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االشقر واخرون

مكافحة الفطريات المحمولة عمى بذور الفاصوليا باستخدام أشعة
الميكروويف

ابتسام مفتاح االشقر ، 1حنان عبد الكريم خميفو، 2محمد عمى سعيد

1

 -1قسـ كقاية النبات – كمية الزراعة – جامعة عمر المختار

الممخص

 -2قسـ عمـ النبات – كمية االداب كالعمكـ – جامعة عمر المختار -القبة

اج ريت ىذه الدراسة بقسـ كقاية النبات بكمية الزراعة جامعة عمر المختار خالؿ
المكسميف الزراعييف  2014-2013ك 2015-2014كقد استيدفت ىذه الدراسة
مكافحة الفطريات المحمكلة عمى بذكر الفاصكليا الجافة ( )Phaseolus vulgaris. L

باإلشعاع الكيركمغناطيسي كنكع مف انكاع المكافحة الفيزيائية .كقد تـ استخداـ مكجات
مف اشعاع الميكرككيؼ لمكافحة ىذه الممرضات حيث جمعت عينات البذكر مف السكؽ
المحمي بالبيضاء كاجريت عممية العزؿ بعد اجراء التعقيـ السطحي ليا لمتعرؼ عمى اىـ
الممرضات النباتية المحمكلة عمييا .كعكممت البذكر بإشعاع الميكرككيؼ لدراسة تأثير

االشعاع عمى تكاجد الفطريات الممرضة لمبذكر كتحديد كفاءة كزمف التعرض األمثؿ
لألشعاع المستخدـ .كتـ في ىذه الدراسة اختبار نسبة انبات البذكر قبؿ كبعد المعاممة

باإلشعاع  ،كما عرضت الفطريات الناتجة مف العزؿ كالمحمكلة عمى بذرة الفاصكليا

لنفس جرعات االشعاع كبنفس االزمنة لتقدير تأثير االشعة عمى قطر نمك الفطريات

الممرضة لمبذكر .كتبيف مف النتائج عزؿ فطريات Alternaria sp , , Aspergillus
,

 sp, Rhizoctonia sp,Penicillium sp,Fusarium solaniمف بذكر

الفاصكليا المختبره  ،كتبيف مف نتائج أف معاممة البذكر بمكجات الميكرككيؼ لمدة

.60ثانية كاف كافي لمقضاء عمى فطريات Rhizoctonia sp Alternaria sp,F. ..

 .solani,بينما الزمف  120ثانية تالشى فيو ظيكر جميع الفطريات .كقد أكضحت

النتائج اف ىناؾ فركؽ معنكية فى اختبار نسبة االنبات قبؿ كبعد المعاممة بإشعاع

الميكرككيؼ ككاف اعمى معدؿ انبات عند زمف ( -5ثكانى) بينما انخفضت ىذه النسبة

عند زمف  30ثانية مقارنة بالشاىد.
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المقدمة
تعددت طرؽ مكافحة الفطريات المحمكلة في البذكر مف التنظيمية (التشريعية) ،الطرؽ
الحيكية كالفيزيائية كالكيميائية )، (4),(3كتـ التكجو الستخداـ مكافحة الممرضات النباتية

باستخداـ الطرؽ الفيزيائية كالتي مف بينيا استعماؿ االشعاع الكيركمغناطيسى (  )32ك
اليدؼ مف معاممة البذكر بيذا االشعاع تثبيط الممرضات النباتية كمنع انتقاليا الى
البادرات كلذلؾ فاف ىذه المعامالت قد تككف اجراء عالجيا كلكنيا قد تحمى البذكر مف
الكائنات المكجكدة بالتربة أيضا (.)4

عرؼ استخداـ االشعاع الناتج عف الميكرككيؼ في العاـ  1967مف خالؿ الباحثاف

( )31كقد ذكر( )25اف استخداـ معاممة المايكرككيؼ ( 1400كات) ك2450
ميجاىيرتز في بذكر نبات الكسافا  Cassavaعند زمف  120ثانية الستئصاؿ المسببات
المرضية المحمكلة عمى البذرة يعتمد عمى الكصكؿ لدرجة الح اررة المثمى 77درجة مئكية.

كاكد ) )14اف اشعة الميكرككيؼ اعطت فعالية عالية في القضاء عمى الفطر Phoma

 betaeمع االحتفاظ بحيكية البذرة ،ك أظيرت دراسة اخرل انخفاض نسبة تكاجد انكاع
الفطر  Fusarium spp.في بذكر الفاصكليا ( .)25استعمؿ) )29التأثير اإلشعاعي
لألشعة الكيركمغناطيسية بنجاح عمى بذكر الخردؿ كالصكيا كاالرز بتردد 10ميجاىيرتز

حيث ازاؿ االحياء الدقيقة قبؿ تخزيف البذكر .كاكد ) )29اف المعاممة بأشعة الميكرككيؼ
ادت الى نجاح مكافحة الممرضات النباتية كتحسيف نكعيات البذكر في نباتات الحنطة

الربيعية كاعشاب العمؼ الدائمة .كما اشار) )14الى اف المعاممة بإشعاع الميكرككيؼ
تجعؿ مف الممكف القضاء عمى الفطريات المحمكلة بالبذكر كالتي تؤدل الى اعمى كفاءة
نباتية كبدكف أم مخمفات اك بكاقي كيميائية كتساعد في الحفاظ عمى الطاقة.

