االشقرواخرون

اجمللة الليبية لوقاية النبات 27-15: )7( ،2017 ،

مكافحة الفظخيات السحسهلة عمى بحور الفاصهليا باستخجام
االشعة الديشية ))X-RAY

ابتدام مفتاح االشقخ ، 1حشان عبج الكخيم خميفو

2

 -1قدع وقاية الشبات – كمية الدراعة – جامعة عسخ السختار
 -2قدع عمع الشبات – كمية اآلداب والعمػـ – جامعة عسخ السختار -القبة

السمخص
اجخيت ىحه الجراسة بقدع وقاية الشبات بكمية الدراعة جامعة عسخ السختار خلؿ العاـ
الجراسي  2015-2014وقج استيجفت مكافحة الفصخيات السحسػلة عمى بحور الفاصػليا
الجافة باإلشعاع الكيخومغشاشيدي كشػع مغ انػاع السكافحة الفيديائية .حيث استخجمت

االشعة الديشية ) )X-RAYلسكافحة ىحه السسخضات ،عيشات البحور جسعت مغ الدػؽ

السحمي بالبيزاء وتست عسمية العدؿ بعج تعقيسيا سصحيا لمتعخؼ عمى اىع السسخضات

الشباتية السحسػلة عمييا .وعػممت البحور باألشعة الديشية  X-RAYلجراسة تأثيخىا عمى
تػاجج الفصخيات السسخضة لمبحور وتحجيج كفاءة نػع وزمغ التعخض األمثل لإلشعاع
السدتخجـ .وتع في ىحه الجراسة اختبار ندبة انبات البحور قبل وبعج السعاممة باإلشعاع ،

كسا عخضت الفصخيات الشاتجة مغ العدؿ والسحسػلة عمى بحرة الفاصػليا لشفذ جخعات
االشعاع وبشفذ االزمشة لتقجيخ تأثيخ االشعة عمى قصخ نسػ الفصخيات السسخضة لمبحور.

تبيغ مغ الشتائج عدؿ فصخيات Alternaria sp , Aspergillus sp, Rhizoctonia

 sp,Penicillium sp, Fusarium solani,مغ بحور الفاصػليا السختبخة ،وبيشت

نتائج معاممة البحور بالسػجات الصػيمة والقريخة لألشعة الديشية ادت إلى ارتفاع ندبة

االنبات حيث كاف لمسػجة الصػيمة أعمى معشػي في زيادة ندبة االنبات مقارنة لسػجة
القريخة التى كانت ندبة االنبات عشجىا مختفعة بالشدبة لمذاىج .وقج كانت لمسػجة
الصػيمة تأثيخ عمى تكخار تػاجج الفصخيات حيث أنو لع يدجل وجػد لمفصخيات عشج

اجمللة الليبية لوقاية النبات  2017المجلد()7

15

االشقرواخرون

استخجاـ السػجة الصػيمة ماعجا فصخ Alternariaالحى كاف مػجػد عشج السػجة الصػيمة

والقريخة بشفذ ندبة التػاجج مع انخفاض ىحه الشدبة  ،وعشج السعاممة بالسػجات الصػيمة

لألشعة الديشية كانت اكثخ تأثي اخ مغ السػجات القريخة عمى نسػ الفصخيات السعدولة
مباشخة وندبة تكخارىا.

السقجمة
تعجدت شخؽ مكافحة الفصخيات السحسػلة في البحور مغ التشطيسية (التذخيعية) الى
الحيػية والفيديائية والكيسيائية (3و، )4وتع التػجو الستخجاـ مكافحة السسخضات الشباتية

باستخجاـ الصخؽ الفيديائية والتي مغ بيشيا استعساؿ االشعاع الكيخومغشاشيدى (5و)17

واليجؼ مغ معاممة البحور بيحا االشعاع تثبيط السسخضات الشباتية ومشع انتقاليا الى

البادرات ولحلظ فاف ىحه السعاملت قج تكػف اجخاء علجيا ولكشيا قج تحسى البحور مغ
الكائشات السػجػدة بالتخبة أيزا .وتعتبخ االشعة الديشية ( (X-RAYاداة فعالة في
التعامل مع االمخاض والسدببات السخضية (.)16وثبت اف الفصخيات اكثخ حداسية ليحه

ألشعة مغ البكتيخيا)  .)8كسا اشار( )6الى اف معاممة البحور بأشعة اكذ ذات شػؿ
مػجى صغيخ ندبيا.GY 0.25اثخ عمى الرفات الكيسيائية والحيػية لمبحرة .بيشسا ذكخ)
 )20أف اشعة اكذ ال تؤثخ عمى نسػ الشبات عشج استخجاـ جخعات مشخفزة .كسا درس
( )14تأثيخ تعخيس بحور بعس انػاع العائمة البقػلية ألشعة اكذ لتقجيخ الشسػ ومكافحة
فصخيات الجحور وسجل اف بحور المػبيا والفػؿ التي عػممت باألشعة الديشية بصػؿ

