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 الممخص
البازالء  عمى  انبات البذكرالسينية فاعمية االشعة ر استيدفت ىذه الدراسة اختبا

الفطريات  المجمكعة مف حقكؿ الكسيطة، الجبؿ االخضر، ليبيا، كتحديد تأثيرىا عمى
اظيرت نتائج المعاممة باألشعة السينية حيث  المحمكلة كالتى تـ عزليا مف ىذه البذكر،

رضيا لممكجات القصيرة تناقص في نسبة االنبات البذكر السميمة ظاىريا عند تع
 كالطكيمة، بينما البذكر المصابة فاف المكجات الطكيمة اكقفت انباتيا كميا، كما سجؿ

ض( تناقص في عدد الفطريات المعزكلة مف البذكر السميمة )الخالية ظاىريا مف االعرا
معاممة باالشعة، كبينت النتائج ايضا اف الغير ذكر كعمى البذكر المصابة مقارنة بالب

الطكؿ المكجى لألشعة يمعب دكر في ىذا التناقص حيث اعطت المكجات الطكيمة اعمى 
 مقارنة بالمكجات القصيرة. المعزكلة كعمى نسبة انبات البذكر تأثير عمى ىذه الفطريات

 ، الفطزيات النباتية، موجات االشعةبذور الباسالءاالشعة السينية،  الكلمات المفتاحية: 

   المقدمة
االشعاعات في مجاؿ مكافحة امراض النبات كأحد بدائؿ المكافحة تـ ادخاؿ 

االماكف محدكدة المساحة كالمغمقة اال في  التقنيةالكيميائية، اال انو ال يمكف تطبيؽ ىذه 
كما استخدمت ىذه االشعة في مجاؿ تعقيـ الميكركبات عادة مثؿ المخازف كالصكامع، 

( X-ray) السينينةلى اف استخداـ االشعة عدد مف الدراسات ا أكدتك ، (8)الدقيقة  
كاعطت ىذه االشعة فاعمية  (،10) ساىـ في القضاء عمى الفطريات الممرضة لمنبات

 عمى حبكب القمح  Eurygaster integriceps ضد فطر  (3) اعمى عمى الفطريات
الذل يصيب منتجات  Microcyclus uleiلمكافحة فطر  استخدمت، كما ((6

معاممة بذكر االرز باإلشعاع خفض نسبة االصابة بفطر  أفك  (7)المطاط
Trichoconis padwickii(4) األشعة السينية بديؿ ، باإلضافة الى االتجاه نحك اعتبار
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غير حيكل لممبيدات في مجاؿ المكافحة الممرضات النباتية، فيى تمتمؾ خاصية تأثيرىا 

تأثير عمى الصفات الحيكية االقؿ عمى العائؿ النباتي المستيدؼ بالمكافحة، كليا 
عند تعرض بذكر بقكلية  ،((11 عمى نمك النبات تؤثر ، ال(2) كالكيميائية ليذه البذكر

لألشعة السينية اعطت نمك عالى المعنكية مقارنة بالبذكر غير المعاممة، كتـ القضاء عؿ 
،  Macrophomina phaseolinaالفطريات المحمكلة عمى ىذه البذكر كالتي شممت )

Fusarium spp.  ك Rhizoctonia solani ككانت نسبة االصابة باألمراض )
يتبايف تأثير االشعة باختالؼ اطكاليا  ،(9)الناتجة عنيا منخفضة بشكؿ كبير جدا

بذكر الفاصكليا بكانت اكثر تأثيرا عمى نسبة تكاجد الفطريات  الطكيمةالمكجات المكجية، ف
فركؽ  ايضا اعطت ك )غير المعرض لألشعة( شاىدمقارنة بال يامعنك  ياانخفاضادت الى 
ىذه البذكر، مقارنة بالمعاممة بالمكجات القصيرة التي كانت فعالة  انباتفي نسبة معنكية 