كذكر ) )27اف اشعاع الميكرككيؼ يعتبر احدل الطرؽ الطبيعية لتحفيز انبات
البذكر.اثبت) )12اف تعرض بذكر القمح الميف ألشعة الميكرككيؼ تقضى عمى الكرات
التفحمية (الجراثيـ التيميتية) لمفطر  Ustilago triticiالمحمكلة عمى بذكر القمح بعد4

ثكاني مف التعريض لألشعة .في دراسة اخرل اكضح ) )35اف اشعة الميكرككيؼ فعالة
ضد الفطريات الكامنة في البذكر باإلضافة الى انيا ال تؤثر عمى نسبة االنبات .كاشار

) ،)29كبرىف ) )26عمى اف المستكل المنخفض مف اشعاع الميكرككيؼ عمى بذكر
القمح يككف سمبى عمى االنبات كايجابي في تعجيؿ النمك لمبادرات .اف معاممة بذكر
الفاصكليا الممكثة بالفطريات

 Fusarium ،Alternariaك  Penicilliumبأشعة
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الميكرككيؼ بطاقة  650كات ك كطكؿ  2450ميجاىيرتز كانت لدييا القدرة عمى
التحمؿ الى  120ثانية مف االشعاع مع عدـ كجكد تأثيرات عمى الحيكية كالنمك.

باإلضافة الى اف اشعاع المبكرككيؼ خفض بشكؿ ممحكظ ظيكر الفطرPenicillium

كلكنو غير قادر عمى مقاكمة الفطريف ..A. alternata،Fusarium spp.
درس) )34تأثير اشعة الميكرككيؼ عمى حيكية

كقكة إلنبات عمى بذكر

الفاصكلياء حيث قاـ بتعريض بذكر الفاصكليا ألشعة الميكرككيؼ عند 650كات

ك 2450ميجا ىيرتز عند ازمنة  60 ،45 ،30 ،15ك  120ثانية كتـ التعرؼ عمى
انكاع الفطريات النامية بعد فترة التحضيف حيث اظيرت النتائج كجكد كال مف الفطريات

 Fusarium ، Alternariaك Penicilliumكىى الفطريات االكثر كجكدا في البيئة

المحيطة .ككجد ايضا  Penicilliumعمى الطبقة السطحية لمحبة كفى داخؿ نسيج

البذرة ،كما درست نسبة االنبات بعد تعرض البذكر المختبرة لتمؾ االشعة ككجد اف نسبة
االنبات كانت عالية بالمقارنة بالشاىد .كاكصى الباحثكف باستخداـ اشعة الميكرككيؼ في

مكافحة تمؾ االنكاع الفطرية عمى حبكب نبات الفاصكليا  .درس ) )7تأثير اشعة
المايكركبؼ عمى انبات بذكر العدس التي خضعت ألطكؿ فترة تعرض لإلشعاع كالذل
اكد تثبيطو إلنبات البذكر .كما ذكركا) )20اف استخداـ اشعة الميكرككيؼ يعمؿ عمى

تعقيـ البذكر كمكافحة ممرضاتيا كفى نفس الكقت اليؤثرعمى حيكية البذك .كدرس
))16اف تعريض بذكر الفاصكليا ألشعة الميكرككيؼ بطاقة  1100كات كتردد2450
ميجا ىيرتزكقد ذكر

اف ىذه المعاممة قد أدت إلى خفض االصابة

بفطرColletotrichum lindemuthianumالمسبب النثراكنكز الفاصكليا .كما أقترح

) )18اف تعرض بذكر الفاصكليا ألشعة الميكرككيؼ بطاقة 100كات كبتردد
240ميجاىيرتز ادل الى ارتفاع نسبة االنبات.

مواد وطرق البحث
 .1عزل وتعريف فطريات البذرة Isolation and identification of seed
:fungi

ُعقمت عينة مف البذكر المختبرة ك المتحصؿ عمييا مف السكؽ المحميو  ،ككزعت عمى
أطباؽ بترم تحتكم ثالث طبقات مف كرؽ الترشيح معقمة تعقيـ رطب بحيث احتكل كؿ
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طبؽ  5بذكر كحضنت في درجة ح اررة ( 2± 24ـ )ºلمدة  10أياـ كخضعت لممالحظة
لتسجيؿ النمكات الفطرية الظاىرة عمييا .كما عقمت البذكر سطحيان باستخداـ %0.5

ىيبككمكريد الصكديكـ ( )10% Cloroxلمدة دقيقتيف ثـ ُغسمت مرتيف بالماء المقطر

المعقـ كالحقان كزعت عمى أطباؽ بترم تحتكم الكسط المغذم أجار البطاطس كالسكركز

كحضنت لمدة  5أياـ في درجة ح اررة 2±24ـ.º
( )PSAبمعدؿ  5بذكر لكؿ طبؽ ُ
تـ تعريؼ الفطريات المتحصؿ عمييا اعتمادا عمى الصفات المزرعية كالميكركسككبية

لمميسيميكـ كالجراثيـ كذلؾ باالستعانة بالمراجع المتخصصة ) (15) ،(11) ، (8كاستنادان

