكما ا
المدروسة لصنفي الحنطة المروية  بمياه معالجة 

هذه  عدد من تأثيرات  الى تعزىمغناطيسياً قد 
تسهل عملية ذوبان االمالح في فهي  المياه، 
عن طريق عمليات ومن ثم التخلص منها التربة 

فضالً عن زيادة نفاذية الماء  ،الغسل والتصريف
عبر مسامات التربة مما تعمل على غسل 

تمنع ، كما تقلل من قلوية التربة فهي االمالح 
والتي تؤثر في عملية  تصلب الطبقة السطحية

أشار اليه إنبات البذور ونمو البادرات وهذا ما 
ان الري بمياه  ماك 10]و  9، 5 [ الباحثين

ممغنطة يلعب دوراً مهماً لتسهيل ذوبات االسمدة 
 2Tالكربونات2Tواالمالح قليلة الذوبان مثل 

2T2والفوسفاتT 2T2وTوالمواد الغذائية االخرى  الكبريتات
في التربة لتكون جاهزة لالمتصاص من قبل 
النبات، كما تعمل المياه الممغنطة على تحسين 

في تحسين نمو تهوية التربة وهذا ينعكس ايجابياً 
النباتات وزيادة وزنها الطري والجاف وبالتالي 

 ]6و  4[زيادة انتاجيتها وهذا يتفق مع ماوجده 
السقي بالمياه الممغنطة يعمل  ان  فضالً عن

من  على زيادة محتوى المجموع الخضري
والعديد من  النتروجين والفسفور والبوتاسيوم

المركبات االخرى كالكلوروفيل والكاروتين 
تات بانمقارنة مع ال والفينوالت والبروتينات 

  .]25و 24[  ممغنطةالبالمياه غير  مرويةال
تقنيه  لهذا اعتبرها العديد من العلماء

 26[باتات واعدة لتحسين نمو وانتاجية الن
      .]27و

إن االختالفات بين صنفي الحنطة  
في الصفات المدروسة قد تعود  99العراق وإباء

  إلى االختالفات الوراثية بين هذين الصنفين، 
المياه  ومن النتائج اعاله نوصي باستعمال

و  2000المعالجة مغناطيسيا ً بالمستويين 
كاوس في ري حقول الحنطة لتحسين  3000

    وحدة المساحة. نموها وزيادة إنتاجيتها في 
ما نوصي باجراء تجارب حقلية موسعة على ك

تستعمل في ريها  اصناف اخرى من الحنطة 
المياه الممغنطة لدراسة استجابة هذه االصناف 
وتحديد المستويات المناسبة من المياه العالجة 

مزروعة بهذا لمغناطيسياً في ري الحقول ا
 المحصول الستراتيجي لزيادة إنتاجية وحدة

 المساحة وتحسين نوعية التربة.
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 Rhizoctoniasolani Kuhnالباذنجان المتسبب عن الفطر
Pبشرى صبير المالكي 

1
P  ,  عمر احمد  ,عمر عاصم 

 

 قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة بغداد 1
0TUbushraa72@yahoo.comU0T 

 
جامعة بغداد  بهدف دراسةتاثير بعض زيوت النباتات الطبية ,كلية الزراعة ,اجريت الدراسةفي مختبرات قسم وقاية النبات  :الخالصة

) في تثبيط نمو    Matricaria chamomillaالبابونج Syzygium aromaticum , ، القرنفل  Nigeria sativa(حبة البركة
مختبريا وفي مكافحة مرض سقوط بادرات الباذنجان المتسبب عن الفطرتحت ظروف البيت  Rhizoctonia solani Kuhnالفطر

مرض على الوسط الزرعي ولجميع التراكيز المختبرة الزجاجي . بينت النتائج فاعلية عالية لزيت القرنفل في تثبيط نمو الفطر الم
كما حقق  زيت  .%) 0.0% على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة (100و 74.44و 61.11% اذ بلغت النسبة المئوية للتثبيط 10و5و2.5

%  . وعند االختبارالحقلي 10يز على التوالي عند الترك %  30.00و  31.11والبابونج تثبيط لنمو الفطر بنسب اقل بلغت    حبة البركة
والتي لم   R.solaniعند نفس التركيز استطاع زيت القرنفل وزيت حبة البركة ان يوفر حماية لبادرات الباذنجان من االصابة بالفطر 

 تختلف معنويا عن معاملة المقارنة غير الملوثة . 

 

Effect of some Medicinal Plants OilsonControl 
Eggplant Seedlings Damping-off Disease Caused by 
Rhizoctoniasolani Kuhn Fungus 
 

Bushra Subair Al-maliky P

1,
P Aumar Aasum , Aumar Ahmad 

 
P

1
PPlant Protection Dept, Agriculture College, University of Baghdad 

 

0TUbushraa72@yahoo.comU0T 
 

Abstract: The study was conducted in the laboratories of the plant protection Department/ Agriculture 
College/ University of Baghdad. It was aimed to study and the effect of some medicinal plants oils 
(Cumin Nigeria sativa, clove Syzygium aromaticum and Chamomile Matricaria chamomilla) for 
inhibition Rhizoctonia solanigrowth in laboratory and to control of eggplant seedlings Damping-off 
disease under greenhouse conditions. Results showed that high effectiveness of clove oil in the inhibition 
of the growth of pathogenic fungus on media for all tested concentrations (2.5%, 5% and 10%) with 
percentage of 61.11%, 74.44% and 100%, respectively, compared to control treatment (0.0%). Black 
Cumin and Chamomile oil achieved less inhibition of rates (31.11 and 30.00 %) respectively at 10% 
concentration. Results of field experiment showed that oils were provided protection for seedlings from 
Damping-off disease with no significant differences compared to control treatment. 

 
Key words: Rhizoctoniasolani; Medicinal Plants ; Damping-off disease ; Eggplant. 
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 المقدمة 
يعد مرض سقوط البادرات احد المشاكل 
االساسية التي تواجه المزروعات وخصوصا 
محاصيل الخضر على المستوى العالمي ، 
 وتختلف الخسائر الناتجة عن المرضباختالف

المسبب المرضي وخواص التربه الفيزيائية 
). اذ تتواجد 1والكيميائية ودرجة حرارتها (

بعيدة عن منظور االنسان وعادة ما تظهر 
اعراضها على المجموع الخضري بعد ان تكون 

)ويتسبب 2قد فتكت تماما بالمجموع الجذري (
المرض عن عدد من الفطريات يتصدرها انواع 

 والفطر Pythium sppمن الجنس 
Rhizoctonia solani وذلك لسعة مداها

العائلي وطبيعة تطفلها وانتشارها وقابليتها على 
).ويهاجم الفطر البذور 3، 1البقاء بالتربة (

ويسبب تعفنها  ويهاجم اسفل الساق بعد االنبات 
محدثا تقرحات وبقع بنية تحيط بالساق وتؤدي 

). ويعد محصول 4الى سقوط البادرات (
ن من المحاصيل المهمة في العراق الباذنجا

وتهاجم مسببات مرض سقوط البادرات البذرة 
قبل انباتها وتؤدي الى موتها فيطلق عليه مرض 
سقوط البادرات قبل البزوغ او تهاجم السويقة 
الجنينية عند مستوى سطح التربة فتتعفن المنطقة 
فتسقط البادرة على يطح التربة ويطلق على 

حلة مرض سقوط البادرات المرض في هذه المر
بعد البزوغ . انفردت المقاومه الكيمياوية 
باستعمال المبيدات المصنعة  لمقاومة المسببات 
المرضية بضمنها مرض سقوط البادرات  
وبالرغم من كون استعمال المبيدات الكيمياوية 
تسبب في زيادة االنتاج الزراعي وتطويره في  

ى زيادة القرن المنصرم ، اال انها ادت ال
المشاكل الصحية  والبيئية  . اشارت دراسات 
عديدة الى كفاءة استعمال المستخلصات النباتية 
ضد الفطريات الممرضة اذ اضهرت 
مستخلصات نباتات النيم  

Azadirachtaindica فعالية تثبيطية ضد نمو
و Rhizoctoniasolaniالفطريات 

Fusariumoxysporum f. sp. Ciceri وS. 
sclerotiorumوSclerotiumrolfsii 

المسببة لمرض الذبول والتعفن لنبات الحمص 

Cicerarietinum  على االوساط الغذائية
). كذلك 5السائلة وخاصة المستخلص الزيتي( 

  Alliumوجد ان المستخلص المائي للثوم
sativum االكثر فعالية في تثبيط نموالفطــــر

R. solani والفطرSclerotiumsp. من بين 
). كما ادى 6نوعا نباتيا تم اختبارها ( 127

مل /لتر) الى 100استخدام  مستخلص الثوم (
  وFusariumsolaniتثبيط النمو الفطري للـــ 

R.solaniو Pythium ultimum)8 ووجد . (
ان للزيت العطري الوراق الصنوبر االبرية 

تاثيرا مثبطا كامال Pinus ponderosaنوع 
و Fusariumsolsniلنمو فطريات 

Fusariumpoae على 5%و 2بتركيز %
 ). 7التوالي (

وفي اختبار تاثيرالزيوت العطرية في ستة انواع 
من التوابل ومنها القرنفل ضد ثالثة انواع من 
البكتريا السالبة لصبغة كرام واربعة انواع 
موجبة لصبغة كرام وأحد الخمائر، وجد انها 

-12برة بالتراكيز (فعالة بمنع نمو االحياء المخت
).  كما اضهر زيت 11ملغم / مل ) ( 0.25

قدرة في  جزء في المليون2000بتركيز  القرنفل
حماية  بذور و بادرات الخيار من االصابة 

 ). Pythiumaphanidermatum)12بالفطر 
لذلك هدف هذا البحث الى دراسة تاثير زيت  

(حبة البركة والقرنفل والبابونج) في تثبيط نمو 
مختبريا على Rhizctonia solani الفطر 

اضافة الى دراسة تاثير  PDAالوسطالزرعي 
الزيوت اعاله في مكافحة مرض سقوط بادرات 

تحت R. solani الباذنجان المتسبب عن الفطر 
 . ظروف البيت الزجاجي

 
 مواد وطرائق العمل 

 عزل وتشخيص الفطر الممرض
باذنجان مصابة من البيوت  جمعت بادرات

البالستيكية في قسم وقاية النبات واخذت قطع 
من النسيج المصاب عقمت سطحيا بمحلول 

% لمدة 20هايبوكلوراتالصوديوم بتركيز 
دقيقتين وغسلت بماء معقم. جففت القطع على 
اوراق ترشيح وزرعت على الوسطالزرعي 

PDA  طبق حضنت االطباق عند /قطع 4بواقع
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لمدة اربع ايام ونقي  cº 25 ±2ارة  درجة حر
الفطر باخذ قطعة من حافة المزرعة الفطرية 
 وزرعت في اطباق بتري على الوسط الزرعي 

 PDA وحضنت االطباق عند درجةcº 25±2  
ايام وشخصت الفطريات اعتمادا على  5لمدة 

الصفات المظهرية والمجهرية المذكورة في 
)9.( 
 

 R. solaniللفطر  اختبار المقدرة االمراضية
 في تربة ملوثة بها 

نفذ هذا االختبار في البيت الزجاجي التابع لقسم 
وقاية النبات،  كلية الزراعة، جامعة بغداد 
واستعملت تربة مزيجية معقمة بغاز بروميد 

P3م/غم500المثيل ( 
P تركت لمدة اسبوعين قبل (

واختبرت قدرتها االمراضية على  .االستعمال 
سم 15ان ̦ اذ  لوثت اصص بقطر بذور الباذنج

  PDAبعزالت الفطر النامية على الوسط 
) بواقع 1:2بمزجها بتربة مزيجية وبتموس (

(نصف طبق لكل اصيص)ومزجت بشكل جيد 
ثم رطبت وغلفت باكياس نايلون للمحافظة على 
الرطوبة وزرعت  بعد يومين ببذور معقمة 
سطحيا ورويت االصص وللمقارنة مزجت تربة 

ص بنصف طبق من الوسط الغذائي بدون االص
فطر.   وزعت االصص في البيت الزجاجي 

وحسبت النسبة   .وفق التصميم تام التعشية
المئوية للنباتات النامية بعد عشرة ايام حسب 

 المعادلة :
 عدد النباتات السليمة%لالنبات =

عدد البذور المستعملة
 ×100  

 
الزيوت ضد نمو الفطر على  اختبار تاثير

 الوسط الزرعي 
اختبرت فاعلية الزيوت النباتية  الطبية المختلفة  

(حبة البركة والقرنفل والبابونج)  (والتي تم 
الحصول عليها من االسواق المحلية بشكل منتج 
تجاري جاهز لالستخدام ) على نموالفطر 

 Poisoned food )الممرض  بطريقة التسمم 
technique)Dixit    بثالث 1976واخرون

% وذلك بتحضير  10% ،5% ، 2,5تراكيز
% 1محلول اساس من زيت كل نبات بتركيز 

مل ماء 100باذابة واحد مل من كل زيت في 

مل من  10،  5، 2.5دافئ مقطر معقم ̦ واخذ
 90، 95، 97.5المحلول االساس واضيف الى

المعقم  والمبرد  PDAمل من الوسط الغذائي 
م على التوالي. في حين ترك وسط  45-40الى 

غذائي بدون اضافة اي نوع من الزيوت 
كمقارنة  وصبت االوساط في اطباق معقمة 

سم وبعد تصلبها لقح كل طبق بقطعة 9قطرها 
سم في وسط 0.5من مستعمرة الفطر بقطر 

الطبق من مزرعة فطرية بعمرخمسة ايام  
م . بعد cº 25±2وحضنت االطباق على درجة 

قطر المزرعة الفطرية لمعاملة المقارنة  وصول
الى حافة الطبق تم قياس اقطار النمو وتحسب 

 نسبة التثبيط كما في المعادلة االتية:
النسبة المئوية للتثبيط = 

  معدل نمو الفطر في المقارنة−معدل نمو الفطر في المعاملة
معدل نمو الفطر في المقارنة

×100 

 
د االصابة اختبار فاعلية  زيت القرنفل ض

 في البيت الزجاجي  R. solaniبالفطر 
 

تم تحضير خليط من تربة مزيجية 
) معقمة ووزع الخليط في اصص 1:2وبتموس (

سم ولوثت  تربة االصص بالفطر  15قطر
طبق لكل اصيصومزجت  0.5الممرض بواقع 

نايلون  بشكل جيد ثم رطبت وغلفت باكياس
مثقبة للمحافظة على الرطوبة .وفي المختبر 
عقمت بذور باذنجان صنف محلي سطحيا 
وغسلت بالماء المقطر المعقم عدة مرات وتم 

بذرة  40تنشيفها على ورق ترشيح ثم اخذ 
ووضعت في دورق لكل تركيزمن زيت القرنفل 

% وللمقارنة وضعت البذور في 10% و5
تركت الدوارق دورق يحوي ماء مقطر معقم ، و

ساعة حتى تم زراعتها في   24في المختبر لمدة 
 10االصص التي اعدت مسبقا في اعاله  بواقع 

بذور لكل اصيص واجريت التجربة باربعة 
 -مكررات لكل من المعامالت االتية:

 تربة معقمة + بذور معقمة فقط (مقارنة). -1
 تربة معقمة+ الفطر الممرض+ بذور معقمة -2

 فقط (مقارنة).
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ربة معقمة + الفطر الممرض + بذور ت -3
 %.5معاملة بزيت القرنفل بتركيز 

 تربة معقمة + الفطر الممرض + بذور -4
 %.10معاملة بزيت القرنفل بتركيز 

 تربة معقمة + الفطر الممرض + بذور -5
 %.10معاملة بزيت حبة البركة  بتركيز 

في البيت الزجاجي   وضعت االصص
حسب التصميم تام التعشية و حسبت النسبة 

 ايام من الزراعة. 10المئوية لالصابة بعد 
 

 النتائج والمناقشة 
 عزل وتشخيص الفطر الممرض

هرت نتائج العزل من النباتات المصابة وجود ظا
 Rh2و Rh1 R. solaniعزلتين من الفطر

واظهرت تباينا واضحا في شكل وكثافة الغزل 

هي  كما تم الحصول على عزلة ثالثة الفطر
Rh3  من الدكتور طارق عبد الساده كريم ، قسم

 .وقاية النبات ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد
 

 R. solaniاختبار المقدرة االمراضية للفطر 
 في تربة ملوثة به 

) قدرة 1(جدول  Rh3اظهرت العزلة 
مراضية عالية اذ حققت تثبيطا عاليا النبات ا

% 25بذور الباذنجان اذ بلغت نسبة االنبات 
 Rh2 و  Rh1وبفرق معنوي عن  العزلتين 

% على التوالي   40، 45بنسبة انبات بلغت  
% في معاملة 97.50مقارنة انبات  بلغت 

المقارنة تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات 
  . R. solani(10) الفطر سابقة  حول امراضية

 

 في نسبة انبات بذور الباذنجان R. solani) تاثيرالفطر  1جدول (

 ايام * 10% لالنبات بعد  العزلة

Rh1 45.00 

Rh2 40.00 

Rh3 25.00 

Control 97.50 

 14.1 اقل فرق المعنوي

 مكررات لكل عزلةبذور لكل اصيص واربع  10*
 

اختبار تاثير الزيوت ضد نمو الفطر على 
 الوسط الزرعي 

اظهرت نتائج اختبار فاعلية زيوت 
النباتات الطبية  على الوسط  الزرعي 

PDAحبة البركة وزيت  انكلمنزيت )2(جدول
% وزيت القرنفل بتركيز 10البابونج بتركيز 

   فاعلية تثبيطية ضد نمو الفطر 10، 5، 2.5
R. Solani  وبفروق معنوية عن باقي التراكيز

اذ لوحظ ان زيت حبة البركة والبابونج 
%، 30.00% سبب تثبيطا بنسبة 10بتركيز

).هذه النتيجة 1% على التوالي (شكل 31.11
 العديد من الدراسات تتفق مع

التي اشارت الى ان بعض الزيوت النباتية  
العطرية ذات فاعلية ضد نمو الفطريات 

اعطى زيت القرنفل اعلى ).في حين 12,13(
%،  83.33%،  61.11نسبة تثبيط للفطر بلغت

%  على التوالي. وهذه النتيجة تتفق مع ما 100
) من كون زيت القرنفل ذو تاثير 14وجده (

 . ط نمو عدد من الفطريات والبكتريافي تثبيفعال 
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) زيت حبة B) زيت البايونج .(solani .R)A تاثيرالزيوت النباتية  الطبية المختلفة في نمو الفطر : 1شكل
 .ة). المقارنD) زيت القرنفل (Cالبركة  (

 
 Rhizoctoniasolaniالمختبرة في نمو الفطــــــــــــر  )فاعلية الزيوت النباتية2جدول (

 النسبة المئوية للتثبيط* معدل نمو الفطر* التركيز% الزيت

 9.0a 0.0 0.0 المقارنة
 a 0.0 9.0 2.5 زيت البابونج

5 9.0a 0.0 
10 6.5b 27.77 

 9.0a 0.0 2.5 زيت حبة البركة
5 9.0a 0.0 
10 6.2b 31.11 

 3.5c 61.11 2.5 القرنفلزيت 
5 1.5d 83.33 
10 0.0e 100 

 *كل رقم في الجدول يمثل معدل اربع مكررات 

 

اختبار فاعلية  زيت القرنفل ضد االصابة 
 في البيت الزجاجي R. solaniبالفطر 

معنوية  اظهرت النتائج وجود اختالفات
الصابة نباتات الباذنجان بين  في النسبة المئوية

) حيث وجد ان 3المعامالت المختلفة (جدول 
% و 5نسبة االصابة في معاملتي زيت القرنفل 

% على  62.5% ،   35.0%  بلغت 10
التوالي  اقل معنويا من معاملة المقارنة الملوثة 

%. واستنادا 95.5بالفطر الممرض والتي بلغت 

مال زيت القرنفل الى النتائج اعاله وجد ان استع
% كان اكثر المعامالت كفاءة في 10بنسبة 

حماية بذورالباذنجان وهذا يتفق مع ما وجده 
) من ان زيت القرنفل خفض من اصابة 12(

نباتات الخيار بالفطر  
Pythiumaphanidermatum  كما ادت

المعاملة الى تحسين صفات نمو النبات. كما 
ة بتركيز حققت معاملة البذور بزيت حبة البرك

 35.0% خفضا في نسبة االصابة اذ بلغت 10
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المعاملة بزيت % والتي لم تختلف معنويا عن 
% وهذه النتيجة تتفق مع ما 5القرنفل بنسبة 

 ) من ان استخدام زيت حبة البركة15وجده  (
 جزء بالمليون كان فعاال في في 100بتركيز 

مقاومة عدة امراض على النخيل منها عفن 
قواعد االوراق وتبقع االوراق وعفن النو رات 
واللفحة السوداء في مصر.  من هذا نستنتج انه 

يمكن استخدام زيت القرنفل وحبة البركة في 
حماية بذور نبات الباذنجان من االصابة بمرض 
سقوط البادرات المتسبب عن الفطر 

Rhizoctoniasolani تقليل من استخدام لل
المبيدات او ادخال هذه الزيوت كبدائل او 
استخدامها في المقاومة المتكاملة للوصول الى 

 نتائج افضل في حماية النبات .
 