  (.1)عمى الفطريات اال انيا بنسب اقؿ مف المكجات الطكيمة
 وطرائق البحث مواد

 يداء الكائفالشاجريت ىذه المعامالت بقسـ االشعة التابعة لمستشفى      
ضد مف األشعة السينية قصيرة كطكيمة مكجات باستخداـ  ليبيا،  بمدينة البيضاء،

مف حقكؿ الكسيطة بعد تجفيفيا جمعت التي  الفطريات المحمكلة عمى بذكر البازالء
 )عمييا اعراض مرضية( كالمصابة )ظاىريا(  حيث عرضت بذكر البازالء السميمة ،ىكائيا

المعاممة ، كاجريت عممية العزؿ لمبذكر )الطكيمة كالقصيرة( لسينيةاالى نكعيف مف اشعة 
عمى اطباؽ كذلؾ بتكزيعيا  عمييا،النباتية المحمكلة عمى  الفطرياتلمتعرؼ عمى اىـ 

عند درجة  تـ التحضيف، اطباؽ/ معاممة 4بمعدؿ  بترل تحتكل عمى الكسط الغذائي
ذكر غير المعرضة ليذه االشعة اياـ، في كجكد الب 7ـ في الظالـ لمدة °25حرارة 

تـ حساب نسبة انبات البذكر المعاممة كغير المعاممة باألشعة، حساب عدد )كشاىد(. 
 الفطريات، حساب نسبة تكرار الفطريات )%(.

 

 النتائج

 تأثيز االشعة على انبات البذور

الى اف نسبة انبات البذكر )الشاىد غير ( 1الشكؿ )تشير النتائج المبينة ب
ك  98.8رض لألشعة(  تتفاكت معنكيا بيف البذكر السميمة ظاىريا كالمصابة بنسب )المع
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نسبة انبات البذكر  معنكمتناقص غير %( عمى التكالي، كما سجمت الدراسة 67.5

السينية، لـ يظير تأثير سمبى عمى قصيرة كطكيمة مف اشعة السميمة المعرضة لمكجات 
 انبات، بينما انخفض نسبة مكجتيف عمى التكالي%( لكال ال81.3ك  86.3نسبة انباتيا )

 تكقؼبينما %( 41)المصابة عند تعريض ىذه البذكر لألشعة اكس القصيرة  البذكر
 تعريضيا لمكجات طكيمة. يا كمياانبات

 

                                                             

بذكر البازالء السميمة  انباتطكيمة عمى تأثير اشعة اكس بمكجاتيا القصيرة كال .(1شكل )
 كالمصابة

 (LSD 0.05  =80.00، تداخل بذور*موجات= 9.909، الموجات= 0.8..البذور.) 

 

    
 تأثيز االشعة  السينية على عدد الفطزيات المعزولة ونسبة تكزارها )%(

ريا الفطريات عزلت مف جميع البذكر )السميمة ظاى( اف 2) الشكؿيتضح مف نتائج  
ككذلؾ التي ظيرت عمييا اعراض اصابة( اال انو سجؿ تفاكت في عددىا ككانت عدد 
اعمى معنكيا في البذكر المصابة، اال اف ىذا العدد تناقص عند تعريض البذكر لألشعة 

بذكر البازالء السميمة  فيالفطريات المعزكلة  تكرارتأثير عمى نسبة السينية، كظير 
مقارنة المعزكلة مف البذكر السميمة كالمصابة الفطريات عدد كالمصابة، حيث انخفض 
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بعد البذكر  في معنكمكاف عدد ىذه الفطريات تناقص بشكؿ ، ببذكر الشاىد غير المعاممة

، كعند المقارنة بيف المكجات المختبرة لـ تسجؿ النتائج كجكد فركؽ تعريضيا لألشعة
تأثير عمى عدد الفطريات  معنكية بيف المكجات القصيرة اك المكجات الطكيمة في

 المعزكلة بعد التعريض.
 