الى دراسات سابقو في نفس المجاؿ (.)1

-2تقدير محتوى الرطوبة :وقدرت رطكبة البذكر الجافة مف خالؿ جرش عينة البذكر

في طاحكنة معممية خاصة ،كتعييف كزف الطبؽ ثـ كضع كزنة مناسبة مف العينة
المجركشة السابؽ تجييزىا المراد تعييف نسبة الرطكبة بيا ،ثـ يكضع الطبؽ كالعينة في

فرف التجفيؼ عمى درجة 130ـ °كلمدة  60دقيقة ،كيترؾ الطبؽ كالعينة حتى يبرد ثـ
يكزف الطبؽ كالعينة بعد التجفيؼ كتحسب النسبة المئكية لمرطكبة مف المعادلة :
النسبة المئكية لمرطكبة = %كزف الطبؽ كالعينة قبؿ التجفيؼ – كزف الطبؽ كالعينة بعد
التجفيؼ /كزف العينة *(5( . 100
-3المكافحة الفيزيائية لفطريات البذور:

تـ تعريض البذكر المصابة لنكع مف أنكاع االشعاع الكيركمغناطيسى (أشعة
الميكرككيؼ) كالتى تعتبر مف المعالجات الفيزيائية التى تطبؽ لتزيؿ الممرضات

المكجكدة عمى البذرة) .)17باستخداـ جياز الميكرككيؼ  swنكع Sharp
مكديؿ R.6261بقكة  650كات كتردد  2450ميجاىيرتز.

-4تأثيراالشعاع الكيرومغناطيسى عمى انبات البذور وشدة االصابة :تـ تعريض بذكر
الفاصكليا الى أشعة الميكرككيؼ بأزمنة كجرعات مختمفة كتـ زراعة البذكر كمتابعة

عممية االنبات ك مالحظة الفطريات النامية بعد التعرض لألشعة .كما تـ مالحظة معدؿ
نمك الفطر بحساب متكسط عدد مستعمرات الفطر بعد كؿ معاممة ،كحساب تكرار كؿ
فطر بعد التعرض لألشعة المستخدمة .حيث استخدـ في ىذه التجربة عدد  80بذرة لكؿ

معاممو حيث عقمت البذكر سطحيا بمحمكؿ الكمكركس (ىيبك كمكريد الصكديكـ.
المخفؼ ) %10ثـ غسمت بالماء المقطر كالمعقـ مرتيف لمدة دقيقة كجففت عمى كرؽ
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ترشيح معقـ لتكضع عمى أطباؽ بترل تحتكل عمى البيئة الغذائية) )PSAكحضنت
األطباؽ عمى درجة 25ـ °لمدة  5أياـ.
 -5تأثير الشعاع الكيرومغناطيسى عمى الفطريات المعزولو مباشرة:
بعد عزؿ الفطريات جرل تنميتيا عمى الكسط المغذم  PDAلمدة  5اياـ .باستخداـ ثاقب
الفمػػيف اخػػذ قػػرص بقطػػر 5مميمتػػر ككضػػع فػػي منتصػػؼ طبػػؽ بتػػرل المحتػػكل عمػػى بيئػػة
) )PSAكتػػـ تع ػريض كػػؿ فطػػر لالشػػعة بأنكاعيػػا كبػػنفس ازمنػػة التعػػرض كيحضػػف لمػػدة
أس ػػبكع لمالحظػ ػػة تط ػػكر نمػ ػػك الفط ػػر مقارنػ ػػو بالشػػػاىد كتسػ ػػجيؿ معػ ػػدؿ الزيػ ػػادة ف ػػى نمػ ػػك
الفطربإستخداـ المسطرة عف طريؽ قياس قطر النمك عمى البيئة()9
عف طريؽ المعادلة :
قطر نمك الفطر =

قطر البذكر في الشاىد قطر البذكر بعد كؿ معاممة
قطر البذكر المختبرة في الشاىد

100X

معايرة الجياز المستخدم
الطاقة الكمية لمميكرككيؼ = الزمف ×طاقة الميكرككيؼ
الطاقة الخارجة مف الميكرككيؼ= الح اررة النكعية لمماء( × )4.21كتمة الماء ()1000

ممؿ × التغير فى درجة ح اررة الماء ÷ الطاقة الكمية المنبعثة مف الميكرككيؼ
الطاقة الممتصة= الطاقة الكمية  -الطاقة الخارجة
نسبة الطاقة الممتصة لمعينة= الطاقة الممتصة ÷ الطاقة الكمية المنبعثة مف
الميكرككيؼ×100

عرضت البذكر المجيزة مسبقان ألشعة الميكرككيؼ عند ازمنة 60 ،30 ،15 ،10 ،5

ك 120ثانية ( ،)30كحضنت فى المعمؿ عمى درجة ح اررة 25ـ عمى بيئة النمك PSA
عمى درجة ح اررة 25ـ. °كسجمت النتائج بعد  5أياـ مف التعرض لألشعة.

النتائج

-1عزل الفطريات المحمولة عمى بذور الفاصوليا :تبيف مف عمميات عزؿ الفطريات

مف بذكر الفاصكليا المختبرة كالتي جمعت مف السكؽ المحمي خالؿ عامي -2013
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 2014ـ تمكث البذكر كاصابتيا بانكاع مختمفة مف الفطريات حيث تـ عزؿ كتعريؼ

خمسة أنكاع فطرية في دراسة سابقو ( )1كىى Alternaria sp.:

sp،

 Penicillium sp، Fusarium solani ، AspergillusmكRhizoctonia sp.
..