 R. solsni تاثير معاملة بذور الباذنجان بزيت القرنفل على االصابة بالفطر  :)3( جدول

 *كل رقم في الجدول يمثل معدل اربع مكررات
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) .Phoenix dactylifera Lالتنوع الوراثي لبعض اصناف نخيل التمر (
المزروعة جنوبي العراق باستخدام مؤشرات للتتابعات الدقيقة الداخلية 
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النامية في احد البساتين االهلية في  .Phoenix dactylifera Lاجريت الدراسة الحالية على بعض اصناف نخيل التمر : الخالصة
، تم استخالص الحامض النووي DNAلبحث التنوع الوراثي باستخدام المؤشرات الجزيئية لـ  2014محافظة البصرة خالل موسم النمو 

باستعمال  ISSRلبسيطة منقوص االوكسجين من النسيج النباتي بهدف ايجاد البصمة الوراثية باستخدام موشرات التتابعات الدقيقة الداخلية ا
ستة بادئات استخدمت لتحديد االختالفات الوراثية في ستة اصناف من نخيل التمر، اظهرت النتائج ان البادئات المستخدمة اعطت عددا من 

التنوع  اعلى عدد من الحزم وكذالك اعلى نسبة من CT8 TGالحزم اختلفت في اعدادها وموقعها على هالم االكاروز ، وقد اعطى البادي 
بينت ان هذه المؤشرات نجحت في تصنيف اصناف  نخيل التمر الستة  ISSRالوراثي. ان تحليل العنقودي للبيانات الناتجة من مؤشرات 

تحت االختبار الى ثالثة مجاميع كان صنف دكلة حسين احد االصناف الذي تفرد في عنقود وصنف البرحي االحمر في عنقود اخر في حين 
هي اداة قوية وسريعة ورخيصة في ايجاد التنوع الوراثي او  ISSRاالخرى العنقود الثالث. ان النتائج بينت ان مؤشرات  اخذت االصناف

 .ايجاد التقارب الوراثي بين اصناف نخيل التمر
 

Genetic diversity of some date palm (Phoenix 
dactylifera L.) cultivars which grown in south of Iraq 

using by Inter-simple Sequence Repeat (ISSR) markers 
 

Aqeel Hadi Abdulwahid  ,   Naba Auda Hasaba 
 

Horticulture Department - College of Agriculture  -Basrah University- Iraq 
  
Summary: The present study was carried out on date palm ( Phoenix dactylifera L.) cultivars, growth 
at private orchards, Basrah Governor during the growth season of 2014 to investigate a genetic diversity 
by using  molecular markers. The plant DNA was extracted and subjected to fingerprinting using ISSR 
marker methods, six different ISSR primers were used to differentiate between the six cultivars. The 
resulted shows the primers gives bands that differed in number and location on Agarose gel, where the 
primer CT8GT show the highest number of bands and polymorphism between date palm cultivars. The 
cluster analyses of the data based on ISSR technique succeed to divide the date palm cultivars in to three 
groups. Each Dukla Hussan and Barhi Ahmer cultivars were classified as a unique cluster whereas the 
remainder cultivars represented the third cluster. The result shows the ISSR technique was a powerful, 
rapid, simple, and Inexpensive way to assess genetic diversity or identify closely related at palm cultivars. 

Keyword: Date palm, Genetic diversity, ISSR. 
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 المقدمة
من  Phoenix dactylifera تعد  نخلة التمر 

النباتات الزهرية وحيدة الفلقة التي تنتمي للعائلة 
نوع  2600جنس و 225النخيلية وتشمل العائلة 

) وهي من النباتات احادية المسكن ثنائية 2(
الجنس التي يكون التلقيح الخلطي ضروري 
للحفاظ على الصنف ومن هذا االمر ظهر العديد 

في مناطق زراعة من االصناف التي اشتهرت 
) اكثر من 1النخيل وتعددت، وقد احصى البكر(

صنف في العراق لوحدة، فضال عن  600
االصناف االخرى التي لم تحصر او يثبت 
صفاتها الظاهرية، مما دعى العديد من الباحثين 
للبحث في توثيق هذه االصناف تارة عن طريق 
الصفات المظهرية التي تعد من اسهل و ابسط 

لتمييز بين االصناف كالصفات الثمرية الطرق ل
وصفات االوراق وشكل الجذع ولونه السائد 
وغيرها من الصفات. اال ان هذه المؤشرات، 
وهي المؤشرات المظهرية تتأثر بالعديد من 
العوامل مثل نوع اللقاح و نوعية الثمار 
واإلمراض التي تصيب الثمار واالوراق فضال 

وعوامل الخدمة عن تأثرها بالبيئة الخارجية 
البستانية مما يجعل هذه العوامل غير دقيقة وال 
يمكن الوثوق بها في جعلها اساساً في التصنيف 

)، مما دعى الباحثين الى ايجاد 5و 4و 3(
مؤشرات اكثر دقة وكفاءة في التصنيف ومنها 
المؤشرات االنزيمية والبروتينة، فقد تناول 

ال ان هذا ) ا6العديد من الباحثين هذا الجانب (
الجانب ال يتمتع بنسبة عالية من التشكل الوراثي 
التي يجعل منة اداة قوية في تغطية هذا التنوع 
الهائل من اصناف نخيل التمر المكتشفة 

) فانتقلت البحوث في 4و  3والحديثة االكتشاف (
االونة االخيرة العتماده اداه قوية ال تتأثر 

لمظهرية، بالظروف التي تتأثر بها المؤشرات ا
اذ هي ال تتأثر بالبيئة والعمليات الخدمة 
والعمليات البستانية وفيها نسبة عالية من الثبات، 
فضال على ان لها نسبة تشكل وراثي عالية 
جعلتها تنافس اداة التصنيف المعتمدة على 
االنزيمات والبروتينات ونعني بهذه المؤشرات، 
المؤشرات المعتمدة على الحامض النووي 

وص االوكسجن، اذ انة ال يتأثر بالبيئة منق
 ). 5والعمر الزمني للنبات وكذالك الجزء النباتي(

ظهرت العديد من التقانات المعتمدة على   
الحامض النووي منقوص االوكسجين منها ما 
استخدم باالعتماد على التهجين الجزيئي ومنها 
ما اعتمد على تقنية التفاعل السلسلي للبولميريز 

PCR ن اهم هذه التقانات هي تقنية التتابعات وم
 Inner Simpleالدقيقة الداخلية البسيطة 

Sequence Repetition( ISSR)  وهي تقنية
اذ يكون  DNAتعتمد على تضخيم قطع الـ 

ناتجها قطع مضخمة ذات تتابعات دقيقة، ويتم 
استخدام بادئ واحد في هذه التقنية خالل تفاعل 

)PCR)(12نية الـ ). يعتقد ان تقISSR  واحدة
من اهم التقنيات التي تكشف عن التنوع الوراثي 
بين اصناف نخيل التمر، اذ تتميز بكونها سهلة 
وبسيطة وغير مكلفة وأكثر دقة لتحديد البصمة 
الوراثية للنباتات، اذ تعطي هذه التقنية عدد هائل 

المضخم في كل تفاعل مما  DNAمن قطع الـ 
ة عن باقي التقنيات في يجعل هذه التقنية متميز

ايجاد التنوع الوراثي، وقد اجريت العديد من 
الدراسات باستخدام هذه التقنية على نخيل التمر 
وأعطت نتائج جيدة كما في مصر وتونس و 

 )13و 12و   11و 9و  8سوريا(
ففي دراسة اجريت من قبل عدة باحثين لتحديد  

 التباين الوراثي في عدد من اصناف نخيل التمر
أظهرت النتائج ان التنوع  ISSRبأستخدام تقنية 

% و 70الوراثي بين االصناف المدروسة كانت 
% وانها طريقة 8.7نسبة التقارب الوراثي بينها 

)، كما 15(ناجحة في ايجاد التباين الوراثي 
اثبتت هذه التقنية فعاليتها العالية في تحديد 
الصنف بنجاح اذا اجريت دراسة في مصر 

صنف غير معروف وبأستخدام هذه لتحديد 
التقنية اعطت النتائج انه يكون مشابه لصنف 

) . وفي دراسة اخرى 14(  معروف محليا
 26اجريت لمعرفة التقارب والتباعد الوراثي لـ 

صنفاً من نخيل التمر باستخدام هذه التقنية حيث 
اعطت نتائج جيدة في تحديد مدى التقارب 

). 10ف المدروسة(والتنوع الوراثي بين االصنا
ونتيجة لقلة البحوث حول تصنيف نخيل التمر 

في العراق بصورة  DNAاعتمادا على تقانات 
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في التمييز بين  ISSRعامة وقلة استخدام تقنية 
اصناف نخيل التمر فضال عن دراسة االصناف 
النادرة، اجري هذا البحث لبيان فعالية هذه 

اف نخيل التقنية وتحديد التباين الوراثي بين صن
 التمر قيد الدراسة.

 
 مواد وطرائق العمل

تم انتخاب عدد من اصناف نخيل التمر النادرة 
دكلة حسين ودكلة في محافظة البصرة هي (

موسى و عوينة ايوب و عويد و بوبك وبرحي 
) وذلك لرسم البصمة الوراثية وتحديد احمر

التباعد الوراثي فيما بينها ورسم شجرة البعد 
 ISSRالوراثي باعتماد على ستة من بادئات 

 ).  1(جدول،
تم اخذ االوراق الفتية من قلب اصناف النخيل 
قيد الدراسة ونقلت الى المختبر وتم اجراء عملية 

ر التنظيف على االوراق بغسلها بالماء المقط
% وبعد ان جففت 70وعقمت بالكحول بنسبة 

االوراق تم معاملتها بالنتروجين السائل وطحنت 
 بمطحنة كهربائية.

غم من طحين االوراق وتم استخالص  0.2اخذ 
DNA  منة باستخدام كتPEQ_  GOLD 

بعد ان تم واتبع التعليمات الخاصة بالكت، 
نخيل التمر، تم الكشف عن  DNAاستخالص 
لك عن طريق جهاز الترحيل النتيجة وذ
حيث تحقن  gel electrophoresesالكهربائي 

% وبعد 2.5بتركيز  العينات في هالم االكاروز
التاكد من نجاح طريقة االستخالص، بحيث 

المستخلص واضحة وقريبة  DNAتكون حزم 
من التركيز العالي للماركر، تم تضخيم قطع 

DNA  اعتمادا على تقنيةISSR  6باستخدام 
) 1ادئات عشوائية موضحة في جدول (ب

 ). 2والبرنامج الخاص بها موضح في جدول (
ومن ثم تم ترحيل نتائج التضخيم على هالم 

% ووثقت الهالمات الناتجة 1االكاروز تركيز 
 .Gel documentationبجهاز توثيق الهالم 

 
 عات الدقيقة الداخلية البسيطةموشرات التتاب) بادئات تقنية 1جدول (

 ت رمز البرايمر اسم البرايمر التسلسل القاعدي

AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG G AG10G ISSR1 1 

AGG AGG AGG AGG AGG AGG AGG6 ISSR2 2 

CT CT CT CT CT CT CT CT TG 814 ISSR3 3 

CT CT CT CT CT CT CT CT AC 844A ISSR4 4 

AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG T BT5 ISSR5 5 

AGCACTAGCGT GT GT GT GT GT GT BT10 ISSR6 6 

 

 PCR) برنامج الخاص بتقنية التفاعل التسلسلي للبوليمريز 2جدول (

Cycle Time Temperature Step Stag 

1 4 min Denaturation 94 c 1 1 

 

40 

 

30s 

45s 

180s 

Denaturation 94 c 

Annealing 57c 

Extension 72 c 

1 

2 

3 

 

2 

 

1 5 m Extension 72 c 1 3 
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حللت النتائج باستخدام برامج حاسوبي 
خاص بتحليل نتائج الهالم، ورسمت شجرة البعد 

 .SPSS17الوراثي باستخدام برنامج 
 

 النتائج والمناقشة

الدقيقة  اُستخدام مجموعة من مؤشرات التتابعات
الداخلية البسيطة لبيان االختالفات الوراثية 
لمجموعة من اصناف نخيل التمر المهمة و هي 

دكلة -2دكلة حسين و-1ست اصناف هي ( 
بوبك -5عويد و -4عوينة ايوب و -3موسى و 

)، 1برحي احمر)، اذ اظهرت النتائج شكل (-6و
اعطى اعلى عدد  ISSR3ان الواسم الجزيئي 

حزمة الصناف النخيل  31لغت من الحزم اذ ب
قيد الدراسة وتراوحت قيم التضخيم بين 

0.142bp – 0.991bp و جاء بعده الواسم ،
في عدد الحزم اذ اظهر  ISSR2الجزيئي 

حزمة تراوحت قيم التضخيم بين  17االخير 

0.177bp 0.9300 bp-  0.423بمتوسط بلغ 
bp ومن هنا يتضح ان واسمات التتابعات .

اخلية البسيطة قد اختلفت فيما بينها في الدقيقة الد
عدد الحزم مما اعطى تشكل وراثي يختلف 

 ISSR3باختالف الواسمات مما جعل الواسم 
% من التشكل الوراثي وهو 50.81يساهم بـ 

اعلى تشكل وراثي يحصل عليه باستخدام 
بلغ  ISSR2الواسمات قيد الدراسة تاله الواسم 

من  %. وهذا ما اوضحة العديد27.86
الدراسات اذ بينت الدراسة التي اجريت في 
تونس اليجاد التقارب والتباعد الوراثي بين 

اصناف  10اصناف نخيل التمر التي يبلغ عددها 
واسم  12مأخوذة من عدة مناطق، اذ استخدام

واسمات جزيئية اعطت نتيجة  7جزيئي فقط 
  AGG10Gمنــــــــها الواســــــــمين

حزمـــــة  11، وبلغ عدد الحزم AGG6و
لكــــــل واســــــــم جزيئــــي وبمتوســــــــط 

 ). 250bp )11_200بلغ قدره 
 

 

) دور مؤشرات للتتابعات الدقيقة البسيطة الداخلية في التنوع الوراثي لبعض االصناف نخيل التمر النادرة  1شكل (
 بصرةفي محافظة ال

 

عند  Hamza et al.(10)كما اشار
صنف نخيل التمر في تونس و  26دراستهم 

بادئات جزيئية اذ  7استخدم فيها هذه التقنية ولـ 
اظهرت النتائج ان المجموع الكلي للحزم 

 حزمة.  43صنف هي  26المضخمة لـ 

ان عدد الحزم الكلية الحاصلة من منتج 
PCR لبوادئ الستة للتتابعات الدقيقة القصيرة ل

) 10.16) حزمة أي بمعدل (61الداخلية يبلغ (
اعلى  ISSR3حزمة لكل بادي، سجل البادي 

عدد حزم كلي ومتوسط اعلى عدد للحزم في 

N0_Band
Maximum
Minimum
mean
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الصنف واعلى تشكل وراثي، بالرغم من ان 
عدم ظهور الحزمة في احد االصناف نتيجة 

اخر تعد بحد لفعل بادئ ما ووجودها في صنف 
ذاتها اختالفا وراثيا يمكن ان يستخدم في حساب 
التشكل الوراثي، ولكن لزيادة نسبة الوثوقيه 

Reliability  في نتائج الدراسة، فقد اعتمدت
في حساب التشكل الوراثي على وجود حزم 

DNA  من منتجPCR  واالختالف الحاصل
بينهم، معلال ذلك ان عدم ظهور الحزم في احد 

ف قد تكون نتيجة لضعف تركيز الحزمة االصنا
 Gelفي هذا المحل او لعدم دقة توثيق جهاز

documentation  في اخذ صور العينات، لذا
يكون االعتماد في حساب التشكل الوراثي على 
الحزم الواضحة لكونها اكثر وثوقية، لذ يتبين 

) ان التشكل 2، 1) واللوحات (2من الشكل (

ن الواسمات الجزيئية الوراثي لقيم التضخيم م
 ISSRالستة لتتابعات الدقيقة القصيرة الداخلية 

المستعملة اختلفت من واسم الخر، اذ سجل 
اعلى تشكل وراثي بلغ بنسبة  ISSR3الواسم  

الذي  ISSR 1% تاله الواسم 77.77بلغت 
، ومن هذا %50سجل تشكال وراثيا بنسبة بلغت 

لبيان  ISSRيتضح امكانية استخدام الواسم 
التشكل الوراثي الصناف النخيل. ان هذا االمر 
يتفق باالجمال على ما الحظه العديد من 

عند  Hussein et al., (7)الباحثين فقد وجدت 
صنفا من  14لـ  ISSRدراستها لعشرة واسمات 

النخيل ان اعلى تشكل وراثي كان للواسم 
ISSR10  بعدد حزم متشكلة 69.2بلغ %

 حزمة. 13من اصل  حزم 9وراثيا بلغت 

 
 

 

) التشكل الوراثي لستة من واسمات التتابعات الدقيقة الداخلية البسيطة لبعض اصناف نخيل التمر النادرة في 2شكل (
 محافظة البصرة

) والتحليل العنقودي، ان 3يتبين من شكل (
اصناف النخيل تحت الدراسة اعتماد على 

 6واسمات التتابعات الدقيقة الداخلية البسيطة الـ 
 AG10G ، AGG6 ، 814A ،844التي هي

، BT_5 ،BT_10  والتي قسمت الى ثالث
مجاميع رئيسية شملت المجموعة االولى 
االصناف التالية وهي (دكلة موسى و عوينة 
ايوب و عويد و بوبك) والتي انقسمت بدورها 

 عدد الحزم المسجلة للبادي

 اعلى عدد للحزم للصنف

 التشكل الوراثي

 %نسبة التشكل الوراثي
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الى مجاميع فردية اختلفت في البعد الوراثي فيما 
 بينها. 

اما المجموعة الثانية فقد شمل الصنف 
وعة دكلة حسين فقط، في حين شملت المجم

الثالثة الصنف برحي احمر، وقد كان اقرب 

صنفين هما دكلة موسى وعوينة ايوب بلغ البعد 
تاله الصنفين عويد  0.075الوراثي فيما بينها 

، في 0.134وبوبك بلغ المسافة الوراثية لهما 
حين كان ابعد مسافة وراثية بين الصنفين برحي 
احمر وبوبك بلغت المسافة الوراثية لهما 

0.785.  
 

 

 ISSR) المخطط الشجري للبعد الوراثي لسنة أصناف من نخيل التمر لستة واسمات 3شكل (
 

وهذا ما اشارت الية دراسة في سوريا 
هدفها ايجاد التقارب الوراثي الصناف النخيل 

 صنف 18صنف  23الموجودة ، اذ تم دراسة 
اصناف ذكرية ، واستخدمت هذه التقنية  5انثوي 

اذ كانت النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة 
هي ان نسبة التشكل الوراثي الذي اعطته هذه 

% اذ اوضحت ان البعد 50.6التقنية كانت 
الوراثي لهذه االصناف قد قسمها الى مجموعتين 
حسب تقاربها الوراثي شلمت المجموعة االولى 

Khastawi وDeglet Noor  و 
Maktoom 0.30، وببعد وراثي بلغ 

صنفا اخرى من  15والمجموعة الثانية شملت 
). كما بين (9االصناف النثوية قيد الدراسة
اصناف نخيل  7باحثون في مصر لدى دراستهم 

واسمات جزيئية من  7التمر اذ استخدم و 
وان نسبة التنوع  844A،  814 ضمنها 

الوراثي الذي تم الحصول عليه بأستخدام هذه 
 ) .15% (87التقنية هو 
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) جانب من بادئات تقنية التتابعات الدقيقة الداخلية البسيطة في ستة اصناف من نخيل التمر من اليسار الى 1لوحة (
     برحي احمر) يبين فعل -6بوبك و -5عويد و  -4عوينة ايوب و  -3 دكلة موسى و -2دكلة حسين و -1اليمين (

 ISSR1البادي 
 

 

 يبين موقع الحزم  gel documentation) جانب من برنامج قاري الهالم 2لوحة (
 

الدقيقة  نستنتج من هذه ان تقنية التتابعات
الداخلية البسيطة هي اداة قوية وناجحة في ايجاد 
البصمة الوراثية الصناف نخيل التمر قيد 

الدراسة من ناحية وكذلك في ايجاد المسافة 
الوراثية وايجاد شجرة التقارب الوراثي بين 

 اصناف نخيل التمر.
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وبكتريا  Trichoderma harzianumتأثير التسميد االحيائي بالفطر 
Azotobacter .chroococcum في نمو وانتاجية نباتات الطماطة 

 

 حازم جاسم عبد الوهاب      حذام مبدر سعود فالح حسن سعيد      أسامة عبدهللا علوان 

 العراق -بغداد  –دائرة البحوث الزراعية  –وزارة العلوم والتكنلوجيا 
 

 Azotobacter وبكتريا   Trichoderma harzianumفي هذه الدراسة تم تقييم تأثير التسميد االحيائي بالفطر الخالصة: 
.chroococcum صنف  سوبر مريموند تحت ظروف الري بالتنقيط وقد تم قياس مؤشرات نمو  والتداخل بينهما في نمو وانتاجية الطماطة

وانتاجية نباتات الطماطه من حيث الوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري وعدد االوراق لكل نبات  والكلوروفيل النسبي في االوراق 
  .ووزن الثمره الواحدة وانتاج النبات الواحد واالنتاج الكلي

،   48، 41غم ، 460غم ،  2350اذ سجلت   T.harzianum + A.chroococcum ئج تفوق معنوي لمعاملة التداخل بين بينت النتا     
Pطن .هكتار 70كغم و 4.3غم و  150

-1
P   لمؤشرات النمو واإلنتاجية  أعاله على التوالي مقارنة بمعامالت التخصيب االحيائي المنفردة من

طن / هكتار  لنفس  43كغم و 2.6غم و  116،  40،  32غم ، 280غم ،  1600جهة ومعاملة القياس من جهة أخرى التي سجلت 
 المؤشرات وعلى التوالي.

 .  Trichoderma ،Azotobacterة ، تسميد أحيائي ، طماط كلمات مفتاحية :

 

The effect of  bio-fertilization with Trichoderma 
harzianum fungus and Azotobacter chroococcum  
bacterium  on growth and yield of Tomato plants 

 

Falih H. Saeed,      Usama A.Alwan     Hutham M.Saood      Hazim J.Abduluhab 

Ministry of Science and Technology, Agric. Research Center- Baghdad –IRAQ 

 

Abstract 

This study evaluated the effect of applying bio-fertilizers Trichoderma harzianum and  
Azotobacter chroococcum  and their combination on growth & productivity of Tomato  
cultivar 1TSuper0T1T 0TMarmande  under drip irrigation conditions . 