 

تأثير اشعة اكس عمى عدد الفطريات المعزكلة مف  بذكر البازالء  .(2شكل )
، .0.80البذور=  LSD 0.05)  المعاممة بمكجات قصيرة كطكيمة فى كجكد بذكر غير معاممة

 (N.s، تداخل بذور*موجات= 8...0الموجات= 
 

عزالت فطرية  6ف في البذكر السميمة ظاىريا تـ التعرؼ عمى  ( الى أ1)يشير الجدكؿ 
 Alternarai spp.، Fusarium spp تابعة ألربعة اجناس فطرية  ىي

،sclerotioum Sclerotinia ك Botrytis sp بنسب اقؿ مقارنة بالبذكر المصابة
 تكرار العزلةظاىريا، مما يؤكد اف ىذه البذكر تحمؿ فطريات نباتية كصؿ نسبة 

Alternarai sp (iso1)    ( لكؿ مف البذكر السميمة كالمصابة 31.3ك 18.8)الى%
عزلة  11كغير معرضة لألشعة )الشاىد( عمى التكالي، أما بذكر المصابة تـ تعريؼ 

، Alternaria sp (iso4)فطرية بنسب تكرار عالية، ، يظير مف الجدكؿ اف العزالت 
Alternarai sp (iso5) ،Fusarium sp (iso2)  كFusarium sp (iso3)  اختفت

السينية لكمتا المكجتيف المختبرتيف، بينما كانت المكجات  لألشعةكميا عند تعرضيا 
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ك  Fusarium sp (iso1) القصيرة اقكل تأثير مف المكجات الطكيمة عمى العزالت 

ي %(، أما باق0حيث تـ القضاء عمييا ككصؿ نسبة تكرارىا ) Rhizoctoinia spالعزلة 
العزالت فقد سجؿ انخفاض معنكم في نسبة تكرارىا بعد معاممة البذكر بالمكجات الطكيمة 

مقارنة في ىذه النسبة  معنكم، كقد سجؿ انخفاض التي اعطت فاعمية مقارنة بالقصيرة 
 المعرضة لألشعة.ببذكر الشاىد غير 

بمكجاتيا  اكس لألشعةنسبة تكرار الفطريات مف بذكر البازالء المعرضة  .(1جدول )
 الطكيمة كالقصيرة

 الفطريات
 نسبة تكرار الفطريات المعاممة بموجات مختمفة من اشعة اكس

 بذور مصابة بذور سميمة
 طكيمة قصيرة الشاىد طكيمة قصيرة الشاىد

Alternarai sp (iso1) 18.8 2.5 1.4 31.25 3.6 1.4 
Alternarai sp (iso2) 6.3 1.1 0.4 12.5 3.2 1.7 
Alternaria sp (iso3) 0 0 0 12.5 1.4 0.7 
Alternaria sp (iso4) 0 0 0 12.5 0 0 
Alternarai sp (iso5) 0 0 0 4.2 0 0 
Fusarium sp(iso1) 0 0 0 4.2 0 0.7 
Fusarium sp (iso2) 6.3 0.4 0.7 12.5 0 0 
Fusarium sp (iso3) 4.2 0 0 8.3 0 0 

Rhizoctoinia sp 0 0 0 10.4 0 0.4 
Sclerotinia sclerotioum 4.2 0.7 0.4 18.8 1.8 1.1 

Botrytis sp 4.2 2.1 0.4 6.25 2.8 1.2 
LSD 0.05   البذور N.s     

     .8.408 الموجات 
     988..8 تداخل بذور*موجات

     4.9.90 الفطزيات 
     N.s تداخل فطزيات*بذور
     0.0900 تداخل فطزيات*موجات
     .494.. تداخل فطزيات* بذور*موجات
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 المناقشة