 -2تقدير رطوبة البذرة :أشارت نتائج تقدير رطكبة البذكر المختبرة اف رطكبة بذكر
الفاصكليا الجافة المستخدمة فى الدراسة  .%10.8ك تشير النتائج المدكنة بالجدكؿ

( )1اف التغير فى درجات ح اررة الماء المستخدـ لمعايرة درجة ح اررة فرف الميكرككيؼ
المستخدـ عند كؿ زمف معاممة كالتي سجمت باستعماؿ الترمكمتر العادم كاف قبؿ

المعاممة  20ـ °كتغيرت بعد المعاممة في مدل مف  46-22ـ °كما ىك مكضح فى
الجدكؿ رقـ ( )1حيث دلت النتائج اف ىناؾ زيادة ممحكظة في درجة ح اررة الماء مع
زيادة زمف التعرض ألشعة الميكرككيؼ كعند حساب التغير في درجة الح اررة عف
طريؽ طرح القيمة االكلى قبؿ المعاممة مف القيمة المتحصؿ عمييا .اكضحت النتائج اف

معدؿ التغير االقؿ قيمة كاف عند  5ثكاني بمعدؿ تغير قدرة  2كحدة ح اررية كتتضاعؼ
تمؾ القيمة مع  10ثكاني كلـ تختمؼ كثي ار مع  15ثانية حيث كاف الفرؽ درجة كاحدة.
كمع زيادة زمف التعرض الى  120-60ثانية حدث تضاعؼ شديد كارتفاع في معدؿ
التغير فى درجة الح اررة.
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جدول ( .)1معايرة ك كحساب معدؿ التغيير في درجة ح اررة الماء قبؿ كبعد المعاممة
درجات الح اررة (ـ)°
زمف

معدؿ التغير في درجة

قبؿ المعاممة

بعد المعاممة

الح اررة

5

20

22

2

10

20

24

4

15

20

25

5

30

20

27

7

60

20

29

9

120

20

44

24

التعرض(ثانية)

-2التأثير عمى متوسط عدد مستعمرات الفطر  :تشير النتائج المدكنة في الجدكؿ
( )2أنو كمما زاد زمف التعرض ألشعة الميكرككيؼ كاف عدد مستعمرات الفطر اكثر
انخفاضا ،كيختفي ظيكر جميع الفطريات تماما عمى البذكر عند الزمف  120ثانية مف

التعرض لألشعة .كلكحظ أف اكثر الفطريات تأث ار باألشعة ىما الفطريف،Alternaria sp

 Rhizoctonia spحيث تكقؼ ظيكرىما بعد  10ثكاني مف تعرض البذكر لألشعة ،في
حيف استمر ظيكر الفطريف  F. solaniك  Penicillium sp.حتى عند  60ثانية مف

تعرض البذكر لالشعة ،بينما استمر ظيكر الفطر Aspergillus spعند الزمف  30ثانية

فقطكتشير نتائج التحميؿ االحصائي الى كجكد فركؽ معنكية بيف معدؿ تأثر الفطريات
باألشعو كما تكجد فركؽ معنكية بيف أزمنة التعرض لألشعاع ككذلؾ تكجد فركؽ لمتداخؿ
بيف الفطريات كالزمف.
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جدول ( .)2متكسط عدد مستعمرات الفطر عمى البذكر المختبرة
زمف التعرض

نكع الفطر
Aspergillus sp Alternaria sp

F. solani

Penicillium sp

Rhizoctonia sp

4.00

1.00

الشاىد

*1.00

2.33

1.3

1.00

3.00

10

0.00

1.00

1.00

2.33

0.00

30

0.00

1.00

1.00

1.33

0.00

120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

15
60

1.00
0.00
0.00

 LSDعند  :%5الفطر=0.32

* متكسط عدد مستعمرات الفطر.
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2.00

1.00

0.00

0.00

0.00
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-4التأثير عمى شدة االصابة بالفطريات (تردد الفطر) :يكضح الجدكؿ ( )3النسبة
المئكية لتردد الفطريات بعد التعرض ألزمنة مختمفة مف أشعة الميكرككيؼ حيث يتبيف

مف الجدكؿ اف شدة االصابة بفطر Penicilliu spبمغت %70فى معاممة الشاىد

كانخفضت ىذه النسبة تدريجيا مع زيادة زمف التعرض لإلشعاع حتى كصمت الى %20

عند التعرض لمدة  60ثانية بينما انخفضت نسبة االصابة بفطر Aspergillus sp

مف  % 48في الشاىد الى %6.61عند زمف  60ثانية كايضا انخفضت نسبة االصابة

بفطر Fusarium solaniمف  %13.3في الشاىد الى %6.6عند التعرض ألشعة
الميكرككيؼ لمدة  10تكانى ك  15ثانية بينما لـ تتأثر ىذه النسبة عند زمف تعرض 5

ثكاني كارتفعت ىذه النسبة عند زمف  30ثانية في حيف لـ يظير الفطر في زمف 60

ثانية ك120ثانية كانخفضت نسبة االصابة بفطر Alternaria spمف  %52في الشاىد

الى %13.3عند  5ثكاني ك %10عند التعرض لألشعة مدة  10ثكاني كلـ يظير
الفطر في باقي ازمنة المعاممة كاختمؼ االمر بالنسبة لفطر Rhizoctonia spحيث