The plant growth and yield were measured in terms of Fresh and dry weight of shoot, relative 
chlorophyll in leaves, plant yield and total yield . 

Microorganisms showed the superiority of T.harzianum + A.chroococcum seedling treatment 
which recorded 2350gm, 460gm,41, 48, 150g ,4.3kg kg/plant and 70 t. hP

-1
P as compared to other bio-

fertilizer treatments and control untreated treatment which recorded 1600gm, 280gm,32, 40, 
116g,2.6kg/plant and 43 t/h respectively. 

Keywords: bio-fertilizer , Tomato, Trichoderma , Azotobacter. 
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 المقدمة

 Lycopersicon)يعد محصول الطماطة      
esculentum Mill)  من المحاصيل المهمة

كما ،  الحتواءه على كثير من العناصر المعدنية
والبروتينات  تحتوي على الكاربوهيدرات أنها

. Cو Aوالدهون والفيتامينات السيما فيتامين 
هكتار  51888) بلغت المساحة المزروعة 1(

1-ميكاغرام.هـ 17.605وبإنتاجية 
0F

. ونتيجة *
لتزايد أعداد السكان في العالم والطلب المتزايد 
على المحصول ، كان البد من زيادة  المساحة 

فضال   ة المساحةدالمزروعة وزيادة انتاجية وح
في البيوت المحمية  عن التوسع في الزراعة

(البالستيكية والزجاجية) وكذلك الزراعة 
المكشوفة األمر الذي يساعد على إنتاج 

. وللحصول على المحصول على طول السنة
اإلنتاج المثالي والطاقة اإلنتاجية القصوى 
لألصناف عالية اإلنتاج والهجن الجديدة كان 

دة كافية تتناسب مع اإلنتاج البد من إستخدام اسم
المطلوب واستعمال طرق مكافحة كفؤءة في 
الوقت نفسه. وبسبب التزايد في االهتمام البيئي 
تركز البحث عن دور الكيميائيات الزراعية 
ومنها األسمدة ومساهمتها بجزء من التلوث 
البيئي للتربة والهواء والمياه السيما عند 

دى إلى البحث االستعمال غير المحسوب وهذا أ
عن وسائل بديلة لالسمدة الكيميائية ال تسبب 
تلوث البيئة وتكون آمنة على صحة االنسان 
والحيوانفكان االتجاه نحو العودة إلى استخدام 
األسمدة العضوية واستخدام االمخصبات 

التي انتشر اسخدامها في اللنصف  )2  (االحيائية
ول الثاني من القرن الماضي  في العديد من د

العالم لما تتميز به من خصائص الفعالية واالمان 
البيئي ، والتي تعمل على تقنين استخدام االسمدة 
الكيميائية المضافة ورفع قيمة المنتج الزراعي 
من خالل زيادة جاهزية العديد من مغذيات 
النبات  وافراز الهرمونات النباتية المحفزة للنمو 

                                                           
 عام منظمة الغذاء والزراعة الدولية إحصائيات *

2009. 

صوبة بجانب تحسين صفات المحصول ورفع خ
 Azotobacterيعد االزوتوبكتر ) ، 3التربة( 

قدرة ماحد أجناس البكتريا حرة المعيشة وذات 
عالية في تثبيت النتروجين الجوي ، وانتشر 

خدامها كسماد حيوي مع النباتات غير است
في إفراز بعض فضال عن دورها ، البقولية 

الهورمونات واإلنزيمات والفيتامينات مما يحسن  
) ، يعد فطر 4لنباتات ويزيد انتاجيتها (من نمو ا

يات من الفطر Trichodermaالترايكوديرما 
(رمية المعيشة) والتي تستخدم كسماد و  الناقصة

مبيد حيوي من خالل بعض اإلفرازات االيضية 
) و دورها في  5كالهرمونات  المحفزه للنمو( 

زيادة جاهزية بعض العناصر المعدنية للنبات 
لفسفور والبوتاسيوم والحديد كالنتروجين وا

والزنك والنحاس نتيجة كفاءتها في تحلل مادة 
التربة العضوية أو المضافة كسماد عضوي، 
كما تستحث داخل العائل النباتي المقاومة لبعض 

تشترك ) ، و  6( المسببات المرضية في التربة
هذه األحياء في أنواع من التداخالت االيجابية 

ر سواء كانت بين بكتريا في منطقة الرايزوسفي
االزوتوبكتر والنبات او فطر الترايكوديرما 
والنبات او االزوتوبكتر والترايكوديرما والنبات 

) مما ينعكس على نمو وانتاجية النباتات 8و  7(
 الملقحه بها. 

تقييم تأثير التلقيح  إلى دراسة الهدفت لذا 
  T.26العزلة   T. harzianumبالفطر 
 Az.1العزلة  A. .chroococcum وبكتريا 

والتداخل بينهما في نمو وانتاجية الطماطه تحت 
 ظروف الزراعة المكشوفة.

 
 المواد وطرائق البحث

نفذت تجربة حقلية في حقل خاص يقع في 
كم جنوب بغداد في الموسم  40منطقة المدائن 

تقييم تأثير التلقيح بالفطر  بهدف 2013الربيعي 
Trichoderma harzianum   العزلة

)T.26 وبكتريا ( Azotobacter 
.chroococcum  العزلة)Az.1 والتداخل (

بينهما في نمو وانتاجية هجين الطماطه المروية 
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بنظام الري بالتنقيط ، تم الحصول على عزلة 
  A. .chroococcumمحلية من بكتريا 

) عزلت من جذور Az.1أعطيت الرمز (
10Pالطماطه  وتم عمل لقاحها بتركيز 

7
P CFU 

الجل معاملة التربة من خالل تحميلها على 
 T) أما لقاح  الفطر  3البتموس المعقم وحسب ( 

harzianum  )T.26 فقد تم الحصول علية (
دائرة  -من  قسم إنتاج المبيدات اإلحيائية  

وزارة العلوم والتكنولوجيا  –البحوث الزراعية 
اذ حمل الفطر على خليط كوالح الذره والنخالة 

لماء الجل الحصول على مستحضر يسهل وا
10Pالتعامل معه  وبتركيز

9
P )CFU  وحسب (

) ، نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات 9(
وبواقع اربع  (RCBD)العشوائية الكاملة 

معامالت وثالث مكررات لكل معاملة اذ تم 
معاملة مراقد زراعة شتالت الطماطه بالمعاملة 

، لقاح  T. harzianumالتالية :  لقاح الفطر 
 .T، لقاح الفطر   A.chroococcuبكتريا 

harzianum    لقاح بكتريا  +
A.chroococcu     ومعاملة  القياس، شملت

الوحدة التجريبية على   خطوط زراعة بطول 
م وبين النباتات 1.5م  والمسافة بين خط وآخر 3

م ،  وتمت اضافة السماد  0.3داخل الخط 
حسب  NPKالعضوي والسماد المعدني 

) على خطوط الزراعة  10التوصية السمادية ( 
سم  وتم اضافة 30وتم خلطها مع التربه لعمق 

اللقاحات وريها وبعد ثالث ايام تم زراعة 
وجرت عملية  يوم  20شتالت الطماطه عمر 

الري بالتنقيط وباقي العمليات الزراعية 
الضرورية مع متابعه مستمره للحقل  وفي 

زهير تم قياس الكلوروفيل مرحلة ماقبل الت

تم تقدير صبغة الكلوروفيل باستخدام النسبي اذ 
من نوع   Chlorophyll meterجهاز 

SPAD502 )SPAD : Soil Plant 
Analysis Device ( والمجهز من قبل شركة

Minnotta  اليابانية اذ اختيرت ثالثة نباتات
وكذلك تم قلع ثالث عشوائياً لكل وحدة تجريبية  

نباتات من كل مكرر الجل حساب عدد االوراق 
لكل نبات وكذلك قياس الوزن الرطب والجاف 
للمجموع الخضري وعند اكتمال نضج الثمارتم 
جني الحاصل وتم حساب مؤشرات االنتاجية  
المطلوبة  والتي شملت معدل وزن الثمرة 

ي الواحدة وانتاجية النبات الواحد واالنتاج الكل
 في وحدة المساحة. 

) 11تم تحليل البيانات احصائيا حسب (
عند مستوى معنوية  .L.S.Dواستخدم اختبار 

 % للمقارنه بين المتوسطات.5
 

 النتائج والمناقشة

 مؤشرات نمو نبات الطماطة : 

تفوق معنوي  1أظهرت النتائج في الجدول 
لجميع معامالت التخصيب االحيائي قياسا 

ة مع تميز معاملة التداخل ( بمعاملة المقارن
T.26 + Az.1  ( في تحقيق أفضل زيادة

معنوية لمؤشرات عدد االوراق وتركيز 
الكلوروفيل النسبي والوزن الطري والجاف 

 48ورقة و  41للمجموع الخضري اذ سجلت 
على التتابع  1-غم.نبات 460غم و  2350سباد و

 ورقة 32قياسا بمعاملة القياس التي سجلت 
 .غم على التتابع280غم و1600 سباد و40و
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 تأثير المخصبات االحيائية في بعض مؤشرات نمو نبات الطماطة.): 1جدول (

 مؤشر النمو             

 المعاملة

 جموعمللالوزن الطري 
 1-الخضري غم.نبات

الوزن الجاف 
وع الخضري مللمج

 1-غم.نبات

عدد 
 األوراق

الكلوروفيل 
 النسبي

1 T. harzianum 2000 400 38 46 

2 A. chroococcm 1900 310 40 46 

3 A. chroococcum 
+T.harzianum 

2350 460 41 48 

4 Control 1600 280 32 40 

LSD 0.05 94.1 106.3 1.883 2.174 

 

 )13و 12و  8( تتفق هذه النتائج مع نتائج
وهي  ) مع نبات الذرة الحلوة،14و(في الطماطة 

تعود الى الفعل الذي تقوم به منظومة التخصيب 
االحيائي والذي يعد محصلة لتداخل فعاليات كل 

 مكوناتها ضمن بيئة منطقة الرايزوسفير فبكتريا
االزوتوبكتر تعمل على تيسير عنصر 
النتروجين عن طريق تثبيت النتروجين الجوي 

ضال عن بعض العناصر كالحديد والمنغنيز هذا ف
من طريق افراز مركبات السيدوفورس، وتؤدي 
بكتريا االزوتوبكتر دورا في زيادة جاهزية عدد 
من العناصر المغذية كالفسفور وبعض العناصر 
الصغرى كالحديد من طريق افراز بعض 

 pHاالحماض العضوية التي تعمل على خفض 
ذو أهمية مؤكدة في ، أما الفطر ترايكوديرما ف

زيادة انحالل ومعدنة المادة العضوية فتزيد 
 وK وP و Nجاهزية العديد من العناصر مثل 

Feو MnوZn )15 فضال عن قابلية كال (
الكائنيين االحيائيتين على افراز بعض المركبات 

) Phytohormonesالهرمونية المنظمة للنمو (
ت( كالسايتوكانينات واالوكسينات والجبريلينا

) والتي تزيد من نمو وتوسع الجذور فتزيد 16
من معدالت امتصاص الماء والمغذيات المعدنية 

 المفرزةمن محيط الجذور وكذلك الهرمونات 
من تلك االحياء ومن ثم زيادة تراكمها في 

النسيج النباتي اذ تعد العناصر المعدنية 
والهرمونات النباتية وتداخلها من أهم محددات 

) إذ تؤثر االوكسينات في 17نتاجية (النمو واال
االنزيمات المسؤولة عن بناء مكونات الجدار 
الخلوي ومن ثم التأثير في الخصائص 
الميكانيكية .كذلك في تحفيز ليونة الجدار 
الخلوي عن طريق كسر روابط الجدار الخلوي 
واعادتها الى مواقع جديدة تحت تأثير الضغط 

ميات اكبر من االنتفاخي الناتج عن امتصاص ك
الماء والعناصر المعدنية من التربة مما يسهم في 
زيادة حجم الخلية وأتساعها ومن ثم زيادة نمو 

 ).18النبات (

) ان  2بينت نتائج (جدول االنتاج ومكوناته: 
تأثر معامالت التخصيب االحيائي في مؤشرات 
االنتاج ومكوناته (وزن الثمرة وانتاجية النبات 
الواحد واالنتاج الكلي ) كان له نفس سلوك 
تأثيرها في مؤشرات النمو ، اذ تفوقت جميع 
معامالت التخصيب االحيائي معنويا قياسا 

 T.26( بمعاملة القياس مع تميز معاملة التداخل 
+ Az.1  بتحقيق أفضل النتائج اذ سجلت (

طن/هكتار على  70.3كغم و  4.3غم و 187
غم و 130التتابع بينما سجلت معاملة القياس 

 طن/هكتار  على التتابع . 43.0كغم و 2.6
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 تأثير المخصبات االحيائية في بعض مؤشرات انتاجية الطماطة. ):2جدول (

 االنتاجمؤشر  

 المعاملة

وزن الثمره الواحدة  
 (غم)

حاصل النبات الواحد 
 (كغم)

 )1-االنتاج الكلي (طن.هكتار

1 T. harzianum 158 4.0 66.6 

 A. chroococcm 163 3.8 63.3 

2 A. chroococcum 
+T.harzianum 

187 4.3 70.3 

4 Control 130 2.6 43.0 

LSD 0.05 11.321 2.025 5.645 
 

ان هذه النتائج التي تؤكد التفوق المعنوي 
لجميع معامالت التخصيب االحيائي على معاملة 
القياس في التأثير على جميع مؤشرات  انتاجية 
الطماطه  وهذا يمكن ان يعزى للدور المهم الذي 
تلعبه هذه المخصبات الحيوية في زيادة جاهزية 

ر المغذية في محيط الجذور العديد من العناص
لنمو  المحفزةوانتاج بعض الهرمونات النباتية 

) مما انعكس ايجابيا على عدد 19و 3النبات (
االوراق لكل نبات وهذا يعني زيادة المساحة 

في عملية التركيب الضوئي  الفعالةالورقية 
وزيادة قابلية النباتات على تصنيع 

المادة  الكاربوهيدرات وبالتالي زيادة حاصل
الجافة للنبات وزيادة عقد االزهار ومعدل وزن 
الثمرة وانتاجية النبات الواحد وبالتالي زيادة 
االنتاج الكلي ، تؤكد النتائج ان التلقيح بأكثر من 
عامل احيائي أكثر أهمية في تحقيق أفضل 
انتاجية لنباتات الطماطة كونه يحقق اعلى فائدة 

) 13ئج تتفق مع  (موما فأن هذه النتاللنبات ، وع
في الطماطة ، الذين أكدوا كفاءة انظمة 
االخصاب االحيائي في إحداث زيادة معنوية في 
انتاجية النبات الواحد واالنتاج الكلي لمحصولي 
الطماطة والخيار على التتابع، كما تتفق هذه 

) الذين أشارو الى 21و 20النتائج مع نتائج(
حيائية في وجود تباين معنوي بين المخصبات اال

التأثير في حاصل النبات واالنتاج الكلي 

للطماطة والخيار والفلفل الحار على التتابع، 
) من 10كذلك فان هذه النتائج اتفقت مع نتائج ( 

إضافة األسمدة االحيائية الفطرية والبكتيرية 
بصورة منفردة أو مجتمعة أدت الى زيادة 

لورقية معنوية في قيم أطوال النباتات والمساحة ا
والوزن الجاف لألوراق والوزن الجاف الكلي 
لنباتات الطماطه قياساً إلى معاملة عدم إضافة 

    المخصب االحيائي. 

 التوصيات:

 من نتائج هذه الدراسة يمكن التوصيه 
بضرورة التوسع بالبحوث التي تهتم 
بالمخصبات االحيائية وخاصة دراسة التداخل 
في التلقيح بأكثر من عامل احيائي  لتحقيق 
االستفادة القصوى من احياء التربة المحفزه لنمو 
النبات وتقليل االعتماد على االسمدة الكيميائية 

 لما لها من أضرار بيئية وصحية .
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 انكوفخ فٌ انعشاق ننھش انجَئَخ انعوايمدساسخ 
 

يھنذ سيزً نشأد
1

خبنذ عجبس سشَذ ،    
2

حسَن عهَوً حسن        ،   
3 

 
1

 .اٌؼشاق ثغذاد567 ة .ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ص اٌؼٍَٛ ٚصاسح اٌضساػ١خ/ اٌجؾٛس دائشح
2
 ِشوضثؾٛس اٌزم١ٕبد االؽ١بئ١خ /عبِؼخ إٌٙش٠ٓ. 

3
 .و١ٍخ اٌزشث١خ/عبِؼخ اٌمبدس١خ

اٌزؼشف ػٍٝ ثؼغ اٌخظبئض اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ  ٚاٌزٟ ٘ذفذ اٌٝ ٘زٖ اٌذساسخ ػٍٝ ٔٙش اٌىٛفخ فٟ ٚسؾ اٌؼشاق أعش٠ذ: انخالصخ

ػٍٝ اسثؼخ  2013ٌٚغب٠خ شجبؽ   2012أعش٠ذ إٌّزعخ ٌّؾطبد اٌذساسخ شٙش٠بً ِذح اصٕٟ ػشش شٙشاً اثزذاء  ِٓ شٙش آراس .١ٌّبٖ إٌٙش

ٌٕٙش: األٌٚٝ رمغ لشة ِذ٠ٕخ اٌىفً ٚاٌضب١ٔخ فٟ ِذ٠ٕخ اٌىٛفخ ٚاٌضبٌضخ لشة ِذ٠ٕخ أثٛ طخ١ش ٚاٌشاثؼخ ثؼذ ِذ٠ٕخ ِؾطبد ِخزبسح فٟ ا

اظٙشد ٔزبئظ اٌذساسخ رٛافمب ٚاػؾب ث١ٓ دسعخ ؽشاسح  .١ٌّبٖ إٌٙش ػششْٚ طفخ ِٓ اٌظفبد اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌّشخبة. أخز١ش

رجب٠ٕذ ل١ُ سشػخ اٌغش٠بْ َ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚ 34ْ-7َ ٚ  41ْ-6فٟ اٌّٛالغ ع١ّؼٙب ار رشاٚؽذ ِب ث١ٓ اٌٙٛاء اٌّؾ١ؾ ٚدسعخ ؽشاسح اٌّبء 

ث١ّٕب سغٍذ اٌّٛاد اٌظٍجخ اٌؼبٌمخ ل١ّب ِٕخفؼخ َ/ صب، 0.17 -0.51ٚرشاٚؽذ ِب ث١ٓ رجؼبً ٌّٕبس١ت ا١ٌّبٖ اٌّزفبٚرخ خالي فزشح اٌذساسخ

وّب أْ ل١ُ االط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ وبٔذ NTU  55.76-1.69شاٚؽذ ل١ُ اٌىذسح ِب ث١ٓ ٍِغُ/ٌزش وّب ٚر 05.52-3.54ٚرشاٚؽذ ِب ث١ٓ 

 1810 - 110وّب ٚاظٙشد اٌزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ ل١ّبً رشاٚؽذ ِب ث١ٓ   8.7-7.1ٚرشاٚؽذ ِب ث١ٓ ِزؼبدٌخ ر١ًّ اٌٝ اٌمبػذ٠خ اٌخف١فخ 

وّب سغٍذ اٌّٛاد اٌظٍجخ  Oligohaline   ٌٕٙش ل١ٍٍخ اٌٍّٛؽخ ٌزٌه ُػّذْد ١ِبٖ ا ‰ 1.158-0.51ِب٠ىشٚس١ّٕض/سُ، ٚاٌٍّٛؽخ ِب ث١ٓ 

ٍِغُ/ٌزش. ث١ٕذ ٔزبئظ اٌذساسخ اْ ١ِبٖ ٔٙش اٌىٛفخ فٟ ِٕطمخ اٌذساسخ راد ر٠ٛٙخ ع١ذح فمذ 977 –440.4اٌزائجخ اٌى١ٍخ ل١ّبً رشاٚؽذ ِب ث١ٓ  

 إشجبع وّب ٚسغٍذ ل١ّبً ِشرفؼخ ٌٕست ٍِغُ/ٌزش 12.2-5.5سغٍذ رشاو١ض ػب١ٌخ ِٓ االٚوسغ١ٓ اٌزائت فٟ ٘زٖ اٌذساسخ ٚرشاٚؽذ ِب ث١ٓ 

% ٚرشاٚؽذ رشاو١ض اٌّزطٍت اٌؾ١ٛٞ ٌألٚوسغ١ٓ ؽ١ٍخ ِذح اٌذساسخ ِب ث١ٓ 148 -% 72ِب ث١ٓ  خالي ِذح اٌذساسخ رشاٚؽذ األٚوسغ١ٓ

١فخ سبدد ف١ٙب ا٠ٛٔبد اٌج١ىبسثٛٔبد ار اظٙشد اٌذساسخ اْ ١ِبٖ ٔٙش اٌىٛفخ خالي فزشح اٌذساسخ وبٔذ لبػذ٠خ خفٌٚزش. وّب  ٍِغُ/ 0.9-6.4

ٍِغُ وبسثٛٔبد اٌىبٌس١َٛ/ٌزش ، وّب ٚرج١ٓ اْ ا١ٌّبٖ فٟ إٌّطمخ اٌّذسٚسخ ػسشح عذاً   210 -110رشاٚؽذ ل١ُ اٌمبػذ٠خ اٌى١ٍخ ِب ث١ٓ 

اٌىبٌس١َٛ ثزشاو١ض رشاٚؽذ ٍِغُ وبسثٛٔبد اٌىبٌس١َٛ/ٌزش ٚظٙش ا٠ْٛ  538.2-37.9ٚسغٍذ رشاو١ض اٌؼسشح اٌى١ٍخ ل١ّب رشاٚؽذ ِب ث١ٓ 

،أِب  ٍِغُ/ٌزش 55.59-10.46ٍِغُ/ٌزش ٚوبْ ٘ٛ اٌّزغٍت ػٍٝ ا٠ْٛ اٌّغ١ٕس١َٛ اٌزٞ رشاٚؽذ رشاو١ضٖ ِب ث١ٓ 134.1- 73.19ِب ث١ٓ 

ٌٕزشاد رزخز ا ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ،ٌُٚ ٍِغُ/ٌزش528.14-.136 9ٍِغُ/ٌزش ِٚب ث244.5ٓ١-117.6ٚاٌىجش٠زبد فمذ رشاٚؽذ ِب ث١ٓ رشاو١ض اٌىٍٛس

ٚاٌفٛسفبد فٟ ١ِبٖ ٔٙش اٌىٛفخ ّٔطب ِٕزظّب فٟ رغ١شارٙب اٌشٙش٠خ ٚاٌّٛلؼ١خ ؽ١ٍخ ِذح اٌذساسخفمذ سغٍذ إٌزشاد رشاو١ض رشاٚؽذ ِب ث١ٓ 

 فٛسفٛس/ٌزش.  -فٛسفبد ِىغ2.89ُ-0.15، وّب سغٍذ اٌفٛسفبد اٌزائجخ رشاو١ض رشاٚؽذ ِب ث١ٓ شٔزشٚع١ٓ/ٌز-ٔزشاد ِىغ3.55-36.43ُ
 

  ٔٙش اٌىٛفخ، ٔٙش اٌفشاد، خٛص ف١ض٠بئ١خ، خٛاص و١ّ١بئ١خ. فتبحَخ:كهًبد ي
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Abstract: The Present study was carried out on the AL-Kuffa River in the middle of Iraq to know 

some physical and chemical characteristics of water. The samples of the study have been collected 

monthly for the period from March 2012 till February 2013 at four selected stations in the river; the first 

is located in Al-Kufel City, the second in Al- Kuffa City, the third in Aboskeer City and the four after 

Al- Mushkab City.The study was achieved by measurement twenty physical and chemical properties of 

water. The results showed clear consensus from air temperature and water temperature in all study 

locations. Air and water temperature ranged from 6 to 41 ºC and 7 to 34ºC respectively, the water 

current velocity values were fluctuated according to the different water levels during the study period 

and ranged from 0.19 to 0.71 m/Sec, while the TSS values were low and ranged from 3.54 to 52.05 

mg/L, and turbidity 1.69 to 55.76NTU, the pH values were neutral tended to light alkaline and ranged 

was ranged from 7.1 to 8.7, The electrical conductivity values varied from 810to 1810μs/cm, according 

to the values of salinity0. 51 to1. 158 ‰ the water of the river was classified as Oligohaline, The TDS 

showed medium values ranged from440. 4to 977 mg/L. This study showed that the river was well 

oxygenated, the dissolved oxygen values ranged from 5.5 to 12.2mg/L and high percentage of saturation  

recorded from 72 to 148 %, The study recorded values to the BOD5 were ranged from 0.9 to 6.4 mg/L. 