مة ظاىريا عند تناقص في نسبة انبات البذكر السمينتائج المعاممة باألشعة السينية 
تعرضيا لممكجات القصيرة كالطكيمة، بينما البذكر المصابة فاف المكجات الطكيمة اكقفت 

أف ( الذل اكد عمى  1انباتيا كميا، اال اف نتائج ىذه الدراسة ال تتفؽ مع ما ذكره )
مقارنة بالشاىد   انبات بذكر الفاصكلياارتفاع نسبة ادت الى السينية   ألشعةبامعاممة ال

، المكجة القصيرةمف نسبة االنبات )غير المعرض لألشعة(، ككانت المكجات الطكيمة 
المكبيا لمبادرات  الطكؿ كالكزف لمكرقة فيالى زيادة  استخدـ االشعة السينيةكما ادل 
تناقص  ، كما سجؿ(9)الناتجة عف بذكر معرضة لمكجات مف االشعة  السكدانيكالفكؿ 

البذكر السميمة )الخالية ظاىريا مف االعراض( كعمى  في عدد الفطريات المعزكلة مف
كبينت النتائج ايضا اف الطكؿ  البذكر المصابة مقارنة ببذكر غير المعاممة باألشعة، 

المكجي لألشعة يمعب دكر في ىذا التناقص حيث اعطت المكجات الطكيمة اعمى تأثير 
اك القضاء عمييا كميا ريات لفط، مؤديا الى انقاص االمعزكلة الفطرياتتكرار  نسبةعمى 

استخداـ المكجة الطكيمة كقد اتفقت ، خاصة عند (3)كما ذكرت الدراسة التي قاـ بيا 
السينية  لألشعةاف المكجات الطكيمة  الذل اكد عمى  (1)ما اشار اليو النتيجة مع   هىذ

ايضا  اكثر تأثيرا مف المكجات القصيرة عمى الفطريات المعزكلة  كنسبة تكرارىا كسجؿ
غير المعرضة لتمؾ االشعة، كيمكف السيطرة عمى  مقارنة ببذكر الشاىد معنكمانخفاض 

االمراض الفطرية بعد زراعة بذكر معاممة بالشعة السينية، مف خالؿ مكافحة المحمكلة 
الناتج مف  عمى نمك النبات القصيرة ال تؤثر  اف االشعة السينية، (9)اك المنقكلة بالبذكر 

 ،(11)الكائنات الدقيقة المرتبطة بيذه البذكر كفقا لما اكده كال عمى  بيا،  بذكر معاممة
كتعزل نتائج ىذه الدراسة الى اف لالشعة السينية تعتمد عمى التصادـ  الحادث بيف 
االلكتركنات الحرة كايكنات غير مستقرة كالتى تعمؿ عمى تكسير الركابط المككنة ىيكؿ 

يو مكت خاليا الكائنات الدقيقة بسبب تغيرات الكراثية (، يترتب عمDNAالحمض النككل )
  .(5) )الطفرات( الناتجة عف ىذه التفاعالت حسب تفسير
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Effect X-ray on germination and seed-borne 
fungi of Pea seeds. 

Mohamed, N. El-Gali, Z.I. and Abd Al-ali, A.A. 
Abstract. 

The aim of this study was to test the effectiveness of x-ray 
on pea seed germination group of intermediate fields, al-Jabal al-
Akhdar, And determine their effect on the fungus portable and 
isolated from these seeds, Where the results of X-ray treatment 
decreased the proportion of germination of seeds sound apparent 
when exposed to short and long waves, While infected seeds, the 
long waves stopped all germination, There was also a decrease in 
the number of fungi isolated from intact seeds (apparently free of 
symptoms) and on infected seeds compared to non-treated 
seeds, The results also showed that the wavelength of the 
radiation plays a role in this decrease, as long wavelengths gave 
the highest effect on these isolated fungi and the rate of seed 
germination compared to the shortwave. 

Keywords: x-ray, pea seeds, Fungal plant pathogens, 
radiation waves 
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