كانت نسبة االصابة بالفطر عند زمف  5ثكاني متطابقة مع الشاىد كلـ يسجؿ ال ظيكر
لمفطر فى االزمنة الالحؽ مف االشعة .كالمالحظ انو عند تعرض البذكر لزمف 120
ثانية لـ يسجؿ ظيكر أم مف الفطريات المحمكلة عمى البذرة .كتشير النتائج إلى كجكد
فركؽ معنكية بيف الفطريات كفركؽ معنكية بيف االزمنة كأيضا فركؽ معنكية بيف تداخؿ

الفطريات كاالزمنة
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جدول ( .)3تأثير اشعة الميكرككيؼ عمى شدة اإلصابة بالفطريات
الزمف (ث)

Alternaria sp

Aspergillus sp

solani.F

Penicillium sp

Rhizoctonia sp

الشاىد

*52

48.0

13.3

70

13.3

5

13.3

46.6

13.3

66.6

13.3

10

10.0

20.0

13.3

46.6

0.00

15

0.00

6.61

6.6

46.6

0.00

30

0.00.

6.61

6.0

28.6

0.00

60

0.00

6.61

0.00

20.0

0.00

120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%5 LSD

*شدة االصابة
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-4تأثير أشعة الميكروويف عمى نسبة االنبات :يتضح مف النتائج المدكنة في الجدكؿ

( )4تأثير اشعة الميكرككيؼ عمى نسبة االنبات حيث لكحظ أف ىذا التأثير يزداد بزيادة
زمف التعرض حيث كجد اف التعرض ألكثر مف  30ثانية يخفض انبات البذكر كبزيادة
جرعات التعرض انعدـ االنبات كعميو يمكف القكؿ انو عند التعرض لزمف  120ثانية

لمبذكر المصابة فإف ذلؾ يمنع ظيكر أم نكع مف الفطريات كلكف ذلؾ ينعكس عمى

حيكية كانبات البذرة حيث بمغت نسبة االنبات بعد  14يكـ صفر تحت تأثير التعرض
لزمف  60ك 120ثانية كعمى العكس تراكحت نسبة االنبات مف %10الى %80عند
باقي ازمنة التعرض االقؿ كىى عمى التكالي  5ك 10ثانية .ىذا باإلضافة الى اف نسبة

االنبات كانت  %40عند التعرض لزمف  10ثانية ك  %20.66عند الزمف  15ثانية ك
%10.33عند الزمف 30ثانية ..كيؤكد ذلؾ نتائج التحميؿ االحصائي التي اشارت الى
الى كجكد معنكية بيف أزمنة التعرض لألشعة.
جدول ( .)4يبيف النسبة المئكية النبات البذكر بعد  14يكـ مف الزراعة
المعرضة مسبقان الشعة الميكرككيؼ لفترات زمنية مختمفة
زمف التعرض(ث)

14يكـ بعد المعاممة

الشاىد

40.8

5

80.0

10

40.66

15

20.66

30

10.33

60

0.00

120

0.00

 LSDعند %5

31.18

 -5تأثير التعرض ألشعة الميكروويف عمى قطر نمو الفطريات المعزولة من البذور :

تـ في ىذه التجربة معاممة الفطريات الناتجة مف عمميات عزؿ البذكر المصابة لنفس

االزمنة مف اشعة الميكرككيؼ كىى عمى التكالي  120-60-30-15-10-5ثانية
اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6

55

االشقر واخرون

اضافة لمشاىد كذلؾ لدراسة اثر تمؾ االشعة عمى معدؿ نمك الفطر عمى االكساط
الغذائية كذلؾ عف طريؽ قياس قطر المستعمرات الناتجة بالسنتيمتر .اكضحت النتائج

المدكنة بالجدكؿ()5اف قطر الفطريات المختمفة كاف متفاكتا في الشاىد حيث كانت

اعمى قيمة نمك 4.5سـ لفطر Alternaria spكاقؿ قيمة كانت لفطرAspergillus sp

1سـ كانخفضت تمؾ القيمة مع زيادة زمف التعرض لألشعة الى اف كصمت الى 0.5سـ

لمفطريفAspergillus sp

ك Penicillium spعند التعرض لزمف  30ثانية كاختفت

مف باقي االزمنة كما لـ يكف ىناؾ أم كجكد لنمكات الفطريات مع االزمنة العالية كىى

 120-60ثانية .كتشير النتائج إلى كجكد فركؽ معنكية بيف الفطريات كفركؽ معنكية
بيف ازمنة التعرض لألشعة كايضا تكجد فركؽ معنكية لمتداخؿ بيف الفطريات كاالزمنة.
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جدول ( .)5تأثير اشعة الميكرككيؼ عمى قطر النمك لمفطريات مباشرة (سـ)
Aspergillus sp

F. solani

Penicillium sp

Rhizoctonia sp

زمف (ث) Alternaria sp
الشاىد

4.5

1.00

3.00

1.5

3.00

5

3.00

1.5

3.00

1.5

3.00

10

3.00

1.00

3.00

1.00

1.5

15

0.00

1.00

1.7

1.00

0.00

30

0.00

0.5

0.00

0.5

0.00

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 LSDعند  :%5الفطر= 0.29الزمف=0.34
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المناقشة
تشػػير نتػػائج د ارسػػة عػػزؿ الفطريػػات المحمكلػػة ببػػذكر الفاصػػكليا إلػػى اف اىػػـ االجنػػاس
الفطريػة التػي عزلػت ىػي