The study showed that the water of the river was classified as slight alkaline and bicarbonate ions were 

dominant throughout the study period, according to the values of total alkalinity from110to210 mg 

CaCO3/L, and the river water classified as very hard according to the total hardness values from237. 9to 

538.2 mg /L., While the concentrations of calcium and magnesium were from73.19 to134.1 mg /L and 

from10.46to 55.59mg/L respectively, The chloride and sulphate values were from117.6 to 244.5mg/L 

and136.9 to 528.14mg/L respectively, The nutrients showed clear fluctuation in their concentrations, 

nitrate values were varied from 3.55to36.43μg/L and phosphate values were from 0.15 to 2.89 μg/L. 

 

 انًمذيخ

رؤدٞ اٌخظبئض اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ        

 األؽ١بءٌٍغسُ اٌّبئٟ دٚسا ِجبششا فٟ وضبفخ 

ٚرؤصش ( (1اٌّبئ١خ              ٚرٛص٠ؼٙب 

ثشىً اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس فٟ رٍه اٌخظبئض 

وج١ش ػٍٝ األؽ١بء اٌّبئ١خ ٚػٍٝ رفبػالرٙب 

رٕبٚي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ( ٌزا فمذ  2اال٠ؼ١خ)

ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌّؾٍٟ اٌخظبئض اٌف١ض٠بئ١خ 

١ِبٖ ٔٙش اٌفشاد ٚخظٛطب  ٚاٌى١ّ١بئ١خ

بَ ــــــــــــــــــــفٟ دساسبرُٙ اٌج١ئ١خ فم ٚفشٚػٗ

Al- Nimma (3)  ثذساسخ ث١ئ١خ ١ٌّبٖ ٔٙش

فٟ د ِٓ لؼبء اٌمبئُ إٌٝ سذح إٌٙذ٠خ اٌفشا

 خذساسث Al-Lami et al.  (4) ؽ١ٓ لبَ

ِشىٛس  أِبٌٍغضء اٌشّبٌٟ ِٓ ٔٙش اٌفشاد ،

١ِبٖ ٔٙش اٌفشاد ػٕذ فزؼّٕذ دساسزٗ  (5)

 ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌذساسبد اٌالؽمخ.ِذ٠ٕخ اٌسّبٚح 

ثبال٘زّبَ اٌىبفٟ ِٓ  ٍُ ٠ؾعف ٔٙش اٌىٛفخ أِب    

 ار ٌذساسبد اٌّزؼٍمخ ثٗ ل١ٍٍخافمذ وبٔذ  اٌجبؽض١ٓ

رٚ أ١ّ٘خ وج١شح ثٛطفٗ ِظذساً  ٘زا إٌٙش٠ؼذ 

ِبئ١بً ٌّٕطمخ صساػ١خ ٚاسؼخ ١ٌّٚبٖ اٌششة 

ٌٚالسزؼّبالد اٌجشش٠خ اٌّخزٍفخ ِٚظذسا 

ٌٍضشٚح اٌسّى١خ ٚٔظشا ٌمٍخ اٌذساسبد اٌّزؼٍمخ 

١زُ ِٓ ٌاٌذساسخ اٌؾب١ٌخ  إعشاءٌٙزا إٌٙش فمذ رُ 

ٝ ثؼغ اٌخظبئض خالٌٙب اٌزؼشف ػٍ
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اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ١ٌّبٖ ٔٙش اٌىٛفخ فٟ 

 ِٕطمخ اٌذساسخ.

 

 ينطمخ انذساسخ

٠ؼذ ٔٙش اٌفشاد اؽذ أؽٛي األٔٙبس فٟ     

ث١ٓ اؽٛي  24اٌششق األٚسؾ ؽ١ش ٠ىْٛ سلّٗ 

٠ٕٚجغ ِٓ إٌّطمخ اٌغج١ٍخ اٌٛالؼخ  أٙبس اٌؼبٌُ

فٟ عٕٛة ششق رشو١ب ٠ٚمذس ؽٌٛٗ ؽٛاٌٟ 

( ٠ٚغشٞ داخً األساػٟ 6وُ  ) 2290

٠ظت ف١ٗ  أْدْٚ ِٓ وُ 1159اٌؼشال١خ ٌّسبفخ

وُ عٕٛة  150أٞ سافذ صُ ٠ّزذ ؽزٝ ِسبفخ 

اٌشِبدٞ ؽ١ش رمغ سذح إٌٙذ٠خ ٚػٕذ٘ب ٠زفشع 

فشػ١ٓ سئ١س١ٓ ّ٘ب ٔٙش إٌٙذ٠خ ٚٔٙش اٌؾٍخ  إٌٝ

وُ  ٠ٚ،180غشٞ إٌٙش ِٓ سذح إٌٙذ٠خ ٌّسبفخ 

وُ 1ثؾٛاٌٟ ؽزٝ ٔبؽ١خ اٌىفً ٠ٚزفشع ثؼذ٘ب 

ٔٙش اٌىٛفخ ٚٔٙش اٌؼجبس١خ ٠ٚجٍغ ؽٛي ٔٙش  إٌٝ

وُ 75.2اٌىٛفخ ػّٓ ِؾبفظخ إٌغف ؽٛاٌٟ 

٠ٚزُ اٌس١طشح ػٍٝ اٌزظبس٠ف اٌّطٍمخ ف١ٗ ِٓ 

 ٔبظُ اٌىٛفخ ) سذح اٌىٛفخ ( 

اخز١شد أسثؼخ ِؾطبد ٌغّغ ػ١ٕبد     

اٌذساسخ ِٓ ١ِبٖ ٔٙش اٌىٛفخ وّب ٚػؼ فٟ 

 -:(1اٌشىً )

ٝ ػٕذ ِذ٠ٕخ اٌىفً ٚثؼذ رفشع ٔٙش اٌّؾطخ االٌٚ

 .وُ 1اٌفشاد اٌٝ ٔٙش اٌىٛفخ ٚاٌؼجبس١خ ثؾٛاٌٟ

اٌّؾطخ اٌضب١ٔخ رمغ ثؼذ خشٚط إٌٙش ِٓ ِذ٠ٕخ 

وُ ػٓ  22وُ ٚرجؼذ ثؾٛاٌٟ  2اٌىٛفخ ثّسبفخ 

اٌّؾطخ اٌضبٌضخ رمغ ػّٓ ِٕطمخ .اٌّؾطخ االٌٚٝ

صساػ١خ فٟ ِذ٠ٕخ عشف اٌظخش)لؼبء 

وُ ػٓ اٌّؾطخ  20ٟ إٌّبرسح( ٚرجؼذ  ثؾٛاٌ

اٌّؾطخ اٌشاثؼخ ٚرمغ ػٕذ خشٚط إٌٙش  .اٌضب١ٔخ

وُ ٚرجؼذ ػٓ   10ِٓ ِذ٠ٕخ اٌّشخبة ثؾٛاٌٟ 

 .وُ 20اٌّؾطخ اٌضبٌضخ ثؾٛاٌٟ 
 

 
 (: خشٍطخ تجَن يوالع يحطبد انذساسخ فٌ نھش انكوفخ. 1شكم ) 
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 طشائك انعًم

عّؼذ ػ١ٕبد ا١ٌّبٖ ِٓ ِؾطبد اٌذساسخ      

سُ رؾذ 20ؽٛاٌٟاٌسطؾ١خ ثؼّك  ِٓ اٌطجمخ

ؽب٠ٚبد ثٌٟٛ أص١ٕ١ٍ١خ سطؼ اٌّبء ٚثبسزؼّبي 

ٌزش ِؾىّخ اٌسذ ثؼذ غسٍٙب ع١ذا ث١ّبٖ  5سؼخ 

ثّؼذي و ٚثٛالغ صالصخ ِىشساد ٌىً ػ١ٕخإٌٙش 

 2012ِشح ٚاؽذح شٙش٠ًب  ٌٍّذح ِٓ شٙش آراس

 .2013ٌٚغب٠خ شٙش شجبؽ 

ل١سذ دسعخ ؽشاسح اٌٙٛاء ٚاٌّبء ؽم١ٍب     

 0-بسزؼّبي اٌّؾشاس اٌضئجمٟ اٌّذسط ِٓ ث

ؽسجذ سشػخ عش٠بْ اٌّبء ثٛسبؽخ  َ.˚100

سِٟ وشح ِٕؼذح فٟ ا١ٌّبٖ ثؼذ رؾذ٠ذ ِسبفخ 

اٌسشػخ َ/ صب.أِب َ ٚوبٔذ ٚؽذح ل١بط 10ِؼ١ٕخ

ل١بط اٌىذسح   اٌىذسح فمذ ل١سذ ثبسزؼّبي عٙبص 

Turbidity meter  ٔٛع

HANNA/H1 وذسح ٚػجش ػٓ إٌزبئظ ثٛؽذح

 Nephlometric (NTU)١ٍِٛزشٔف

Turbidity Unit . ل١سذ اٌّٛاد اٌظٍجخ

اٌؼبٌمخ اػزّبدا ػٍٝ اٌطش٠مخ اٌّزوٛسح 

ٚػجش ػٓ إٌزبئظ ثٛؽذاد APHA  (7 )فٟ

وّب اسزؼًّ عٙبص ل١بط األط  ٍِغُ/ٌزش.

ِٓ  1984ِٓ ٔٛع pH-meterا١ٌٙذسٚع١ٕٟ 

ٌم١بط االط  HANNAطٕغ ششوخ 

 ،فٟ ؽ١ٍٓ١با١ٌٙذسٚع١ٕٟ ١ٌٍّبٖ إٌٙش ؽم

 Electrical Conductivityاسزؼًّ عٙبص 

Meter  ٔٛعL17 طٕغ ششوخ ِٓBishof 

ٌم١بط اٌزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ فٟ اٌؾمً  ا١ٌبثب١ٔخ

ِجبششح ٚػجش ػٓ ٔزبئظ اٌزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ 

 μs/cm)ثٛؽذاد ثبٌّب٠ىشٚس١ّٕض/ سُ)

 (8) ٚاسزؼٍّذ اٌّؼبدٌخ اٌزٟ ٚسدد فٟ

APHA خ ثذالٌخ ل١ُ ٌؾسبة ل١ُ اٌٍّٛؽ

ارجؼذ اٌطش٠مخ  .اٌزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ

ٌم١بط اٌّٛاد APHA (7 )   اٌّٛػؾخ فٟ

ُٚػجش ػٓ إٌزبئظ  TDSاٌظٍجخ اٌزائجخ اٌى١ٍخ 

لذس األٚوسغ١ٓ اٌّزاة  .ثٛؽذاد ٍِغُ/ٌزش

 Azidثبرجبع ؽش٠مخ ٚٔىٍش رؾ٠ٛش االصا٠ذ

Modification  ًاٌّٛػؾخ ِٓ لجAPHA 

 اِب .ٛؽذح ٍِغُ/ ٌزشٚػجش ػٓ إٌزبئظ ث( 7)

ٔسجخ اإلشجبع فمذ صُ ؽسبثٙب ثبالػزّبد ػٍٝ 

 Mackereth  اٌّؼبدٌخ اٌّٛػؾخ ِٓ لجــً 

et al. (9) ف١ّب ل١سذ اٌمبػذ٠خ اٌى١ٍخ ٚفك .

 (1979) اٌطش٠مخ اٌّٛػؾخ فـــــــــــــــٟ

Lind  ُٚػجش ػٓ إٌزبئظ ثٛؽذاد ٍِغ

 ل١سذ اٌؼسشح اٌى١ٍخ. وشثٛٔبد اٌىبٌس١َٛ/ٌزش

ثبالػزّبد ػٍٝ  ٚػسشح اٌىبٌس١َٛ ٚاٌّغٕس١َٛ

ُٚػجش Lind  (10 ) اٌطش٠مخ اٌّٛػؾخ ِٓ لجً

 ػٓ إٌبرظ إٌٙبئٟ ثٛؽذح ٍِغُ/ٌزش.فٟ ؽ١ٓ

عشٜ ل١بط اٌىٍٛس٠ذ ٚاٌىجش٠زبد ٚفك اٌطش٠مخ 

ٚػجش ػٓ APHA (7 )اٌّٛػؾخ ِٓ لجً  

ٚاسزؼٍّذ ٌم١بط إٌزشاد .إٌبرظ ثـ ٍِغُ/ٌزش

اػزّبدا ػٍٝ اٌطش٠مخ اٌفؼبٌخ ٚاٌفٛسفبد 

ٚػجش ػٓ إٌبرظ ثـ APHA (7 )اٌّزوٛسح فٟ 

  ِىغُ/ٌزش.

 

 اننتبئج وانًنبلشخ

رزجغ دسعخ ؽشاسح سطؼ اٌّبء ثظٛسح       

ػبِخ دسعخ ؽشاسح اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثٙب ٚرزأصش 

ٌؼشع ٚاالسرفبع ٚاٌفظً ٚؽشوخ اثخطٛؽ 

اٌٙٛاء ٚاٌغ١َٛ اٌّؾ١طخ ٚاٌىذسح ٚاٌغطبء 

 ر١بس اٌّبء ٚػّك ٚشىً اٌغسُ إٌجبرٟ ٚسشػخ

سافمذ دسعخ ؽشاسح ا١ٌّبٖ ( ٌزٌه 11(اٌّبئٟ

فٟ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ دسعخ ؽشاسح اٌٙٛاء فٟ 

االسرفبع ٚاالٔخفبع فٟ ِؾطبد اٌذساسخ 

ٌُ أؽظبئ١ب  .(3ٚ  2اٌشىً 1ٚعذٚي ع١ّؼٙب )

فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌّؾطبد  إٌزبئظ رظٙش

((P>0.05 ِٛ عجخ ث١ّٕب ٚعذد ػاللخ اسرجبؽ

 ِؼ٠ٕٛخ ل٠ٛخ ث١ٓ دسعخ ؽشاسح اٌٙٛاء ٚاٌّبء

( ٚػاللخ اسرجبؽ  p≤ 0.05) r,0.978=ػٕذ 

ِؼ٠ٕٛخ ِٛعجخ ث١ٓ دسعخ ؽشاسح ا١ٌّبٖ ٚوً ِٓ 

اٌزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌٍّٛؽخ ٚاٌّٛاد اٌظٍجخ 

اٌزائجخ اٌى١ٍخ ٚاٌّزطٍت اٌؾ١ٛٞ ٌألٚوسغ١ٓ 

 p≤ 0.05  r = 0.714, r,ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ػٕذ )

= 0.737 r = 0.739, r = 0.745 )  وّب

سغٍذ ػاللخ اسرجبؽ ِؼ٠ٕٛخ سبٌجخ ث١ٓ دسعخ 

ؽشاسح ا١ٌّبٖ ٚوً ِٓ سشػخ اٌز١بس 

ٚاألٚوسغ١ٓ اٌزائت ٚاٌؼسشح اٌى١ٍخ ٚاٌىبٌس١َٛ 

 = p≤0.05) -  =r r,0.592ٚاٌّغ١ٕس١َٛ ػٕذ 

- 0.700, , 588r = - 0. , 606.0 r = - r 

 (.2 اٌغذٚي)( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  ,0.564 -=



                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                         405 

 

 

 

 
: اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ دسعبد ؽشاسح (2)شىً 

 اٌٙٛاء.

 
: اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ دسعبد اٌؾشاسح (3)شىً 

 ١ٌّبٖ .

 

سغٍذ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ أػٍٝ ل١ّخ ٌسشػخ        

َ/ صب خالي شٙش رّٛص 0.51 اٌغش٠بْ ٚوبٔذ 

أِب أدٔٝ ل١ّخ وبٔذ  2فٟ اٌّؾطخ  2012

فٟ اٌّؾطخ  2012 آة َ/ صب خالي شٙش 0.17

 إؽظبئ١ب ٌُ رظٙش. (4اٌشىً ٚ 2اٌغذٚي )  4

 p≤0.05)فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِؾطبد اٌذساسخ )

وّب ظٙشد ػاللخ اسرجبٍؽ سبٌجخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ 

سشػخ اٌغش٠بْ ٚوً ِٓ دسعخ ؽشاسح اٌّبء 

ٚاٌزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ ِٚغّٛع اٌّٛاد اٌظٍجخ 

  p<0.05) - =r,0.592 اٌزائجخ ٚاٌٍّٛؽخ ػٕذ 

0.545, - =r  .597, r = - 0 0.570, r =  )

اْ اٌززثزة فٟ  ( .2اٌغذٚي )ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 

سشػخ اٌغش٠بْ لذ ٠شعغ اٌٝ ػذح ػٛاًِ ِٕٙب 

و١ّخ ا١ٌّبٖ فٟ ِمطغ إٌٙش ٚخشٛٔخ اٌمبع 

ٚعٛد إٌٛاظُ اٌزٟ رزؾىُ فٟ و١ّخ  إٌٝ إػبفخ

 (.12ا١ٌّبٖ اٌذاخٍخ اٌٝ إٌٙش)

ٌؼ١ٕبد ١ِبٖ إٌٙش ِب  رشاٚؽذ ل١ُ اٌىذسح     

فٟ  NTU 55.76ث١ٓ أػٍٝ ل١ّخ ٌٙب ٚوبٔذ 

ٚالً ل١ّخ  2012خالي شٙش رّٛص 2اٌّؾطخ 

1.69 NTU  خالي شٙش  3فٟ اٌّؾطخ

ٚػٕذ  (5اٌشىً  ٚ 1اٌغذٚي  )١ٔ2012سبْ

اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ٌٍٕزبئظ ٚعذد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ 

وّب سغٍذ اٌذساسخ  p≤0.05)ث١ٓ اٌّؾطبد )

ِؼ٠ٕٛخ ِٛعجخ ث١ٓ اٌىذسح ٚوً ػاللخ اسرجبؽ  

ِٓ سشػخ اٌز١بس ٚاٌّٛاد اٌؼبٌمخ ٚاٌزٛط١ٍ١خ 

 50.0r = 0.828اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌٍّٛؽخ ػٕذ )

,p< 0.838,  =r r = 0.606, r = 0.611,) 

 ( 2 اٌغذٚي)ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 

 

 
 .َ/ صب : اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ سشػخ اٌز١بس(4)اٌشىً 

 
 اٌىذسح. ١ُم: اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌ(5)شىً

 

أػٍٝ  اِب اٌّٛاد اٌظٍجخ اٌؼبٌمخ فمذ ثٍغذ    

ٍِغُ/ٌزش خالي شٙش  2.055ل١ّخ ٌٙب ٚوبٔذ 

 3.54ٚالً ل١ّخ  4فٟ اٌّؾطخ  2012ؽض٠شاْ 

خالي شٙش شجبؽ  3فٟ اٌّؾطخ  ٍِغُ/ٌزش

، ٚػٕذ اٌزؾ١ًٍ  (6اٌشىًٚ 2اٌغذٚي) 2013

االؽظبئٟ ٌٍٕزبئظ ظٙشد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ 

( ث١ّٕب سغٍذ  p≤0.05ساسخ ػٕذ )ِؾطبد اٌذ

اٌذساسخ ػاللخ اسرجبؽ ؽشد٠خ ث١ٓ اٌّٛاد 

ؼبٌمخ اٌى١ٍخ ٚسشػخ اٌز١بس ػٕذ اٌظٍجخ اٌ

(p<0.05  r = 0.613,  ٓٚػاللخ سبٌجخ ث١ )

اٌؼبٌمخ اٌى١ٍخ ٚاٌىجش٠زبد ػٕذ اٌّٛاد اٌظٍجخ 

(p<0.05 ( r = - 0.555,   ( 2اٌغذٚي) .