Fusarium ، ، Aspergillus sp، Alternaria sp

 Rhizoctonia sp, Penicillium sp،solaniكىػذا يؤكػد مػاذكره ) )19الػذل أكػد

أنػو تػـ عػزؿ الفطريػاتAspergillus sp Cladosporium sp ، .Alternaria sp

sp

 ,Penicilliumمػػف بػػذكر الفاص ػػكليا .كم ػػا اتفقػػت نت ػػائج ع ػػزؿ الفطريػػات فػػي ى ػػذه

الدراسة مع ) ) 7الذل أكد اف الفطريات  Alternata sp .كF., Aspergillus niger
 solaniك Rhizoctonia spمػف الفطريػات المرتبطػة بالعائمػة البقكليػة ،كاتفقػت ىػذه

النتيج ػػة م ػػع نت ػػائج د ارس ػػة ) ) 35ال ػػذل ذك ػػر أف الفطري ػػات الت ػػى تحم ػػؿ عم ػػى ب ػػذكر

الفاصػكليا ىػى ,Penicillium notatum

avenaceum

Rhizopus sp,F.

كمػػا اتفقػػت نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع مػػا تكصػػؿ اليػػو ) )30كالػػذل اشػػار إلػػى أف اكثػػر
الفطريػات شػيكعا عمػى بػذكر الفاصػكليا ىػى  F.solaniك  F. oxysporumكأف اكثػر

الفطريات تك ار ار تـ عزليا مف بػذكر الفاصػكلياىى  F. oxysporumك Trichoderma

 Alternaria sp ، sp . Aspergillus niger .F.solaniكمػا اتفقػت نتػائج ىػذه
الد ارسػ ػػة مػ ػػع مػ ػػا تكصػ ػػؿ اليػ ػػو ) (20كالػ ػػذيف أكػ ػػدكا أف اىػ ػػـ الفطريػ ػػات المحمكلػ ػػة ببػ ػػذرة
الفاص ػػكليا كان ػػت sp.،

Cladosporiumك

,Botrytis,

sp

Aspergills

 ،Rhizoctonia sp, Rhizopus spكمػف خػالؿ الرجػكع الػى نتػائج ىػذه الد ارسػة مػف

حيث تأثير المعامالت المختمفة عمى نسبة اإلنبات فقد كانت نسبة اإلنبات مرتفعة معنكيػا
عند زمف  5ثكاني مقارنة بالشاىد كانخفضت ىذه النسبة تدريجيا مػع زيػادة التعػرض حتػى
الكصػػكؿ الػػى زمػػف  30ثانيػػة كعنػػد زيػػادة زمػػف التعػػرض 60الػػى 120ثانيػػة فقػػدت البػػذرة

حيكيتيػػا ك تفسػػر نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة بالتطػػابؽ مػػع تفسػػيرات ()6الػػذل أشػػار الػػى أف اشػػعة
الميكرككيػػؼ تػػؤثر عمػػى تحفيػػز النمػػك كيقتػػرح بػػاف الطاقػػة التػػي قػػدمت لمخميػػة بالمعالجػػة
اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6
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الفيزيائيػػة كيتضػػمف اسػػتعماؿ الميكرككيػػؼ خمػػؽ شػػركط لمتحػػكيالت الجزيئيػػة كالػػذل يػػؤدل
الى انتاج المكاد الضركرية لمخمية . .كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصؿ اليو ()34

حيػػث ذكػػر اف نسػػبة االنبػػات لمبػػذكر عنػػد تعريضػػيا ألشػػعة الميكرككيػػؼ عنػػد زمػػف  5الػػى
 45ثانية كانػت مرتفعػة بالنسػبة لمشػاىد ،كقػد فسػر) )34اف ارتفػاع الحػ اررة الداخميػة لمبػذرة
كالناتجػة عػف تػػأثير الميكرككيػؼ تػػؤدل الػى تحطػػيـ االنزيمػات ك تخفػػض مسػتكل البػػركتيف
الالزـ لالبنات نتيجة جفاؼ البػذرة .ك فسػر انخفػاض نسػبة االنبػات كنتيجػة ارتفػاع درجػة
الح اررة بعد التعرض ألزمنة طكيمة مف االشعاع .كيمكف تفسير نتائج انعداـ اإلنبػات عنػد

زمػػف  60ثانيػػو طبقػان لػػـ فسػرة ) )23فػػى اف زمػػف  60ثانيػػة مػػف تعػػرض البػػذكر ألشػػعة

الميكرككيػػؼ يمكػػف اف يغيػػر فػػي تركيػػب االحمػػاض االمينيػػة كالتػػي تتػػرجـ الم ارحػػؿ االكليػػة
مف تطكر النبات .كمف خػالؿ الرجػكع الػى نتػائج ىػذه الد ارسػة مػف حيػث تػأثير المعػامالت
المختمفػػة عمػػى نسػػبة اإلنبػػات فقػػد كانػػت نسػػبة اإلنبػػات مرتفعػػة معنكيػػا عنػػد زمػػف  5ث ػكاني

مقارنة بالشاىد كانخفضت ىذه النسبة تدريجيا مع زيادة التعرض حتػى الكصػكؿ الػى زمػف
 30ثانيػة كعنػد زيػػادة زمػف التعػػرض 60الػى 120ثانيػة فقػػدت البػذرة حيكيتيػػا .كىػذا اتفػػؽ
م ػػع ) )22كال ػػذل فس ػػر زي ػػادة انب ػػات الب ػػذكر المعامم ػػة بأش ػػعة الميكرككي ػػؼ كف ػػى زم ػػف
التعػريض المػػنخفض بػأف قشػرة البػذكر الخارجيػػة أصػػبحت أقػؿ صػػالبة بعػد المعاممػػة ممػػا

زاد مف نفاذيتيا لمماء كىذا بدكرة يؤدل إلى تشػجيع اإلنبػات .إال أف زيػادة زمػف التعػريض
مف 25الى 45ثانية يؤدل إلى انخفاض نسبة اإلنبات كقد يككف ذلػؾ نتيجػة ارتفػاع درجػة
الحػ اررة داخػؿ الحبػػة نظػ ار المتصاصػيا اكبػػر قػدر مػػف الطاقػة كبالتػالي تػػؤثر عمػى حيكيػػة
الب ػػذكر كي ػػؤدل ال ػػى قت ػػؿ األجن ػػة .كتتف ػػؽ نت ػػائج ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػع ) )34ال ػػذل اش ػػار اف

معػػامالت الميكرككيػػؼ تحفػػز النمػػك كتزيػػد حيكيػػة النبػػات عنػػد طاقػػة معينػػة كزمػػف تعػػرض
مح ػػدد بينم ػػا عن ػػد زي ػػادة الت ػػردد كزي ػػادة الطاق ػػة ي ػػنخفض االنب ػػات .كق ػػد ك ػػاف ت ػػأثير اش ػػعة
الميكرككيػػؼ إيجػػابي عمػػى بػػذكر العػػدس ) (7كبػػذرة المفػػت ) (28كفػػكؿ الصػػكيا كالحنطػػة
اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6
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كالشػ ػػعير كالشػ ػػكفاف .كأكػ ػػد

) (34اف اشػ ػػعاع الميكرككيػ ػػؼ بتػ ػػردد 650كات ك2450

ميجػػاىيرتز اسػػتعمؿ لبػػذكر الفاصػػكليا كحػػد مػػف ظيػػكر  Penicilliumعمػػى سػػطح البػػذرة
باإلضػػافة الػػى أغمفػػة البػػذكر كمػػا اف نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة فػػى ىػػذا الجانػػب يمكػػف اف تتفػػؽ

كتفسػػر مػػا تكصػػؿ اليػػة( . )16كمػػا أشػػار ( )33الػػى اف كتمػػة بػذرة الفاصػػكليا كانػػت اعمػػى
عنػػد زمػػف معاممػػة  10ث ػكاني بينمػػا كانػػت اقػػؿ عنػػد زمػػف  60ثانيػػة كىػػذا الػػنقص كنتيجػػة
لتبخي ػػر الم ػػاء كق ػػد فس ػػر ( )23اف زم ػػف االش ػػعاع  60ثاني ػػة يمك ػػف اف يغي ػػر ف ػػي تركي ػػب

االمينػػك اسػػيد كالتػػي تتػػرجـ الم ارحػػؿ االكليػػة مػػف تطػػكر النبػػات .كتتفػػؽ نتيجػػة ىػػذه الد ارسػػة

مف حيث ارتفاع نسبة االنبات مع ما تكصؿ الية ()27الذل اشار اف اشعاع الميكرككيؼ
ىػػك احػػدل الطػػرؽ الطبيعيػػة لتحفيػػز انبػػات البػػذكر .كيقتػػرح ()10كجػػكد تػػأثير حيػػكم غيػػر
حرارل لمكجات الميكرككيػؼ العاليػة جػدا عمػى مػاء البػذرة االيضػى كالمسػؤكؿ عػف حػدكث
انبػات البػػذرة الف جزيئػػات المػػاء قطبيػػة تتذبػذب متػػى خضػػعت لطاقػػة الميكرككيػػؼ كتسػػبب
احتكاؾ بيف جزيئات الماء .

تشير نتائج ىذه الدراسة أنػو كممػا زاد زمػف التعػرض ألشػعة الميكرككيػؼ كػاف عػدد
مستعمرات الفطر اكثر انخفاضا ،كيختفي ظيكر جميع الفطريات تماما عمى البذكر عنػد
ال ػػزمف  120ثاني ػػة م ػػف التع ػػرض لألش ػػعة  ،اتفقػػػت نتػػػائج ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػع مػػػا تكص ػػؿ
اليػػو) )30حيػػث أفػػادكا بػػاف معاممػػة الفاصػػكليا ألزمنػػو معينػػو ألشػػعة الميكرككيػػؼ أدت الػػى
القضػػاء عمػػى الفطريػػات المحمكلػػة عمػػى بػػذكر الفاصػػكليا عنػػد زمػػف  30،60ثانيػػة كقػػد تػػـ
د ارسػػة تػػأثير اشػػعة الميكرككيػػؼ عمػػى كجػػكد الفطريػػات كتخفػػيض اصػػابة البػػذكر حيػػث