ٌمخ اٌى١ٍخ خالي أظٙشد ل١ُ اٌىذسح ٚاٌّٛاد اٌؼب

أشٙش اٌسٕخ اٌّخزٍفخ ِزغ١شاد ٚاػؾخ اٌّؼبٌُ 

فٟ اٌظ١ف لذ ٠ؼٛد اٌسجت اٌٝ  فض٠بدح ل١ّٙب

ص٠بدح ِسزٜٛ ا١ٌّبٖ ٌٕٙش اٌىٛفخ فٟ ٘زا اٌشٙش 

 أػٍٝسغٍذ  إرٌغشع صساػخ ِؾظٛي اٌشص 
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 إٌٝ أددسشػخ اٌغش٠بْ فٟ ٘زا اٌشٙش ٚاٌزٟ 

 اٌشٚاست اٌسف١ٍخ. ٚإصبسحص٠بدح خٍؾ اٌّبء 

األط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ رمغ فٟ اٌغبٔت وبٔذ ل١ُ     

اٌمبػذٞ اٌخف١ف ؽ١ٍخ ِذح اٌذساسخ ٌٚىً 

ٚثبٌزبٌٟ ٠ىْٛ ٔٙش اٌىٛفخ ِشبثٗ ٌجم١خ اٌّٛالغ 

وّب أْ اٌزغ١١شاد اٌشٙش٠خ األٔٙبس اٌؼشال١خ 

وبٔذ ؽف١فخ ٚلذ ٠ؼٛد رٌه إٌٝ اٌسؼخ اٌزٕظ١ّ١خ 

 ١ٌٍّبٖ اٌؼسشح اٌؾب٠ٚخ ػٍٝ أ٠ٛٔبد اٌىبسثٛٔبد

( .  7ٚاٌشىً  1)اٌغذٚي  (10ٚاٌج١ىبسثٛٔبد )

رج١ٓ ػذَ ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ  اؽظبئ١بً 

ث١ّٕب ظٙشد ػاللخ  p > 0.05)اٌّؾطبد )

ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ  األطاسرجبؽ ِٛعجخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ 

  p ≤ 0.05) ,622ٚاٌزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ ػٕذ

0. =r  ٓٚػاللخ اسرجبؽ سبٌجخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ )

 , 0.589ٚسشػخ اٌز١بس ػٕذاالط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ 

P≤0.05) - =r    2( )اٌغذٚي). 

 

 
اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ اٌّٛاداٌظٍجخ اٌؼبٌمخ  (6):شىً 

 اٌى١ٍخ.

 
 : اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ االط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ.(7)شىً 

 

 رشاٚؽذ ل١ُ اٌزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ

١ٌّبٖ ٔٙش اٌىٛفخ ث١ٓ أػٍٝ ل١ّخ  ٚاٌٍّٛؽخ

فٟ ‰( 1.158ٕض/سُ )ِب٠ىشٚسّ 1810

ٚالً ل١ّخ  2012خالي شٙش آة  4اٌّؾطخ 

فٟ اٌّؾطخ ‰ ( 0.51ِب٠ىشٚسّٕض/سُ) 810

ٚ اٌشىً  1)اٌغذٚي 2013خالي شٙش شجبؽ  1

ظ ٚػٕذ اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ٌٍٕزبئ .(9ٚ 8

( ≥0.05Pظٙشد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِؾطبد )

وّب سغٍذ اٌذساسخ ػاللخ اسرجبؽ ِؼ٠ٕٛخ 

خ اٌىٙشثبئ١خ ٚوً ِٓ ؽشد٠خ ث١ٓ اٌزٛط١ٍ١

اٌّبء ٚاٌٍّٛؽخ ٚاٌّٛاد اٌظٍجخ دسعخ ؽشاسح 

 P≤0.05) =r ,0.737اٌزائجخ اٌى١ٍخ ػٕذ

0.993, r= , r = 0.978 ػٍٝ اٌزٛاٌٟ وّب )

سغٍذ ٚػاللخ اسرجبؽ ِؼ٠ٕٛخ سبٌجخ ث١ٓ 

 اٌزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ ٚاالٚوسغ١ٓ اٌّزاة ػٕذ 

0. 687, P≤0.05)=r  ) (2اٌغذٚي.) 

 

 
 .: اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ اٌزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ(8)شىً 

 
 ‰.اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ اٌٍّٛؽخ(: 9شىً )

 

    

اخزٍفذ ل١ُ اٌّٛاد اٌظٍجخ  ِٓ ٔبؽ١خ اخشٜ

اٌزائجخ اٌى١ٍخ ثبخزالف ِؾطبد ٚأشٙش اٌذساسخ 

فٟ ١ِبٖ ٔٙش اٌىٛفخ إر ثٍغذ أػٍٝ ل١ّخ ٌٙب 

خالي شٙش  4ٍِغُ/ٌزشفٟ اٌّؾطخ  977

  2012رّٛص

ٍِغُ/ٌزش فٟ اٌّؾطخ  440.4ٚالً ل١ّخ ٌٙب 

اٌشىً ٚ 2اٌغذٚي ) 2013خالي شٙش شجبؽ 1

ظٙشد  ( ، ٚػٕذ اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ٌٍٕزبئظ10

 P≤0.05فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِؾطبد اٌذساسخ ) 

( وّب ٚعذد ػاللخ اسرجبؽ ؽشد٠خ ث١ٓ اٌّٛاد 

اٌظٍجخ اٌزائجخ اٌى١ٍخ ٚوً ِٓ دسعخ ؽشاسح 
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زٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌٍّٛؽخ اٌّبء ٚاٌ

ٚاٌّزطٍت اٌؾ١ٛٞ ٌألٚوسغ١ٓ ٚاٌىجش٠زبد 

 p≤0.05) 7450.  =r 0.978, r = , r,ػٕذ

= 0.970 = 0.785, r r = 0.770,  ٍٝػ )

ٚػاللخ اسرجبؽ سبٌجخ ٌٍّٛاد اٌظٍجخ  اٌزٛاٌٟ

                      اٌزائجخ اٌى١ٍخ ِغ االٚوسغ١ٓ اٌّزاة

. (2اٌغذٚي ) ( P≤0.01)0- =r ,685.ػٕذ

اسّٙذ رأص١شاد إٌّبؿ اٌغبف ط١فب ثشىً 

ظٙٛس رغ١شاد ٚاػؾخ اٌّؼبٌُ ٌم١ُ ِجبشش فٟ 

اٌزٛط١ً اٌىٙشثبئٟ ٚاٌٍّٛؽخ اٌّٛاد اٌظٍجخ 

اٌزائجخ فضادد اٌم١ُ ِغ اسرفبع دسعبد اٌؾشاسح 

ٚلذ ٠ؼٛد اٌسجت اٌٝ اسرفبع  فٟ أشٙش اٌظ١ف

خش دسعخ اٌؾشاسح ِٚب ٠ٕزظ ػٕٙب ِٓ ص٠بدح رج

اٌّبء ٚثبٌزبٌٟ سشػخ رشست االِالػ  اٌّؼذ١ٔخ 

 اسرجبؽ ػاللخ ٚعٛد رٌه ٠ؤوذ ِٚب( 13)

اٌىٙشثبئٟ  اٌزٛط١ً ل١ُ ث١ٓ ؽشد٠خ ِؼ٠ٕٛخ

ٚدسعخ ؽشاسح اٌّبء ٚاٌٍّٛؽخ ٚاٌّٛاد اٌظٍجخ 

وّب لذ ٠ؼضٜ أخفبع اٌزٛط١ٍ١خ فٟ  اٌى١ٍخ

فظٍٟ اٌشزبء ٚاٌشث١غ اٌٝ فؼً اٌزخف١ف إٌبرظ 

ٚاسرفبع  ِٕبس١ت ا١ٌّبٖ  ِطبساألػٓ ٘طٛي 

 . (14ٚسشػخ اٌغش٠بْ )

سغٍذ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ أػٍٝ ل١ّخ     

ٍِغُ/ٌزشفٟ  12.2ٌألٚوسغ١ٓ اٌّزاة ٚثٍغذ

ٚالً ل١ّخ  2012 آراسخالي شٙش  1اٌّؾطخ 

فٟ  2012ٍِغُ/ٌزش خالي شٙش اة  5.5

،  (11اٌشىً )(  2اٌغذٚي ) 3اٌّؾطخ 

٠ٕٛخ ث١ٓ ػذَ ٚعٛد فشٚق ِؼ ٌٛؽع إؽظبئ١ب

ث١ّٕب ٌٛؽع (  P >0.05ِؾطبد اٌذساسخ ) 

اٌّزاة  األٚوسغ١ٓٚعٛد ػاللخ ػىس١خ ث١ٓ 

ٚوً ِٓ دسعخ ؽشاسح اٌّبء ٚاٌٍّٛؽخ ػٕذ  

p≤0.05) ,  r = - 0.700  , r = - 0.687  )

( ،اِب أػٍٝ ٔسجخ إشجبع 2اٌغذٚي  )

%  148ٌألٚوسغ١ٓ فٟ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ فىبٔذ 

ٚالٍٙب  ١ٔ2012سبْ خالي شٙش 1فٟ اٌّؾطخ 

 أ٠ٍٛيخالي شٙش  2% فٟ اٌّؾطخ 72وبٔذ 

اؽظبئ١ب ٌُ  ( .11ٚاٌشىً  1)اٌغذٚي  2012

 ِؾطبد اٌذساسخرظٙش فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ 

p>0.05) ث١ّٕب ظٙشد ػاللخ اسرجبؽ ِؼ٠ٕٛخ )

ػىس١خ ث١ٓ ٔسجخ إشجبع األٚوسغ١ٓ ٚاٌّغٕس١َٛ 

 P≤0.05) , 0.596 r = -  ،rٚإٌزشاد ػٕذ 

 .(2اٌغذٚي  )(  ػٍٝ اٌزٛاٌٟ   0.627 - =

 

 
انًواد انصهجخ انتغَشاد انشھشٍخ نمَى  (10):شكم 

 انزائجخ انكهَخ.

 
االٚوسغ١ٓ اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ  (11):شىً 

 اٌّزاة. 

    

سغٍذ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ أػٍٝ ل١ّخ 

 6.4ٌٍّزطٍت اٌؾ١ٛٞ ٌألٚوسغ١ٓ ٚثٍغذ 

 2طخ فٟ اٌّؾ 2012ٍِغُ/ٌزش خالي شٙش آة 

خالي  1ٍِغُ/ٌزش فٟ اٌّؾطخ  0.9ٚالً ل١ّخ 

(. 13ٚاٌشىً 1)اٌغذٚي  2013شٙش شجبؽ 

ث١ٕذ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ٚعٛد فشٚق 

( P≤0.05) اٌذساسخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِؾطبد

ٚوزٌه سغٍذ إٌزبئظ اسرجبؽبً ؽشد٠بً ث١ٓ 

اٌّزطٍت اٌؾ١ٛٞ ٌألٚوسغ١ٓ ٚوالً ِٓ دسعخ 

ٙشثبئ١خ ٚاٌٍّٛؽخ ؽشاسح اٌّبء ٚاٌزٛط١ٍ١خ اٌى

ٚاٌّٛاد اٌظٍجخ اٌزائجخ ٚاالط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ 

 P≤0.05) 785 , rٚاٌىذسح ٚاٌىجش٠زبد ػٕذ 

= 0.763, r = 0.777, r = 0.739   =r = 

0.602, r r= 0.586 ًػٍٝ اٌزٛاٌٟ وّب سغ )

 r اسرجبؽبً ػىس١بً ِغ األٚوسغ١ٓ اٌّزاة ػٕذ)

= - 0.912, P≤0.05 ل١ُ  اْ (2( )اٌغذٚي

 رظً ٌُ اٌؾب١ٌخ اٌذساسخ اٌزائت فٟ ٚوسغ١ٓاأل

االٚوسغ١ٓ  ٚلذ  أٚ أؼذاَ اٌؾشط اٌؾذ إٌٝ

٠ؼضٜ اٌسجت اٌٝ أٔزبط غبص األٚوسغ١ٓ اٌزائت 

ِٓ لجً اٌؼٛاٌك إٌجبر١خ اٌّبئ١خ ثؼ١ٍّخ اٌجٕبء 



                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                         408 

 

 

اٌؼٛئٟ ثبإلػبفخ اٌٝ ػ١ٍّبد اٌخٍؾ اٌّسزّشح 

ػّٛد اٌّبء ِؤد٠بً ثزٌه إٌٝ اٌز٠ٛٙخ اٌغ١ذح فٟ 

اٌسؼذٞ  ١ٍّبٖ ٚ٘زا ٠زٛافك ِغ ِب اشبس ا١ٌٌٗ

( ِٓ اْ ١ِبٖ 16( ٚاٌز١ّّٟ )15ٚعّبػزٗ )

ٔٙشٞ دعٍخ ٚاٌفشاد ٚػَّٛ اٌّسطؾبد اٌّبئ١خ 

اظٙشد  فٟ اٌؼــشاق راد ر٠ٛٙــــخ ع١ــــــذح .

ل١ُ اٌّزطٍت اٌؾ١ٛٞ فٟ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ 

اسرفبػب ٍِؾٛظب خالي األشٙش اٌؾبسح ٚخبطخ 

وبْ ف١ٙب رشو١ض االٚوسغ١ٓ شٙش آة ٚاٌزٟ 

اٌزائت ِٕخفؼب ٚ٘زا ٠ؼٛد اٌٝ اسرفبع دسعبد 

اٌؾشاسح فٟ فظً اٌظ١ف ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ ص٠بدح 

فٟ ػ١ٍّخ رؾًٍ اٌّٛاد اٌؼؼ٠ٛخ ٚص٠بدح و١ّخ 

األٚوسغ١ٓ اٌزٟ رسزٍٙىٙب األؽ١بء اٌّبئ١خ 

ثبإلػبفخ إٌٝ لٍخ فؼب١ٌخ اٌجٕبء اٌؼٛئٟ ِٚب 

ؽ اٌّؼ٠ٕٛخ ٠ذػُ رٌه ٚعٛد ػاللخ االسرجب

اٌّٛعجخ ِغ دسعخ اٌؾشاسح ٚوزٌه ػاللخ 

اِب  اٌّزاة. األٚوسغ١ٓاالسرجبؽ اٌسبٌجخ ِغ 

اٌم١ُ إٌّخفؼخ اٌزٟ سغٍذ فٟ فظً اٌشزبء 

فزؼضٜ اٌٝ أخفبع دسعبد اٌؾشاسح ٚص٠بدح  

ّٔٛ اٌطؾبٌت ِّب أدٜ إٌٝ ص٠بدح رشو١ض 

األٚوسغ١ٓ أٚ ٠ؼضٞ إٌٝ لٍخ فٟ ػ١ٍّخ رؾًٍ 

 (. 17خ ) اٌّٛاد اٌؼؼ٠ٛ

 

 
ٔسجخ إشجبع اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ  (12):شىً 

 األٚوسغ١ٓ.

 
انًتطهت انتغَشاد انشھشٍخ نمَى  :(13)شكم 

 انحَوً نألوكسجَن.

 

رشاٚؽذ ل١ُ اٌمبػذ٠خ اٌى١ٍخ ١ٌّبٖ      

إٌٙش فٟ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ ث١ٓ أػٍٝ ل١ّخ ٚوبٔذ   

 2012ٍِغُ/ٌزش خالي شٙش رشش٠ٓ اٌضبٟٔ 210

ٍِغُ/ٌزش فٟ 110ٚالً ل١ّخ ٌٙب  4ٟ اٌّؾطخ ف

) 2013خالي شٙش وبْٔٛ اٌضبٟٔ  1اٌّؾطخ 

( . إؽظبئ١ب وبٔذ ٕ٘بن 14 ٚاٌشىً 1اٌغذٚي 

فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِؾطبد اٌذساسخ 

(P≤0.05 ٚوّب ُسغٍذ اٌمبػذ٠خ اسرجبؽب )

             ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ػٕذ  األطؽشد٠ب ِغ 

(r = 0.780 , P≤0.05  ٚػىس١ب ) ِغ سشػخ

 = p≤0.05) rاٌز١بس ٚاٌفٛسفبد ٚإٌزشاد ػٕذ 

- 0.569 ,  r = - 0.563 , ( r = -  0.567, 

ظٙشد اٌزغ١شاد أ .(2ػٍٝ اٌزٛاٌٟ )اٌغذٚي

خالي اٌشٙش٠خ ٌٍمبػذ٠خ اٌى١ٍخ ص٠بدح فٟ ٔسجزٙب 

فظً اٌخش٠ف ٚخظٛطب فٟ شٙش رشش٠ٓ 

ٚاٌزٟ سثّب رؼٛد إٌٝ ص٠بدح  وضبفخ  2012اٌضبٟٔ 

ك إٌجبر١خ فٟ ٘زا اٌفظً ٚاٌزٟ رؤدٞ إٌٝ اٌؼٛاٌ

ص٠بدح فؼب١ٌخ اٌجٕبء اٌؼٛئٟ ٚثزٌه ٠ضداد 

اسزٙالن غبص صٕبئٟ أٚوس١ذ اٌىبسثْٛ ِّب 

وّب ٌٛؽع فٟ  18))٠ؤدٞ إٌٝ سفغ اٌمبػذ٠خ 

اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ أخفبع ل١ُ اٌمبػذ٠خ خالي 

ٚرٌه لذ ٠ؼٛد إٌٝ  2013شٙش وبْٔٛ اٌضبٟٔ 

اٚوس١ذ اٌىبسثْٛ  ص٠بدح رٚثبْ غبص صبٟٔ 

ٚأ٠ؼبً اٌٝ لٍخ ٚعٛد اٌؼٛاٌك إٌجبر١خ ؽ١ش 

 (. 19)رىْٛ ػ١ٍّخ اٌجٕبء اٌؼٛئٟ فٟ أدٔب٘ب 

رشاٚؽذ ل١ُ اٌؼسشح اٌى١ٍخ فٟ      

ٌؾب١ٌخ ث١ٓ أػٍٝ ل١ّٗ ٌٙب ٚثٍغذ اٌذساسخ ا

خالي شٙش  3ٍِغُ/ٌزش فٟ اٌّؾطخ  538.2

 237.19ٚالً ل١ّخ ٌٙب  2013وبْٔٛ اٌضبٟٔ 

خالي شٙش ؽض٠شاْ  1ٍِغُ/ٌزش فٟ اٌّؾطخ 

ظبئ١ب ( . اؽ15ٚ اٌشىً  2)اٌغذٚي  2012

ٌٛؽع ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ِؾطبد 

( ٚوّب ُسغٍذ اٌؼسشح  P≤0.05اٌذساسخ ػٕذ ) 

١ٍخ اسرجبؽب ؽشد٠ب ِغ اٌىبٌس١َٛ ٚاٌّغٕس١َٛ اٌى

 ,P≤0.05)  0.844ٚاٌىٍٛس٠ذ ٚاٌىجش٠زبد ػٕذ 

r =  0.863 , r = 0.849 ,  =r   0.557,  ( 

r =  اْ اٌم١ُ اٌؼب١ٌخ ٔسج١بً فٟ . (2) اٌغذٚي

اشٙش اٌشزبء ٚاٌّٛالغ ع١ّؼٙب لذ ٠ىْٛ ٔز١غخ 

ٌغسً اٌزشثخ ث١ّبٖ األِطبس ٚالس١ّب أْ اٌزشثخ 

ؼشال١خ راد ؽج١ؼخ وٍس١خ  فسمٛؽ االِطبس اٌ
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٠ؤدٞ اٌٝ غسً اٌزشثخ ٚعشفٙب اٌٝ إٌٙش ِّب 

١ّخ االِالػ ٚاٌّؼبدْ ٠سبػذ ػٍٝ ص٠بدح و

أخفبع ل١ُ اٌؼسشح  أِب( 20اٌّبء)اٌزائجخ فٟ 

خالي شٙش ؽض٠شاْ فمذ ٠ؼٛد اٌٝ اسرفبع 

   رخف١ف إٌِٕٝبس١ت ا١ٌّبٖ ٚاٌزٟ رؤدٞ 

 (.21اٌؼسشح )

 

 
 .اٌمبػذ٠خ اٌى١ٍخاٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ  (14):شىً 

 
 .اٌؼسشح اٌى١ٍخاٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ  :(15)شىً 

 

أظٙشد ٔزبئظ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ اخزالفبً 

ٚاػؾب فٟ ل١ُ اٌىبٌس١َٛ ثبٌٕسجخ ١ٌّبٖ ٔٙش 

اٌىٛفخ إر وبٔذ أػٍٝ ل١ّخ أل٠ْٛ اٌىبٌس١َٛ 

خالي شٙش  4ٍِغُ/ٌزش فٟ اٌّؾطخ  134.1

ٍِغُ/ٌزش فٟ  73.19ٚالً ل١ّخ  ١ٔ2012سبْ 

) اٌغذٚي  2012خالي شٙش ا٠ٍٛي  1اٌّؾطخ 

رج١ٓ ِٓ خالي ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ ٚ(. 16اٌشىً 2ٚ

االؽظبئٟ ٚعٛد فشق ِؼٕٛٞ ث١ٓ ِؾطبد 

وّب ٚعذ اْ ٕ٘بن   (P≤0.05)اٌذساسخ 

اسرجبؽب ِؼ٠ٕٛب ث١ٓ اٌىبٌس١َٛ ٚوً ِٓ 

 = ,P<0.05اٌفٛسفبد ٚاٌىجش٠زبد ػٕذ )

0.506 r ، r=0.597 ٚاسرجبؽب ػىس١ب ِغ )

-= P≤0.05 ،rدسعخ ؽشاسح اٌّبء ػٕذ ) 

(. أظٙشد ٔزبئظ 2(  )اٌغذٚي   0.606

اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ اخزالفبً ٚاػؾب فٟ ل١ُ 

 55.59اٌّغ١ٕس١َٛ إر وبٔذ أػٍٝ ل١ّخ 

 األٚيخالي شٙش وبْٔٛ  4ٍِغُ/ٌزشفٟ اٌّؾطخ 

ٍِغُ/ٌزشفٟ اٌّؾطخ  10.46ٚالً ل١ّخ  2012

 1)اٌغذٚي 2012خالي شٙش ؽض٠شاْ 1

ظٙشد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ  أؽظبئ١بً (. 17ٚاٌشىً 

وّب ٚعذ (  P>0.05)ث١ٓ ِؾطبد اٌذساسخ 

ٌألٚوسغ١ٓ  اإلشجبعاسرجبؽبً ػىس١ب ِغ ٔسجخ 

)اٌغذٚي   P≤0.05)  , ( r = - 0.557ػٕذ 

أسجبة أخفبع أ٠ْٛ اٌىبٌس١َٛ خالي (. اْ 2

رٚثبْ  ؼٛد اٌٝ لٍخ٠اشٙش اٌشث١غ ٚاٌظ١ف لذ 

وبسثٛٔبد اٌىبٌس١َٛ ِغ ص٠بدح دسعبد اٌؾشاسح 

. وّب اْ رسغ١ً ل١ُ ػب١ٌخ ٌٍىبٌس١َٛ خالي 22))

اشٙش اٌخش٠ف فٟ اٌّؾطبد ع١ّؼٙب لذ ٠ؼٛد 

اٌٝ ص٠بدح رؾًٍ اٌّٛاد اٌؼؼ٠ٛخ اٌزٟ رض٠ذ ِٓ 

رشو١ض صٕبئٟ اٚوس١ذ اٌىبسثْٛ ٚثبٌزبٌٟ ص٠بدح 

اٌٝ فٟ رؾٛي وبسثٛٔبد اٌىبٌس١َٛ غ١ش اٌزائجخ 

(، فٟ ؽ١ٓ 23ث١ىبسثٛٔبد اٌىبٌس١َٛ اٌزائجخ )

اظٙش اٌّغٕس١َٛ أخفبػبً خالي االشٙش اٌؾبسح 

ار سغٍذ الً اٌم١ُ خالي ؽض٠شاْ ٚلذ ٠ؼضٜ 

، اِب رٌه اٌٝ اسزٙالوٗ ِٓ لجً اٌٙبئّبد إٌجبر١خ

االسرفبع اٌؾبطً فٟ ل١ُ اٌّغ١ٕس١َٛ فٟ اٌشزبء 

بد لذ ٠ؼضٜ اٌٝ رؾًٍ اٌىٍٛسٚف١ً فٟ إٌجبر

اٌخؼشاء ِٚٓ صّخ رؾشس اٌّغ١ٕس١َٛ ثٛطفٗ 

ِٓ اٌّىٛٔبد االسبس١خ فٟ ثٕبء اٌىٍٛسٚف١ً 

( اْ إٌزبئظ اٌّسغٍخ فٟ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ 24)

أل٠ٟٛٔ اٌىبٌس١َٛ ٚاٌّغٕس١َٛ فٟ ١ِبٖ ٔٙش 

اٌىٛفخ رمغ ػّٓ اٌّؾذداد اٌّسّٛػ ثٙب ١ٌٍّبٖ 

-50ٍِغُ/ٌزش ٚ  200اٌطج١ؼ١خ ٟٚ٘ 

 زٛاٌٟ.ٍِغُ/ٌزش ػٍٝ ا150ٌ

 

 
 .ُ ػسشح اٌىبٌس١َٛ: اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١(16)شىً 

 
 .ػسشح اٌّغٕس١َٛ: اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ (17)شىً 
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ٍِغُ/ٌزش  244.5ثٍغذ أػٍٝ ل١ّخ ٌٍىٍٛس٠ذ      

ٚالً  2فٟ اٌّؾطخ  2012خالي شٙش ١ٔسبْ 

ٍِغُ/ٌزش خالي شٙش ؽض٠شاْ  117.6ل١ّخ 

 .(18اٌشىً ٚ  1)اٌغذٚي 1فٟ اٌّؾطخ  2012

ظٙشد  فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌّؾطبد  أؽظبئ١ب

(P > 0.05  وّب سغٍذ ػاللخ اسرجبؽ ؽشد٠خ )

ث١ٓ اٌىٍٛس٠ذ ٚوال ِٓ اٌؼسشح اٌى١ٍخ ٚاٌىبٌس١َٛ 

 r = 0.844ٚإٌزشاد ٚاٌفٛسفبد ػٕذ 

,P≤0.05)  = 0.686 , r = 0.640,  = 

0.591, r  اْ اٌم١ُ .(2( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ )اٌغذٚي

١بً ٌٍىٍٛس فٟ شٙش ١ٔسبْ ٌٍّٛالغ اٌؼب١ٌخ ٔسج

ٚغسً  األِطبسع١ّؼٙب لذ ٠ىْٛ ٔز١غخ ٌسمٛؽ 

إٌٙش ِّب ٠سبػذ ػٍٝ ص٠بدح  إٌٝاٌزشثخ ٚعشفٙب 

اٚ اٌٝ ٚاٌّؼبدْ اٌزائجخ فٟ اٌّبء  األِالػو١ّخ 

 اٌم١ُ أخفبع أِب (20)ِٕبس١ت ا١ٌّبٖ  عأخفب

اٌٝ ػبًِ اٌزخف١ف  فمذ ٠ٕست رّٛص شٙش خالي 

اسرفبع ِٕبس١ت ا١ٌّبٖ ٚص٠بدح ِؼذي إٌبرظ ِٓ 

سغٍذ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ أػٍٝ  (.21)اٌزظش٠ف 

ٍِغُ/ٌزش فٟ  528.14ل١ّخ ٌٍىجش٠زبد وبٔذ 

ٚالً ل١ّخ  2012 آةخالي شٙش   4اٌّؾطخ 

خالي  1ٍِغُ/ٌزش فٟ اٌّؾطخ  136.9وبٔذ 

ٚ اٌشىً  1)اٌغذٚي     2012شٙش ؽض٠شاْ 

ِؼ٠ٕٛخ ٚعٛد فشٚق رج١ٓ ػذَ  اؽظبئ١ب ( .19

( وّب ٌٛؽع ٚعٛد P > 0.05 ث١ٓ اٌّؾطبد )

ػاللخ اسرجبؽ ؽشد٠خ ث١ٓ اٌىجش٠زبد ٚوال ِٓ 

اٌزٛط١ٍخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّزطٍت اٌؾ١ٛٞ 

ٌألٚوسغ١ٓ ٚاٌؼسشح اٌى١ٍخ ٚا٠ْٛ اٌىبٌس١َٛ 

اٌّٛاد اٌظٍجخ اٌزائجخ ٚ اٌفٛسفبد ػٕذ 

(P≤0.05 r = 0.551, r = 0.559r = 

0.556,r = 0.597 ,r = 0.557,r = 

( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ وّب ٌٛؽع ٚعٛد ػاللخ  ,0.586

اسرجبؽ  ِؼ٠ٕٛخ سبٌجخ ث١ٓ اٌىجش٠زبد ٚوال ِٓ 

سشػخ اٌز١بس ٚاٌّٛاد اٌؼبٌمخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ػٕذ 

(P≤0.05 , r = -  0.664,  ( r = - 0.614  

 اٌّسزٜٛ إٌّخفغ ٌٍىجش٠زبد إْ .(2)اٌغذٚي 

٠ؼٛد  خالي شٙش ؽض٠شاْ فٟ اٌّؾطبد ع١ّؼٙب

ٝ اسزٙالوٗ ِٓ لجً إٌجبربد اٌّبئ١خ اٌ

اٚلذ ٚاٌطؾبٌت ٚاٌٝ فؼب١ٌخ اٌجىزش٠ب اٌّخزضٌخ 

٠ؼٛد اٌٝ ػبًِ اٌزخف١ف إٌبرظ ِٓ اسرفبع 

 (25ِٕبس١ت ا١ٌّبٖ ٚص٠بدح ِؼذي اٌزظش٠ف )

خالي شٙش آة فٟ اٌّسز٠ٛبد اٌّشرفؼخ  أِب

ِؾطبد اٌذساسخ ع١ّؼٙب فمذ ٠ؼضٜ ٘زا 

ا١ٌّبٖ ٚاسرفبع أخفبع ِٕبس١ت  إٌٝاالسرفبع 

دسعبد اٌؾشاسح ٚص٠بدح ػ١ٍّبد اٌزجخش 

 .( 16ٚثبٌزبٌٟ ص٠بدح رشو١ض األِالػ اٌزائجخ )

 

 
 ىٍٛس.اٌاٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ  (18):شىً 

 
 اٌىجش٠زبد: اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ (19)اٌشىً 

 

سغٍذ ٔزبئظ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ أػٍٝ ل١ّخ      

/ٌزش فٟ اٌّؾطخ ِىغُ 36. 43ٌٍٕزشاد إر ثٍغذ 

ٚالً ل١ّخ  2013خالي شٙش وبْٔٛ اٌضبٟٔ  3

خالي شٙش  1/ٌزش فٟ اٌّؾطخ ِىغُ 3.55ٌٙب  

 اؽظبئ١ب( 20ٚاٌشىً  1)عذٚي   ٠2012بس آ

ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌّؾطبد رج١ٓ ػذَ 

(P>0.05 وّب ٚظٙشد ػاللخ اسرجبؽ ِؼ٠ٕٛخ )

ؽشد٠خ ث١ٓ إٌزشاد ِٚغ وً ِٓ اٌىٍٛس٠ذ 

 = P<0.01)  rػٍٝ اٌزٛاٌٟ ػٕذ ٚاٌفٛسفبد 

0.391,   ( r  = 0.716, وزٌه ٚعذد ػاللخ

اسرجبؽ ؽشد٠خ ث١ٓ إٌزشاد ٚوً ِٓ اٌىذسح 

 = P r 0.05>ٚاٌىجش٠زبد ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ػٕذ ) 

0.288,   (r = 0.329, (  2اٌغذٚي .) وبٔذ

رشاو١ض إٌزشاد ِشرفؼخ فٟ فظً اٌشزبء ٚلذ 

إٌزشاد  أْ اإر األِطبس٠ؼٛد اٌسجت اٌٝ سمٛؽ 

ػبدح رجٕٝ ٚرؼضص فٟ اٌفظٛي اٌغبفخ ث١ّٕب 

٠ىْٛ اٌّسزٜٛ اٌؼبٌٟ ٌٙب فٟ ثذا٠خ اٌفظٛي 

اٌّّطشح الْ اٌّطش ٠ٕظف ٠ٚض٠ً إٌزشاد 
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اٌّٛعٛدح ػٍٝ اٌزشة اٌسطؾ١خ اٌّٛعٛدح 

( اِب االٔخفبع (٠ٚ26ٍمٟ ثٙب اٌٝ االٔٙبس

اٌٛاػؼ فٟ رشاو١ض إٌزشاد فٟ ٔٙب٠خ فظً 

اٌٝ اسرفبع دسعخ اٌؾشاسح  اٌشث١غ لذ ٠ؼضٜ

ٚص٠بدح اخزضاي إٌزشاد اٌٝ ٔزش٠ذ ثسجت 

االٔخفبع فٟ رشو١ض االٚوسغ١ٓ اٌّزاة 

رشاٚؽذ رشاو١ض اٌفٛسفبد فٟ اٌذساسخ  .(18)

اٌؾب١ٌخ ث١ٓ اْ أػٍٝ رشو١ض ٌٍفٛسفبد فٟ 

/ٌزش خالي شٙش ِىغُ 2.89إر ثٍغ  3اٌّؾطخ 

 0.15ٚالً رشو١ض وبْ  2013وبْٔٛ اٌضبٟٔ 

فٟ اٌّؾطخ   ٠2012بس آ/ٌزش خالي شٙش ِىغُ

اؽظبئ١ب ٌُ رظٙش  (.21ٚاٌشىً 1)عذٚي  1

( ث١ّٕب P>0.05فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌّؾطبد )

سغٍذ إٌزبئظ ٚعٛد اسرجبٍؽب ؽشد٠ب ِؼ٠ٕٛب ث١ٓ 

اٌفٛسفبد ِغ وً ِٓ اٌىبٌس١َٛ ٚاٌىذسح 

 = P≤0.05   r = 0.612 rٚإٌزشاد ػٕذ )

0.560, 0.716, ( r = ٛاٌٟ ٚػىس١ب ػٍٝ اٌز

 ,P≤0.05) r=- 0.569ِغ اٌمبػذ٠خ اٌى١ٍخ ػٕذ 

اٌم١ُ اٌؼ١ٍب ٌٍفٛسفبد اٌّسغٍخ ( اْ 2( )عذٚي

فٟ اٌشزبء لذ رؼٛد اٌٝ أطالق و١ّبد وج١شح 

ِٓ اٌفٛسفبد اٌّّزظخ ِٓ اٌط١ٓ ٚاٌغش٠ٓ 

ثسجت اسرفبع ِسزٜٛ ا١ٌّبٖ ٔز١غخ األِطبس 

ٚاٌزٟ رؤدٞ اٌٝ ص٠بدح ؽشوخ اٌّبء ِٚضعٗ 

بٌٟ ص٠بدح فٟ رٚثبْ اٌفٛسفبد فٟ اٌّبء ٚثبٌز

. ٚلذ رؼضٜ اٌم١ّخ اٌذ١ٔب خالي ٘زٖ فظً (26)

اٌشث١غ اٌٝ اسزغالي اٌفٛسفبد ِٓ لجً إٌجبربد 

اٌّبئ١خ ٚرشس١ت لسُ ِٓ ِشوجبد اٌفٛسفبد 

وّب اْ ثؼغ اٌطؾبٌت رمَٛ ثزّض١ً سش٠غ 

ٌٍفٛسفبد ٚرمَٛ ثخضْ اٌفٛسفبد داخً 

فٟ اصٕبء ِذح إٌّٛ  اعسبِٙب ٌزٌه ٠مً اٌفٛسفبد

رؼٛد اٌٝ ٚفشح اٌؼٛاق إٌجبر١خ  أٚ لذ (27)

ٚاٌؼٛاٌك اٌطبف١خ ٚإٌجبربد اٌغزس٠خ ثبإلػبفخ 

إٌٝ اِزضاص اٌفٛسف١ذ ػٍٝ اٌذلبئك اٌّؼذ١ٔخ 

). 28ٚاٌّٛاد اٌؼؼ٠ٛخ ٚاٌزشسجبد )

 

 
 .إٌزشاد: اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ (20)شىً 

 
 .اٌفٛسفبد اٌزغ١شاد اٌشٙش٠خ ٌم١ُ (21):شىً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

Iraqi Journal of Biotechnology                                                         412 

 

 

ونغبٍخ  2012(: انتغَشاد فٌ انخصبئص انفَزٍبئَخ وانكًََبئَخ نًَبه نھش انكوفخ خالل انًذح ين اراس  1جذول )

 .انًعذل(±ًٍثم انسطش األول انًذى وانسطش انثبنٌ )االنحشاف انًعَبسً  2013شجبط 

 انًحطخ انشاثعخ بنثخانًحطخ انث انًحطخ انثبنَخ انًحطخ األوني اسى انخبصَخ

دسجخ حشاسح 

 و◦انھواء 

31 -6 

21.166± 7.83 

A 

7      -37 

23.833± 8.79 

A 

39 –11 

25.75± 8.67 

A 

41 – 13 

28± 9.50 

A 

دسجخ حشاسح 

 و◦ انًبء

30 -7 

19.5± 7.54 

A 

31-10 

21.166± 7.27 

A 

32-11 

22.25±7.54 

A 

34 -13 

24.166±7.89 

A 

 سشعخ انتَبس

 و/ ثب

0.21    - 0.48 

0.369±0.08 

A 

0.23     - 0.51 

0.347±0.07 

B 

0.23      - 0.37 

0.290± 0.04 

A 

0.17  -  0.34 

0.256± 0.05 

A 

 انكذسح

وحذح كذسح 

 NTUنفهويَتشٍخ

20.75-1.9 

10.507±  6.52 

B 

55.76 -1.84 

17.968±  14.64 

A 

45.78 -1.69 

14.217 ± 12.38 

A 

27.06 -2.43 

15.727±  7.85 

A 

ًواد انعبنمخ ان

 انكهَخ

 يهغى/نتش

32.01 -4.41 

13.237±  8.52 

B 

44.76 -3.66 

20.728 ± 14.26 

A 

28.08 -3.54 

15.388±  8.79 

B 

52.05-4.47 

18.219±  12.70 

AB 

االس 

 انھَذسوجَنٌ

8.1- 7.1 

7.575± 0.30 

A 

8.7-7.6 

8.075±0.39 

A 

8.4 -7.6 

7.95± 0.30 

A 

- 7.5        8.4 

8.058±0.28 

A 

انتوصَهَخ 

              انكھشثبئَخ

 يبٍكشوسًَنز/سى

810     - 1220 

1007.5±106.35 

C 

1390 - 830 

1132.5±160.40 

B 

1570 -950          

    19.16±202.90 

B 

930    -    1810 

1306 .66±256.45 

A 

انًهوحخ جزء 

 ثأنف

0.51   - 0.78 

0.641±0.06 

B 

0.53  - 0.88 

0.723± 0.10 

AB 

0.61    - 1 

0.778±0.12 

AB 

1.15-0.59 

0.823±0.17 

A 

انًواد انصهجخ 

 انزائجخ انكهَخ

 يهغى/نتش

658-440 

532.5±  55.42 

C 

750 -455 

607.916±  84.81 

B 

826 -520 

649.5 ± 96.43 

AB 

977 -490 

692.91± 144.77 

A 

االوكسجَن 

 انًزاة

 نتش/يهغى

12.2 - 6.1 

9.334±1.96 

A 

10.9 – 5.7 

8.35 ± 1.76 

A 

11.8 -5.5 

8.11±  1.51 

A 

11.1 - 6.4 

8.475±  1.53 

A 

نسجخ انًئوٍخ  ان

 نإلشجبع

148 -81 

100.75± 18.90 

A 

122- 72 

91.41  ±  17.30 

A 

114 -75 

90.08 ±  12.50 

A 

117 -77 

99.33 ±  11.60 

A 

انًتطهت انحَوً 

 نألوكسجَن

 نتش/يهغى

3.7 -0.9 

1.925 ± 0.82 

B 

6.4 -1.7 

3.016 ± 1.24 

A 

5.4 -1.9 

3.041± 0.98 

A 

5.2 -1.9 

2.941± 1.11 

A 

 انمبعذٍخ انكهَخ

 يهغى/نتش

110  -164 

138.75±  15.238 

C 

130  - 190 

152.33 ± 19.90 

B 

130   - 200 

160.66 ± 21.34 

B 

140  - 210 

158.16 ±  22.01 

A 
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 انًحطخ انشاثعخ بنثخانًحطخ انث انًحطخ انثبنَخ انًحطخ األوني اسى انخبصَخ

 انعسشح انكهَخ

 يهغى/نتش

 

237.19- 436.8 

360.02±  56.68 

B 

329.2    - 470 

396.63± 42.19 

A 

309.1 - 538.2 

426.30 ± 71.22 

A 

315.8 - 524.8 

418.35±  64.04 

A 

 انكبنسَوو

 يهغى/نتش

73.19  - 107.6 

86.57±  10.23 

B 

82.6 – 111 

96.33± 10.19 

A 

83   – 125 

101.74 ±   15.72 

A 

78.8   - 134.1 

103.51 ±  16.81 

A 

 انًغنَسَوو

 يهغى/نتش

10.46- 45.29 

35.22±   10.21 

B 

30.4 - 49.38 

38.175 ± 5.28 

AB 

29.61 - 54.91 

42.15±  7.93 

A 

23.74   - 55.59 

39.224± 10.080 

AB 

 انكهوسٍذ

 يهغى/نتش

117.6 - 195.2 

151.67± 22.46 

C 

121.5 - 201.11 

159.75 ± 24.11 

B 

127.4 - 220.18 

165.196 ± 32.56 

B 

123.4  - 244.5 

170.868± 35.80 

A 

 انكجشٍتبد

 يهغى/نتش

136.9   - 386.81 

276.442 ± 68.77 

A 

138.7   - 490.51 

321.692±  82.34 

A 

148.6   – 492 

326.795± 86.79 

A 

160.4   - 528.14 

333.507±  102.24 

A 

 اننتشاد

 يكغى/نتش

26.21-  4.03 

11.78±  7.81 

A 

3.55   -  29.65 

13.38  ±   9.58 

A 

4.01   -  36.43 

15.22 ±  11.36 

A 

4.59 -  26.71 

12.88  ±   8.42 

A 

 انفوسفبد

 يكغى/نتش

0.15    - 1.26 

0.471±  0.388 

A 

0.16    - 2.32 

0.762 ±  0.778 

A 

0.17    - 2.89 

0.988 ±  1.020 

A 

0.17    - 2.44 

0.935±  0.891 

A 

 (.P<0.05نذساسخ)*انحشوف انًتشبثھخ تعنٌ عذو وجود فشوق يعنوٍخ ثَن يحطبد ا
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 .2013ونغبٍخ شجبط 2012( ثَن انخصبئص انفَزٍبئَخ وانكًََبئَخ فٌ نھش انكوفخ خالل انًذح ين آراس r(:لَى يعبيم االستجبط )2جذول )