أكضػحت نتيجػة ىػذه الد ارسػة تكػرار تكاجػدRhizoctonia ،

,

sp

Penicillium

 .Fusarium sp ,Alternaria sp,Aspergillus sp,ككػاف اكثػر الفطريػات تكػ ار ار

Penicillium spك F. Solaniيمييا  Alternaria spكأقؿ نسبة تكاجد كانػت لفطػرsp

 Aspergillusكىػ ػػذا اتفػ ػػؽ مػ ػػع مػ ػػا ذكػ ػػره ( )34فػ ػػي اف اكث ػ ػػر الفطريػ ػػات كجػ ػػكدا كػ ػػاف
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.Penicillium sp ، Alternaria Fusarium spكقػػد فسػػر)(10التػػأثيرات المختمفػػة

لمكجات الميكرككيؼ عمى بعض الفطريات حيث اثبت أف ردة فعؿ جػراثيـ الفطػر تختمػؼ

فى الجراثيـ كحيدة الخمية مثؿ Aspergillus sp,Colletotrichum spالتي كانت اكثػر

حساسػػية مػػف الج ػراثيـ عديػػدة الخاليػػا مثػػؿ  ،Fusarium spكفػػى د ارسػػتو عمػػى فطػػر

 Alternaria spكالػػذل الحػػظ انػػو لػػـ يتػػأثر بمعالجػػة الميكرككيػػؼ كيفسػػر ذلػػؾ مكقػػع
تكاجد الفطر عمى البذرة كعمى نقيض نتائج الدراسة الحاليػة قػد فسػر( )25سػبب انخفػاض

ظيػػكر فطػػر  Fusarium spبمعالجػػة الميكرككيػػؼ قػػد يكػػكف ارجػػع الخػػتالؼ تقنيػػات
تطبيؽ المعاممة كمكقع المقاح .كقد كانت معاممة الميكرككيؼ فعالة لمقضاء عمػى فطػرsp

 Penicilliumالػػذل غالبػػا مػػا يكػػكف ممكثػػا لمبػػذرة كى ػػذا يتفػػؽ مػػع نت ػػائج ( )19كاخػػركف.

كيمكف تفسير نتػائج ىػذا الجػزء مػف الد ارسػة بػالرجكع الػى نتػائج د ارسػة ( )2حيػث ذكػر اف
البذكر التي تقؿ فييا نسبة الرطكبة عف  %14تؤثر في فعالية ككفػاءة الميكرككيػؼ كتزيػد

مػ ػػف تػ ػػأثيره الح ػ ػرارل عمػ ػػى المسػ ػػببات المرضػ ػػية .كذكػ ػػر أيض ػ ػان انػ ػػو كممػ ػػا زادت المسػ ػػاحة
الس ػػطحية المعرض ػػة لألش ػػعة زادت كمي ػػة الطاق ػػة الممتص ػػة كالعك ػػس .كم ػػا ذكػ ػراف كف ػػاءة
الميكرككيػ ػػؼ تتناسػ ػػب مػ ػػع زيػ ػػادة زمػ ػػف التعػ ػػرض كزيػ ػػادة طاقػ ػػة الميكرككيػ ػػؼ .كمػ ػػا عمػ ػػؿ

()34عػػدـ تػػأثر ج ػراثيـ  Alternaria spبأشػػعة الميكرككيػػؼ الف جراثيميػػا تكجػػد داخػػؿ
انسجة البذرة.
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Control of seed borne fungi on

bean(Phaseolus vulgaris.L.) using microwave.
Ebtisam Moftah AL-Ashger1, Hanan Abdelkareem khalifa 2 and Mohammed
Ali Saeed1

1

Plant protection Dept., Fac., Agric., Omar Al-Mukhtar Univ.,EL-Beida,Libya.
2

Plant Dept., Fac., Art and Sci., Omar Al-Mukhtar Univ.,EL-Gubba.,Libya

Abstract
This study was conducted at the Faculty of Agriculture University
of Omar Mukhtar during the growing seasons 2013_2014 and
2014_ 2015, aiming to justified many objectives including control
of seed borne fungal pathogen

on dry beans(Phaseolus

vulgaris.L.) with electromagnetic radiation as a kind of physical
control. The Seed samples were collected from the local market

and underwent isolation process after the surface sterilization of
seeds to get known the most important plant pathogens carried on
seed beans. we had been use of electromagnetic waves of

microwave radiation, as a means of control manner in this studies
to investigate their role in controlling the pathogenic fungi on bean
either in vivo and in vitro
62
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pathogenic fungi was isolated

and

identified as (Alternaria

sp,Aspergillus sp, ,Penicillium sp,Fusarium solani , ,Rhizoctonia
sp,). Results showed

that exposing the seeds to microwave

radiation for 60 seconds, was enough to eliminate the fungus:

Alternaria sp, Fusarium solani, Rhizoctonia sp , while

exposure

of seed at 120 seconds was eliminated all fungus. ,. Results of
exposing

the isolated fungus directly to the experimental

electromagnetic waves with the same time as used with tested
seed indicated that growth diameter of isolated fungi decreased
with increasing exposure time and there was significant
differences between the effect of electromagnetic radiation and
diameter of tested fungal growth. The results showed that there

are significant differences in germination percentage before and
after treatment by microwave radiation and achieved higher
germination rate at 5 seconds, while this percentage decreased at
the time of 30 seconds, compared to the control.
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