 AT WT WF TUR pH EC SA TDS TSS DO % BOD5 TA TH Ca Mg So4 Cl No3 Po4  

AT 1 *0.978          *0.739 0.232 *0.588- *0.606- *0.564- 0.176- 0.004- 0.484- 0.373 AT 

WT  1 *0.592- 0.437 0.254 *0.737 *0.714 *0.745 0.199 *0.700- 0.012- *0.777 *0.780 0.037- 0.033 0.054- 0.007- 0.124- 0.271 0.324 WT 

WF   1 *0.828 *0.589- *0.565- *0.597- *0.570- *0.613 0.265- 0.242- 0.488- *0.569- 0.342- 0.0249- 0.229- 0.253- 0.227- 0.031- 0.011- WF 

TUR    1 0.016 *0.606 *0.611 0.102 *0.838 0.434- 0.166- *0.763 0.326 0.193- 0.363- 0.009 0.042 0.143 *0.590- *0.612 TUR 

pH     1 *0.622 0.302 0.309 0.096- 0.378- 0.275- 0.464- 0.282 0.08 0.106- 0.168 *0.555 0.416 0.308- 0.168- pH 

EC      1 *0.993 *0.978 0.187 *0.687- 0.328- *0.777 0.279 0.091 0.091- 0.016 *0.558 0.417 0.299- 0.159- EC 

S       1 *0.970 0.183 *0.656- 0.331- *0.785 0.282 0.082 0.105- 0.17 *0.770 0.417 0.306- 0.166- S 

TDS        1 0.188 *0.685- 0.329- *0.763 0.018- 0.04 0.025 0.054 *0.556 0.088 0.299 0.296 TDS 

TSS         1 0.323- 0.293- *0.912- 0.436- 0.181 0.316 0.021- 0.144- 0.142- 0.369 0.183 TSS 

DO          1 0.362 0.493- 0.386- 0.315- 0.163- *0.596- *0.629 0.289 *0.557- 0.344- DO 

%           1 1 0.519 0.183- 0.398- *0.557- *0.586 0.048 0.296- 0.166- % 

BOD5             1 0.023- 0.280- 0.095 0.154- 0.177- *0.567- *0.563- BOD5 

TA              1 *0.849 *0.863 *0.557 *0.844 0.253 *0.569- TA 

TH               1 0.044 *0.597 *0.640 0.406 *0.560 TH 

Ca                1 0.532- 0.36 0.315 0.33 Ca 

Mg                 1 0.63 *0.559 *0.559 Mg 

So4                  1 *0.686 *0.591 So4 

Cl                   1 *0.716 Cl 

No3                    1 No3 

Po4                    1 Po4 

 0.05توى انًعنوٍخ * يس
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التكامل بين مستحثات المقاومة الجهازية والمقاومات الحياتية  ضد مرض 
في   Pythium aphanidermatumسقوط البادرات المتسبب عن الفطر 

 Capsicum annuunالفلفل 
 

 االء خضير حسان       محمد صادق حسن       صالح حسن سمير
 

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  –قسم وقاية النبات 
E-mail:a_khudair@yahoo.com 

 

اجريت هذه الدراسة لتحديد كفاءة بعض عوامل المكافحة االحيائية ومركبات االستحثاث الكيميائية الستحثاث المقاومة الجهازية  الخالصة:
تحت الظروف الحقلية ،  Pythium aphanidermatum ( Edaon ) Fitzفي نباتات الفلفل ضد مرض سقوط البادرات المتسبب عن الفطر 

في االوساط  P. aphanidermatumفي تثبيط نمو الفطر  Trichoderma virideاظهرت نتائج التجارب المختبرية كفاءة عالية للفطر 
تثبيطاً لنمو الفطر الممرض على  Bacillus mycoides، كذلك حققت البكتريا  Bellحسب سلم 1الزراعية ، اذ حقق مقدرة تضادية بلغت 

10%  عند التخفيف  100بنسبة   PDAالوسط الزرعي  P

-7
P اعطى ، Bion  ملغم /  700% لنمو الفطر عند التركيز  100تثبيطاً تاماً ، وبنسبة

  ملغم / لتر. اظهرت نتائج التجربة الحقلية ان معاملة اضافة الفطر  500فحقق تثبيطاً تاماً لنمو الفطر عند التركيز  PreservePro  لتر ، اما 
T. viride  للتربة مع  PreservePro 0.20% على التوالي  وبشدة     5.00و  0.00خفضاً معنوياً في النسبة المئوية للموت ودليل المرض    

ولم  3.06% وبشدة   76.67و  63.33مقارنة بمعاملة المقارنة الملوثة بالفطر الممرض والتي بلغت فيها النسبة المئوية للموت ودليل المرض  
ل مع ا T. virideللتربة ومعاملة التداخل بين  PreserveProل مع ا B. mycoidesتختلف المعاملة معنوياً عن معامالت اضافة  البكتريا 

Bion   و التداخل بينB. mycoides ل مع اPreservePro  للبذور والتداخل بينB. mycoides ل مع اT. viride  للتربة والتي بلغت فيها
% على التوالي  وبشدة بلغت   13.33،  3.33و  6.67،  3.33و  8.33،  3.33و  10.00،  0.00ة للموت ودليل المرض النسب المئوي

 .Bللتربة  ومعاملة التداخل بين  PreservePro  مع T. viride على التوالي. حققت معاملة التداخل بين الفطر 0.53و  0.26،  0.33،  0.40
mycoides مع  PreservePro  للتربة بوجود الفطر الممرض  أعلى معدل لطول النبات والوزن الجاف للمجموعين الجذري والخضري اذ

Pسم  82.33و  83.33بلغ 

 
P غم / نبات على التوالي. 42.04،  49.33و  13.28،  15.24/ نبات  على التوالي و 
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 المقدمة 
اتجهت البحوث في السنوات القليلة        

الماضية الى استحثاث المقاومة الجهازية 
Induce Systemic Resistance   ضد

امراض النبات ، فقد استخدمت عدد من الوسائل 
الجديدة االمينة لمستحثات ذات اصل كيميائي او 
حياتي في مقاومة بعض امراض النبات التي 
تصيب الجذور او المجموع الخضري الهم 

 ; Ahmed ،2010المحاصيل االقتصادية( 
Yu فقد  اثبت كالً من  2011،   واخرون .(

Choudhary  وJohri ) 2009 ان البكتريا  ( 
Bacillus mycoides  لها قدرة على استحثاث

مقاومة جهازية للعديد من نباتات المحاصيل 
-Elكالطماطة والفلفل والخيار . كما ذكر 

Mohamedy ان استخدام 2011  (واخرون  (
كاحد العوامل  Trichoderma virideالفطر 

الحيوية لمكافحة امراض القرنابيط المتسببة عن 
و   Pythium ultimumالفطريات 

Rhizactona solani  سواء باضافته الى
التربة او غمر الجذور في معلق المقاوم الحيوي 
قد ادى الى خفض الدليل المرضي لتعفن 
الجذورالرايزكتوني وذلك عند استخدامة بتركيز 

10 P

7
P سبور / مل . اماKatay  واخرون

)  فقد اشار الى ان اضافة حامض (2011
االسكوربك ادى الى تقليل نمو الفطر 

Uromyces phaseoli  على نباتات الفاصوليا
مقارنة في حالة عدم اضافة الحامض ، اذ يعمل 
الحامض على تقليل حساسية بعض النباتات 
لالمراض الفطرية من خالل استحثاث المقاومة 
لممرضات االوراق والجذور في عدة محاصيل 

 Katayبيا والبطاطا ( كالكاكاو والفاصوليا واللو
 ; 2011واخرون ،  Dias 2011;واخرون ،

Ali  ، لذا هدفت هذه  )   2009واخرون .
التجربة الى اختبار بعض المواد الحياتية 
والكيميائية والتداخل فيما بينها في استحثاث 
المقاومة الجهازية وبيان مدى اثرها في نمو 

 وانتاجية نباتات الفلفل . 

 

 

 ق العملالمواد وطرائ

 Pythiumعزل وتشخيص الفطر 
aphanidermatum  واختبار مقدرته

Pاالمراضية :

˒
P قلعت نباتات فلفل بشكل عشوائي

ظهرت عليها أعراض الذبول من محافظة 
بغداد/ الجادرية  مع مجموعها الجذري 
ووضعت في أكياس من البولي اثيلين،عزلت 

،شخصت باعتماد  PDAمختبرياً على وسط 
 & Domasch المفتاح التصنيفي الذي ذكره

Gams 1980) كثرت العزلة بنقل جزء من .(
الغزل الفطري الى أطباق بتري حاوية على 

وحضنت األطباق في  PDAالوسط الزرعي 
س واختبرت قدرته  2ᵒ ±  25درجة حرارة 

االمراضية بالمزارع المائية حسب طريقة حسن 
 )1979. ( 

لمقدرة التضادية للفطر اختبار ا
Trichoderma viride  :   استخدم مبيد

الذي تم الحصول   T.virideالمقاومة االحيائية 
عليه من مركز الزراعة العضوية / وزارة 
الزراعة واختبرت قدرته التضادية ضد الفطر 

بطريقة  P. aphanidermatumالممرض 
في أطباق  PDAالزرع المزدوج على الوسط 

سم . لقح مركز كل نصف طبق  9معقمة قطر 
سم  0.5بوضع قرص من النمو الفطري ( قطر 

) لكل من المقاوم الحياتي والفطر الممرض. 
مكررات من ضمنها  4نفذت التجربة بواقع 

المقارنة ، سجلت النتائج بعد أسبوع من 
 ᵒ 2±  25تحضين األطباق في درجة حرارة 

 Bellحسب سلم  س بتقدير درجة التضاد
 ) .1982 (واخرون 

نموات الفطر المضاد تغطي كل  – 1 درجة
 الطبق.
نموات الفطر المضاد تغطي ثالثة  – 2درجة

 أرباع الطبق.
نموات الفطر المضاد والمسبب  –3 درجة

 المرضي تغطي كل منهما نصف الطبق .  
المسبب المرضي يغطي ثالثة أرباع  – 4 درجة

 الطبق.
 المرضي يغطي كل الطبق. المسبب –5درجة 
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واّعتبر فطر المقاومة الحياتية فعاالً عند أظهاره 
 . 2او  1قدرة تضادية بدرجة 

 
في   Bacillus mycoidesتأثير البكتريا  

 -نمو الفطر الممرض والمقاوم الحياتي :
 .Bتم الحصول على عزلة البكتريا         

mycoides   من مختبرات مركز بحوث تلوث
الغذاء / قسم البيولوجي الجزيئي / دائرة البيئة 

وزارة العلوم والتكنولوجيا والمياه التابع إلى  
المعقم في ستة عشر طبق  PDA،حضر وسط 

 .Bسم أضيف لقاح  البكتريا 9بقطر  
mycoides 10×  5بتركيز P

8
P  وحدة تكوين

10 مستعمرة / مل  من تخفيف  P

-7
P  من اللقاح

االولي إلى ثمانية أطباق بهيئة بقع حسب طريقة  
طبق بقرص  )، ثم لقح كل1999القرغولي ( 

 .Pسم من كل من الفطرين  0.5قطره 
aphanidermatum   و T.viride  كل على

حدة ووضع في مركز كل طبق ، وقد استعملت 
أربعة أطباق لكل فطر كمكررات وتركت أربعة 

ن تلقيح بالعالق البكتيري أطباق لكل فطرمن دو
 25للمقارنة . حضنت األطباق في درجة حرارة 

 ±2 ᵒ  س لمدة ثالثة أيام للفطر الممرض و
أيام للمقاوم الحياتي ، بعدها حسب مقدار   سبعة

 Montealegreالتثبيط حسب معادلة 
 )   .  2003واخرون(

                  

       % لتثبيط النمو الفطري=     

( النمو الفطري في معاملة البكتريا)  ]  -[1
( النمو الفطري في معاملة المقارنة)

x 100 

 
  Preserve proو   Bionل اختبار فاعلية ا

في نمو الفطر الممرض والمقاومين الحياتيين 
 -:على الوسط الزرعي

 Bionل استخدم في هذه التجربة  ا      
-Acibenzolar-Sوصيغته الكيميائية 

Methyl   والمنتج من قبل شركةSyngenta ،
ومادتة الفعالة حامض    Preserve proل و  ا

%   والمنتج من قبل شركة  2.5 االسكوربك 
Arysta Life Science   وذلك باستعمال
خمسة  تراكيز  ب األوساط الغذائية المسممة و

 1000،  800،  600،  400،  200هي 

عالة لتر ،محسوبة على أساس المادة الفملغم/
فضالً عن معاملة المقارنة  ، تم تلقيح كل طبق 

سم مأخوذ من حافة مستعمرة  0.5بقرص قطره 
   P. aphanidermatumالفطر الممرض 
 7 أيام و  3بعمر  PDAوالنامي على وسط 

 .B. اما معاملة البكتريا  T.virideايام للمقاوم 
mycoides  فوزع الوسط Nutrint Agar  

في األطباق بعد مزجه بالمركبات السامة 
وحسب التراكيز المذكورة اعاله، ثم لقحت 

10األطباق بمعلق البكتريا بتخفيف  P

-7
P   بمعدل

. أما معامالت  مل واحد /طبق بطريقة النشر 
 0.5المقارنة فقد تضمنت زراعة قرص بقطر 

 سم من الفطر الممرض والمقاوم االحيائي
T.viride اد على الوسط الغذائي كالً على انفر

PDA  فقط أما بالنسبة لمقارنة البكتريا فقد
من دون  NAاحتوت على الوسط الغذائي 

 25إضافة . حضنت األطباق في درجة حرارة 
 .Pأيام للفطر الممرض  3س لمدة °  ±2 

aphanidermatum  أيام للمقاوم  7 و
ويوم واحد للمقاوم اإلحيائي     T.virideاإلحيائي 

B. mycoides وسجلت النتائج النهائية .
بحساب قياس متوسط قطرين متعامدين 

 .Pللمستعمرة الفطرية لكل من 
aphanidermatum  وT.viride  أما معاملة

البكتريا فحسبت اعداد المستعمرات في كل 
طبق ، و احتسبت النسبة المئوية للتثبيط كما في 
الفقرة السابقة، ونفذت التجربة بواقع أربع 

ات لكل معاملة من ضمنها معاملة مكرر
 المقارنة .  

  
تقييم فعالية عوامل تحفيز المقاومة الجهازية 

 .Pفي اصابة محصول الفلفل بالفطر 
aphanidermatum  والتأثير في بعض

 -:في الفلفل صفات النمو وكمية االنتاج

نفذت التجربة حقلياً في احد البيوت البالستيكية 
في كلية الزراعة / جامعة بغداد ، إذ جرى أعداد 
األرض للزراعة وعقمت التربة باستعمال مبيد 
البلتانول  وقائياً في تطهير التربة من مسببات 

Pمل / م  2اإلمراض المحمولة فيها، و خلط 

2
P  من

التربة مع ماء السقي وتركت لمدة 
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) . بعد ذلك  1999واخرون،  Escobarشهر(
 3حرثت التربة وعزقت جيداً ثم قسمت إلى 

م والمسافة بين  2قطاعات والى مروز بطول 
سم واشتملت التجربة على خمسة 70مرز وأخر 

عشر معاملة وبثالثة مكررات واتبع تصميم 
) وتضمنت RCBDالقطاعات الكاملة المعشاة (
 التجربة المعامالت اآلتية .

 تربة معقمة فقط. – 1 

 .P تربة ملوثة بالفطر الممرض -2
aphanidermatum. 

+  T.virideتربة معاملة بالمقاوم االحيائي  –3 
 الفطر الممرض.  

 .Bتربة معاملة باللقاح البكتيري -4
mycoides.الفطر الممرض + 

+ الفطر  Preserve proل تربة معاملة با -5
 الممرض.

 T.viride + Preserveل (تربة معاملة با -6
pro.الفطر الممرض + ( 

+  B. mycoidesل (تربة معاملة با -7
Preserve pro.الفطر الممرض + ( 

+  B. mycoidesل (تربة معاملة با -8
T.viride .الفطر الممرض + ( 

)  B. mycoides  +Bionل (تربة معاملة با -9
 + الفطر الممرض .

) +  T.viride   +Bionل (تربة معاملة با –10
 الفطر الممرض.

+ تربة  B. mycoidesل (بذور معاملة با  -11
 + الفطر الممرض. Preserve pro)ل معاملة با

+ تربة  B. mycoidesل (بذور معاملة با -12
 + الفطر الممرض.T.viride ) ل معاملة با

+ تربة معاملة T.viride  ل(بذور معاملة با- 13
 الممرض )+ الفطر  Preserve proل با

+ الفطر Bio root care ل تربة معاملة با -14
 الممرض.

+ الفطر Beltanol ل تربة معاملة با -15
 الممرض.

نقلت الشتالت إلى تربة البيت البالستيكي 
شتالت لكل  10يوماً وبواقع  21وهي بعمر 

شتالت على كل جانب )  5وحدة تجريبية ( 
سم . أضيف  40المسافة بين شتلة واخرى 

ايام من نقل الشتالت  5قبل  T.virideالفطر  
غم / جورة ( توصية  1وخلط جيداً بمعدل 

الشركة المنتجة له ) و اضافة اللقاح البكتيري 
x 10 P 7مل / جورة  بتركيز  100بمعدل 

8
P  

وحدة تكوين مستعمرة / مل  في اثناء الشتل 
) .في حين حضر لقاح الفطر 2000(الدليمي ، 

رض باستخدام الوسط الزرعي المكون من المم
 Cucumber Sucroseمستخلص ثمار الخيار 

Agar  )CSA  واضيف اللقاح بعمل شق (
سم على امتداد المرز اسفل   15 -10بعمق 

النبات ثم اضيف اللقاح في الشق وعلى جوانبة 
Pاطباق / م 4كل حسب معاملتة بمعدل  

2 
P  وذلك

 600ض مع بخلط محتويات اطباق الفطر الممر
CmP

3 
P  ماء معقم بواسطة خالط كهربائي

وأضيف لقاح الفطر   ) 2000(الدليمي ،
الممرض بعد أسبوع من زراعة الشتالت ، أما 
نباتات المقارنة فقد أضيف لها معلق من الوسط 

CSA  من دون التلقيح بالفطر الممرض بعد
Pسم  600خلط األطباق مع

3 
P  ماء معقم . أما فيما

فقد  Bio root careل  ايتعلق بمستحضر 
غم / جوره ( توصية الشركة  1أضيف بمقدار 

 Preserve proل المنتجة له ) ، وتمت إضافة ا
مل /  100مل / لتر ماء وبمقدار  1بتركيز

جوره (توصية الشركة المنتجة له ) ، وأضيف 
مل  100ملغم / لتر وبمقدار 50بتركيز Bion لا

) . 2009واخرون ،  Kone/ جوره   (
غم / م  6أجريت عملية التسميد باليوريا بمعدل و

P

2 
P غم /  10وسماد السوبرفوسفات الثالثي بمعدل
Pم 

2
P   ، حسبت النسبة 1989(مطلوب واخرون. (

يوماً من  120المئوية لموت الشتالت ، وبعد 
نباتات  5زراعة الشتالت سجلت النتائج  بقلع  



 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                          422 

 

عشوائياً لكل مكرر  لحساب شدة اإلصابة حسب 
درجات وفقاً لما  5رج المرضي المكون من المد

  -يأتي :

 = جذور سليمة . 0درجة   
 = تلون الجذور الثانوية. 1درجة   

= تلون الجذور الثانوية وجزء من  2درجة  
 الجذر الرئيسي.

= تلون الجذر الرئيسي بالكامل من  3درجة  
 دون تلون قاعدة الساق.

وتلون  = تلون الجذر الرئيسي وتهرؤه 4 درجة 
 قاعدة الساق.

ومن ثم حسب الدليل المرضي لكل مكرر وفق 
 -المعادلة اآلتية :

دليل 
المرض=

�(عدد البادرات من   الدرجة 𝟎×𝟎)+⋯+(عدد البادرات من الدرجة 𝟒×𝟒�]
العدد الكلي للبادرات المفحوصة ×𝟒

× 100   

)Kobriger  ، 1998واخرون ( 

كما حسبت شدة اإلصابة لكل مكرر حسب  
 -المعادلة اآلتية :

درجتها)× مجموع (عدد النباتات شدة اإلصابة =    
مجموع النباتات  

      

)Nzungize  ، ثم حسبت 2011واخرون .(
اوراق عشوائياً   5مساحة الورقة ، تم اعتماد 

تمثل مستويات مختلفة من كل نبات من النباتات 
جهاز قياس المساحة الورقية  الخمس باستخدام

من إنتاج  Area Meter User guideالكلية 

 Copy rigt©2003 ADC  شركة 
BioScientific 

Limited,SG129TAU.K وسجل ارتفاع ،
النباتات من سطح التربة الى القمة النامية ، 
 والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري

نباتات من كل مكرر لحساب وزن  5حددت .و
 اصل ابتداًء من أول جنية إلى سادس جنية.الح

 
  النتائج والمناقشة

 T. virideالقدرة التضادية للمقاوم الحياتي  
 .Pضد الفطر الممرض 

aphanidermatum   على الوسط الزرعي
PDA :-  اشارت نتائج االختبار وجود مقدرة

 .Tتضادية عالية بين عامل المكافحة االحيائية  
viride  والفطر الممرض

P.aphanidermatum    اذ حقق مقدرة ،
تضادية بلغت الدرجة االولى حسب السلم الذي 

) بعد سبعة ايام 1982 (واخرون Bellوضعة 
)  ، كما  1من تلقيح الوسط الزرعي صورة ( 

تالمس مباشر بين مستعمرة المقاوم  لوحظ
ومستعمرة الفطر  T. virideاالحيائي 

الممرض ، تاله نمو مستعمرة المقاوم االحيائي 
فوق سطح مستعمرة الفطر الممرض ، والتفاف 
بعض خيوط الغزل الفطري للمقاوم حول الغزل 
الفطري للفطر الممرض عند المشاهدة تحت 

قد يشير الى ان هناك  المجهر الضوئي،مما
على الفطر  T. virideنشاط تطفلي للفطر 

الممرض . وهذا يتوافق مع ما وجده العديد من 
 ; Bourguignon  ،2008الباحثين (

Osorio-Hernandez  ، 2011واخرون .(
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 ضد الفطر الممرض T.viride ) القدرة التضادية للمقاوم اإلحيائي 1( صورة

A الفطر الممرض    - P.aphanidermatum          B اختبار التضاد – 

 

A B 

 
 

 .Pفي نمو الفطر B. mycoidesتاثير البكتريا 
aphanidermatum  المقاوم االحيائي  وT. 

viride :-  بينت نتائج هذا االختبار وجود
تجاه  B. mycoidesخاصية تضادية للبكتريا 

في  P. aphanidermatumالفطر الممرض 
الوسط الزرعي ، فقد سببت البكتريا بتخفيف 

10 P

-7
P   تثبيطاً في نمو الفطر بلغP

 
P100 وذلك %

مقارنة بنمو الفطر في اطباق المقارنة والتي لم 
تستخدم فيها البكتريا ، وقد تعزى كفاءة البكتريا 

B. mycoides  الى انتاجها للمضادات الحيوية
و االنزيمات المحطمة لجدران الخاليا الفطرية 
أثناء نموها في الوسط الزرعي ومنها 

و  Iturinو  Bacillomycinالمضاد
Zwittermicin ل وانزيم اEndogluconase 

الذي يعمل على تحطيم السليلوز الموجود في  
 Akgul (جدران هايفات الفطريات البيضية 

& Mirik  ،2008 في حين تفوق الفطر . (
في قابلية التحمل للبكتريا   T. virideاالحيائي 

B. mycoides   اذ ادى استعمال البكتريا ،
تضادية قليلة بالتركيز المذكورالى تحقيق قدرة 

للبكتريا ضد المقاوم االحيائي في االيام االربعة 
االولى من التجربة ولكن بعد سبعة ايام من 
التجربة لم تحقق البكتريا اي قدرة تضادية تجاه 
المقاوم االحيائي فقد بدء الغزل الفطري 
باستعادة نموه وانتشاره وهذا يتفق مع ما وجده 

Abeysinghe ) 2008 الفطر  ) من امتالك
T. viride  مقدرة عالية لتجنب المواد المفرزة

من قبل األحياء المجهرية األخرى المرافقة له 
.اوقد يعود تفسير ذلك ألنتاج انزيمات عديدة 

 β -1,3 و  Protease   ،Chitinase كانزيم 
glucanase   او المضادات الحيوية التي ال

تتأثر بالمضادات الحياتية المفرزة من قبل 
واخرون،  Radjacommareبكتريا (ال

2010.  ( 

 ل وا  Bionل تأثير عاملي االستحثاث ا
PreservePro  في نمو الفطر الممرض

P.aphanidermatum  والمقاومين
 B.mycoides و T.virideاإلحيائيين 

بينت نتائج تأثير تراكيز مختلفة من   -مختبريا:
 PreservePro و   Bionل مركبي االستحثاث ا

 aphanidermatumفي نمو الفطر الممرض
P.  وفطر المقاومة اإلحيائيةT.viride  والمقاوم

 PreservePro ل. إن ا B.mycoidesاإلحيائي 
كان أالكفأ في تثبيط نمو الغزل الفطري للفطر 

،  100الممرض ولجميع التراكيز المستخدمة 
ملغم / لتر وبفروق  500و  400،  300،  200

) .كما (A 1معنوية عن معاملة المقارنة شكل 
أوضحت نتيجة االختبار وجود اختالفات معنوية 
بين نسب تثبيط الفطر الممرض عند التراكيز 

 1ومعاملة المقارنة  شكل  Bionلل المدروسة 
)(B  إذ اظهرت النتائج وجود عالقة طردية ،

ط حتى تصل بين التراكيز المختبرة ونسب التثبي
ملغم / لتر  700% عند التركيز  100أقصاها 

وعالقة عكسية بين التراكيز ومعدل نمو قطر 
مستعمرة الفطر الممرض حتى منع نمو الفطر 

ملغم / لتر . بينما لم تبِد  700كلياً عند التركيز 
و  PreserveProل التراكيز المستخدمة من ا
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Bion ين إي تأثير يذكر ضد المقاومين االحيائ
T.viride  وB.mycoides  وتتفق هذه النتائج .

)  (2009واخرون  Koneما توصل إليه كل من 
 Bion لوذلك عند استخدام مركب االستحثاث ا

 Phytophthoraمختبرياً ضد الفطر الممرض 
capsici   25على محصول الشجر بالتراكيز  ،

ملغم / لتر  2000،  1000،  500،  100،  50
اكيز الواطئة لم تثبط نمو الغزل اذ وجد أن التر

بينما     P.capsiciالفطري للفطر الممرض 
التراكيز العالية ثبطت نمو الغزل الفطري 
بمقدار قليل ،وربما يعود سبب تحمل الفطر 

 Bion ل المستخدمة هو أن اBion للتراكيز ا
مركب استحثاث يستحث دفاعات النبات عند 

لتأثيره في  نمو  االستخدام الحقلي  ، اما بالنسبة
الغزل بالتراكيز العالية منه فقد يعود إلى تأثيره 
المباشر في نمو الغزل الفطري من خالل تأثيره 
في نفاذية الغشاء الخلوي للفطر الممرض 

 وبالتالي عرقلة نمو الغزل الفطري . 

فقد يعزى   PreservePro للأما بالنسبة 
تاثيره في الفطر الممرض الى عمله كمثبط 
للعمليات الحيوية الالزمة لنمو المسببات 
المرضية وبالتالي عرقلة نموها وموتها 

)Ahmed  ،2010 ان لهذه النتائج تطبيقات . (
ميدانية جيدة عند استخدام تلك المركبات مع 
المقاومات اإلحيائية لفطريات التربة . 

 

 

 

) في نمو الفطر الممرض   Preserve Proو   ( Bionلا تاثير كل من عاملي االستحثاث  ) 1الشكل(
 مكررات .  4كل رقم يمثل معدل  .والمقاومين اإلحيائيين مختبرياً 

A - ل تاثير اPreservePro   ضدالفطر الممرضP. aphanidermatum  والمقاومين االحيائيينT. viride ،
B. mycoides ( 

B-  ل اتاثيرBion    ضد الفطر الممرضP.aphanidermatum   والمقاومين االحيائيينT. viride  ،B. 
mycoides ( 

0
20
40
60
80

100

0 100 200 300 400 500 600

 %
يط
تثب
لل

 
%

In
hi

bi
tio

n
 

 … التراكيز

A الفطر الممرض 

 T.virideالمقاوم االحيائي 

 B. mycoideالمقاوم االحيائي 

0
20
40
60
80

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800

 %
يط
تثب
لل

 
%

In
hi

bi
tio

n
  

 التراكيز
Concentration   

B  الفطر الممرض 

 T.virideالمقاوم االحيائي 

 B.mycoidesالمقاوم االحيائي 



 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                          425 

 

 

تقويم كفاءة بعض العوامل الحياتية والكيميائية 
 في مقاومة االصابة بالفطر الممرض

aphanidermatum  P.   تحت الظروف
 الحقلية
)  1اوضحت نتائج هذه التجربة ( جدول          

ان المعامالت المستعملة قد خفظت من التاثير 
السلبي للفطر الممرض وبشكل واضح ووفرت 
حماية جيدة لنباتات الفلفل من االصابة بمسبب 

وبفروق  مرض تعفن بذور وجذور الفلفل
معنوية قياساً بمعاملة المقارنة ، اذ تفوقت معاملة 

ل مع ا  T. virideبين المقاوم الحيوي  التداخل
PreservePro  للتربة معنوياً  على جميع

المعامالت وفي جميع الصفات المدروسة  ،اذ 
 5.00و  0.00بلغت % للموت ودليل المرض  

مقارنة مع  0.20% على التوالي  وبشدة اصابة 
%  76.67و  63.33معاملة المقارنة اذ بلغت 

ولم تختلف   3.06اعلى التوالي وبشدة قدره
المعاملة معنوياً عن معامالت التداخل بين بكتريا 

B.mycoides   معPreservePro  والمقاوم
T. viride ل مع اBion   وB.mycoides  مع

PreservePro ل للبذور واB.mycoides  مع
T. viride  اضافة للتربة والتي بلغت % للموت

،  3.33و  10.00،  0.00ودليل المرض  
%  13.33،  3.33و  6.67،  3.33و  8.33

،  0.33،  0.40على التوالي  وبشدة مقدارها 
على التوالي  . إن دور حامض  0.53و  0.26

في مقاومة المسبب  C)االسكوربك (فيتامين 
المرضي يكون من خالل عمله في التقليل من 
تأثيرات األكسدة الهادمة للفعاليات االيضية 

-Abdelت المرضية (الناتجة من تأثير المسببا
Kader  ، إذ وجد2012واخرون ، (  

)Ahmed  ،2010 أن حامض االسكوربك (
يعمل على زيادة فعالية أنزيمات مقاومة التأكسد 

 Catalase و  Peroxidaseبالنبات كانزيمات 
، كما ان الحامض يؤدي إلى زيادة كفاءة الجذور 
في امتصاص العناصر الغذائية فضالً عن زيادة  

 Traber & Stevensءة  التمثيل الضوئي (كفا
 .T) .وقد يعود  سبب مقدرة الفطر 2011، 

viride  في كبح نشاط المسبب المرضي من
خالل وجود ابواغ الفطر المالمسة لسطح البذرة 

ونموها واستعمارها للتربة المحيطة بالبذرة ، و 
يقوم بإفراز العديد من المضادات الحيوية التي 

ل ط لنمو الفطر الممرض كالها تأثير مثب
Isonitriles  ،Steroids   وPeptaibols 

)Sallam  ، آو يعود لتحفيزه 2009واخرون . (
ل و ا  Peroxidase لعلى زيادة فعالية إنزيمي ا

Chitinase  48في النباتات المعاملة به بعد -  
) . Harman  ،2006ساعة على التوالي ( 72

في حين تكمن كفاءة المقاوم الحيوي البكتيري 
B.mycoides    في خفض النسبة المئوية

للموت وشدة اإلصابة بالفطر الممرض إلى 
المنافسة بين المسبب المرضي وعامل المكافحة 
اإلحيائية على المواد الغذائية وإفرازات الجذور 
والتي تعد عوامالً أساسية لنمو البكتريا في 

ل الجذور وأبعاد المسبب المرضي منطقة حو
) 2010واخرون ،  Zhangمن البيئة المنافسة (

او يعود إلى أن البكتريا تفرز عدد من 
ضد الفطر الممرض المضادات الحيوية الفعالة 

و  Itutin   ،Fenycin  ،Bacilinكالمضاد
Bacitracin  وهذه المضادات لها فعالية

طريات تضادية عالية ضد مجموعة كبيرة من الف
الممرضة لجذور النباتات ومنها الفطر 

P.aphanidermatum )Jamil  ،2007  .(
ويمكن تفسير سبب انخفاض دليل المرض وشدة 
اإلصابة عند المعاملة بالمستحث الكيميائي 

Bion  إلى انه أحد مركبات تحفيز المقاومة
الجهازية في النبات نتيجة لتراكم البروتينات 

 Chitinaseبات كانزيم المتعلقة بدفاعات الن
وزيادة تركيز β -1,3-glucanase وانزيم 

حامض الساليسيلك في النبات (الموسوي ، 
) . ومن الجدير بالذكر ان المبيد 2012

لم يعٍط حماية كافية   Beltanolالكيمياوي 
للبذور وقد يعود ذلك إلى كون المبيد هو احد 
المبيدات الجهازية لذلك لم تمتص البذور 

كيز الكافية منه لمنع حدوث اإلصابة بالفطر الترا
الممرض ، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما 

) من 2005واخرون،  Validovتوصل إليه (
ضد الفطرين   Beltanolان استعمال المبيد 

قد   F. solaniو  R. solaniالممرضين 
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 66.7،  62.5خفض نسب اإلصابة والشدة إلى 
 % على التوالي . 26.25، 23.12و 

 Bio root careل كذلك الحال بالنسبه لخليط ا
 Bacillusالمتكون من المقاومات اإلحيائية 

subtilis  ،Pseudomonas fluorescens  ،
Trichoderma viride  وPaecilomyces 

lilacinus  وجميعها لها تأثيرات مضادة
لالحياء المجهرية الممرضة للنبات ومن 

تنتج  P.fluorescensالمعروف ان البكتريا 
 Hydrogenل العديد من المضادات الحيوية كا

cyanide  ،Alamonia  وPyrrolnitrin 
والمركبات االيضية السامة ومنها مركب 

Siderophores  المتميز بوزنه الجزيئي
الواطئ ، إذ يعمل على التنافس على عنصر 
الحديد وجعله غير جاهز لإلحياء الدقيقة 

 Singhاألخرى ومنها الممرضات النباتية (
) . وقد يعود قلة تأثير 2006واخرون، 

يل المستحضر في النسبة المئوية للموت ودل
المرض والشدة مقارنة بباقي المعامالت إلى 
منافسة اإلحياء فيما بينها على الماء و المكان و 
المغذيات واألوكسجين مما يؤدي إلى حصول 

 Blanchardتنافس وتضاد بينها (
&Bjorkman  ،1996 وقد انعكس تاثير.(

المعامالت المختلفة على معايير نمو نبات الفلفل 
، فوجد تفوق معنوي   ) 2المدروسة ( جدول 

 T. virideلمعاملة التداخل بين المقاوم الحيوي  
على جميع عوامل  PreserveProل مع ا

االستحثاث االخرى في زيادة طول النبات 
سم  83.33بوجود الفطر الممرض والتي بلغ 

والتي لم تختلف معنوياً عن معاملة اضافة 
 PreserveProمع  B.mycoidesالبكتريا 

 82.33التي بلغ فيها معدل طول النبات للتربة و
سم قياساً بمعاملة النبات بالفطر الممرض فقط 
والتي انخفض فيها معدل طول النبات الى 

،ان  2سم ،ويتضح من نتائج  الجدول  25.00
المعامالت المستعملة ادت الى زيادة المساحة 
الورقية والوزن الجاف للمجموعين الجذري 

بات قياساً بمعاملة والخضري ووزن حاصل الن
المقارنة ( الفطر الممرض بمفردة ) التي بلغت 

عندها القياسات ادنى مستوياتها . ويمكن تفسير 
السبب في زيادة نمو النبات بفعل المعاملة 

الى كفاءة  T. virideبالمقاوم الحيوي الفطري  
الفطر في تنشيط آليات النمو والتي تسيطر عليها 

داخل النبات ومنها منظمات النمو المنتجة 
فضالً عن قدرته على أنتاج  IAAاالوكسين 

الجبرلينات والتي لها أهمية كبيرة في تنظيم نمو 
) . 2004واخرون ،  Harmanوتطور النبات(
القدرة  .Trichoderma spp كما ان للفطر

على زيادة جاهزية الحديد من ثالث اوكسيد 
 بتحويله الى الحالة المخلبيةFeR2ROR3Rالحديديك 

FePواختزال ايون الحديديك 

+3
P  الى ايون

FePالحديدوز 

+2
P  االكثر جاهزية

)اما التأثير االيجابي Harman  ،2000وذوبانا(
لحامض االسكوربك قد يعود الى دوره في زيادة 
تركيز النتروجين في االوراق او لدوره في 
زيادة تركيز الكلوروفيل من خالل توفير 

كيبه .إن التفوق العناصر الغذائية الداخلة في تر
المعنوي في تحسين معايير النمو الذي تحقق 
عند المعاملة بالمقاوم الحيوي البكتيري 

B.mycoides  يشير إلى كفاءة هذا المقاوم بما
يمتلكه من آليات متعددة في تحسين نمو النبات 
منها انتاج الكثير من المضادات الحيوية 

 ،  Iturinل كالمتعددة الببتيد الدهنيه كا
Bacillomycin D   وFengycin 

)Choudhary  &Johri  ،2009 كما لها ،(
القدرة على إنتاج منظمات النمو النباتية مثل 

IAA  وكذلكGAR3  R التي تساعد في زيادة معدل
انقسام الخاليا  وارتفاع مستوى االيض داخل 

) Mcspadden-Gardener  ،2004الخاليا (
وع أما سبب انخفاض الوزن الجاف للمجم

الجذري والخضري في معاملة الفطر الممرض 
عن معاملة المقارنة الى ان إصابة الجذور تؤدي 

 Lumsdenإلى أعاقة انتقال الماء والمغذيات (
) . كما أن للفطر 1976واخرون، 

P.aphanidermatum  قدرة على استعمار
األنسجة الحديثة بصورة سريعة وتكوين 

 Sporangiaو Oosporeالوحدات التكاثرية ( 
) عليها مما يزيد من كمية لقاح الفطر و 

) . 2006واخرون ،  Nakkeeranخطورته (



 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                         427 

 

 

كما يتضح من النتائج  ان المعامالت المستعملة 
ادت الى زيادة وزن الحاصل قياساً بمعاملة 
المقارنة ( الفطر الممرض بمفرده ) التي بلغ 

كغم / نبات ، وقد يعود سبب  0.070عندها 
الت التداخل بين المقاومات االحيائية تفوق معام

في زيادة معايير االنتاج الى  PreserveProل وا

قابلية تلك المقاومات على زيادة جاهزية 
العناصر الغذائية في اوراق نبات الفلفل مما 
يؤدي الى زيادة في معايير النمو واالنتاج في 
الحاصل بسبب التاثيرات االيجابية لجاهزية 

) .Abeysinghe  ،2008ئية (العناصر الغذا

 
) تاثير انماط مختلفة من المعامالت االحيائية والكيميائية في مقاومة الفطر الممرض المسبب لمرض 1جدول (

 سقوط البادرات وتعفن الجذور على الفلفل تحت الظروف الحقلية 
 

% لدليل  % للموت المعامالت
 المرض

شدة 
 االصابة

 0.00 0.00 0.00 تربة معقمة  فقط
 P.aphanidermatum 63.33 76.67 3.06تربة ملوثة بالفطر الممرض

 T.viride +P.aphanidermatum 6.67 16.67 0.66تربة معاملة 
 B. mycoides +P.aphanidermatum 13.33 20.00 0.80تربة معاملة 
 Preserve pro+P.aphanidermatum 6.67 15.00 0.60تربة معاملة 

 +T.viride  + Preserveproتربة معاملة 
P.aphanidermatum 

0.00 5.00 0.20 

 B. mycoides+ Preserveتربة معاملة 
pro+P.aphanidermatum 

0.00 10.00 0.40 

+  B. mycoidesتربة معاملة
T.viride+P.aphanidermatum 

3.33 13.33 0.53 

 +B. mycoides  +Bion تربة معاملة
P.aphanidermatum 

6.67 16.67 0.40 

+   T.virideتربة معاملة 
Bion+P.aphanidermatum 

3.33 8.33 0.33 

 B. mycoides+Preserveبذور معاملة 
pro+P.aphanidermatum 

3.33 6.67 0.26 

+  B. mycoidesبذورمعاملة
T.viride+P.aphanidermatum 

13.33 33.33 1.46 

 T.viride +Preserve pro  بذور معاملة 
+P.aphanidermatum 

6.67 13.33 0.53 

 Bio root care+P.aphanidermatum 23.33 41.67 1.66تربة 
 Beltanol +P.aphanidermatum 33.33 45.00 1.80تربة معاملة 

L.S.D.   0.29 6.59 10.62 0.05عند مستوى احتمال 
 مكررات  3كل رقم في الجدول يمثل معدل *

 
 



 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                         428 

 

 

انماط مختلفة من المعامالت االحيائية والكيميائية ضد مرض تعفن الجذور وسقوط بادرات الفلفل  ) تاثير2جدول (
 في معايير النمو واالنتاج   P. aphanidermatumالمتسبب عن الفطر 

 مكررات  3كل رقم في الجدول يمثل معدل *

 

 
 المعامالت

طول 
 النبات
 سم

المساحة 
 الورقية

Pسم

2 

الوزن الجاف ( غم / 
 نبات )

حاصل 
النبات / 

للمجموع  كغم
 الجذري

للمجموع 
 الخضري

 0.555 28.04 6.24 14.04 62.33 تربة معقمة  فقط
تربة ملوثة بالفطر 

 P.aphanidermatumالممرض
25.00 6.36 0.99 1.82 0.070 

+  T.virideتربة معاملة 
P.aphanidermatum 

64.00 16.05 7.74 33.75 0.823 

+  B. mycoidesتربة معاملة 
P.aphanidermatum 

59.67 15.33 6.78 30.50 0.770 

+ Preserve proتربة معاملة 
P.aphanidermatum 

67.00 18.27 10.41 40.26 0.853 

    .T.viride + Preserve proتربة معاملة 
 +P.aphanidermatum 

83.33 23.26 15.24 49.33 0.906 

 B. mycoides+ Preserveتربة معاملة 
pro+P.aphanidermatum 

82.33 20.41 13.28 42.04 0.883 

+  B. mycoidesتربة معاملة
T.viride+P.aphanidermatum 

67.67 17.93 8.94 38.25 0.843 

+  B. mycoides تربة معاملة
Bion+P.aphanidermatum 

71.00 18.73 11.04 42.42 0.853 

+   T.virideتربة معاملة 
Bion+P.aphanidermatum 

74.00 19.03 12.65 42.10 0.820 

 B. mycoides  +Preserveبذورمعاملة 
pro+ P.aphanidermatum 

74.00 18.81 11.86 42.05 0.820 

+  B. mycoidesبذورمعاملة
T.viride+P.aphanidermatum 

68.33 18.90 11.98 40.67 0.713 

 T.viride +Preserve pro  بذور معاملة 
+P.aphanidermatum 

71.67 17.40 10.29 29.08 0.770 

 Bio rootتربة 
care+P.aphanidermatum 

42.00 12.30 4.53 5.84 0.470 

 Beltanolتربة معاملة 
+P.aphanidermatum 

40.67 10.96 3.64 4.27 0.420 

L.S.D.   0.097 9.38 0.37 0.18 4.16 0.05عند مستوى احتمال 
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