مػجة  45كالفغ و75كالفغ ولسجة  5و  10ثػاني اعصت زيادة معشػية واضحة في

معجالت الشسػ وفى مكافحة الفصخيات الستعمقة بالجحور وخاصة انػاع الفصخ Fusarium

 spp.والفصخيغ  ،Macrophomina phaseolinaو  .R.solaniوذكخ ( )2اف
السػجات الصػيمة ألشعة اكذ (الديشية)كانت اكثخ تأثي اخ عمى الفصخيات السعدولة وعمى

ندبة انبات البحور .ولحلك اجخيت ىحه الجراسة والتي تيجف الى  :تقييع تأثيخ االشعة

الديشية في مكافحة الفصخيات السحسػلة عمى بحور الفاصػليا .و تقييع تأثيخ االشعة
الديشية عمى الفصخيات مباشخة.
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مهاد وطخائق البحث
-1عدل وتعخيف الفظخيات السحسهلة عمى البحور:
ُعقست عيشة مغ بحور الفاصػليا السشتجة محميا والسجسػعة مغ الدػؽ البيزاء سصحياً
باستخجاـ  %0.5ىيبػكمػريت الرػديػـ  %10ووزعت عمى أشباؽ بتخي تحتػي ثلث
شبقات مغ ورؽ التخشيح معقسة تعقيع رشب بحيث احتػى كل شبق  5بحور وحزشت

في درجة ح اخرة ( 2± 24ـ )ºلسجة  10أياـ وخزعت لمسلحطة لتدجيل الشسػات الفصخية

الطاىخة عمييا.

اما السجسػعة الثانية وزعت عمى أشباؽ بتخي تحتػي الػسط السغحي أجار البصاشذ
وحزشت لسجة  5أياـ .وذلظ لتأكيج تعخيف
والدكخوز ( )PSAبسعجؿ  5بحور لكل شبق ُ
الفصخيات الستحرل عمييا والسعخفة فى دراسة سابقة (. )1
 -2السعاممة باألشعة الديشية:
تأثيخ االشعة عمى ندبة انبات البحور.تع تعقيع البحور وتجفيفيا ومغ ثع تعخيس البحور لشػعيغ مغ مػجات االشعة الديشية وىي
القريخة ( 40كمفغ ) و الصػيمة ( 52كمفغ) حيث عخضت  80بحرة لإلشعاع السدتخجـ

ثع وزعت عمى أشباؽ بتخى التي تحتػى البيئة الغحائية  PSAبسعجؿ  5بحور لكل شبق
لتقجيخ الفصخيات الشامية عمى كل بحرة ).)14

 تقجيخ شجة االصابة بالفظخيات عمى البحور (تكخار الفظخ)  :تع حداب تكخار ضيػركل فصخ مغ الفصخيات السعدولة مغ البحور وذلظ بعج تعقيع  60او  80بحرة بسحمػؿ

ىيبػكمػريت الرػديػـ .لسجة دقيقتيغ ثع غدميا بالساء السعقع وتجفيفيا .وزعت البحور
السعقسة عمى بيئة أجار البصاشذ والدكخوز( )PSAبسعجؿ  5بحور لكل شبق وحزشت

لسجة  5أياـ في درجة ح اخرة  2±24مئػية .وتع فحز نسػ الفصخيات عمى البحور
وحداب عجد مدتعسخات كل فصخ مغ الفصخيات السعدولة مغ البحور السختبخة
اجمللة الليبية لوقاية النبات  2017المجلد()7

17

االشقرواخرون

تع حداب ندبة تكخار الفصخيات السعدولة عمى البحور باتباع السعادلة التي ذكخىا (:)18
ندبة تكخار الفصخ =

عجد مدتعسخات الفصخ السعدوؿ

× 100

العجد الكمي لمسدتعسخات السعدولة
 تأثيخ االشعة عمى الفظخيات السعدولة مباشخة :بعج عدؿ الفصخيات جخى تشسيتيا عمىالػسط السغحي  PDAلسجة  5اياـ .باستخجاـ ثاقب الفميغ اخح قخص بقصخ 5مميستخ

ووضع في مشترف شبق بتخى السحتػى عمى بيئة ) )PSAوتع تعخيس كل فصخ
لألشعة بأنػاعيا وبشفذ ازمشة التعخض ويحزغ لسجة أسبػع لسلحطة تصػر نسػ الفصخ
مقارنو بالذاىج وتدجيل معجؿ الديادة في نسػ الفصخ باستخجاـ السدصخة عغ شخيق قياس
قصخ الشسػ عمى البيئة ) )7عغ شخيق السعادلة :

ندبة نسػ الفصخ

قصخ نسػالفصخ في الذاىج قصخ الفصخ نسػ بعج كل معاممة
قصخ نسػالفصخ الذاىج

100X

الشتائج
-1عدل الفظخيات السحسهلة عمى بحور الفاصهليا :تع العدؿ والتعخيف وفق (االشقخ
واخخوف .)1917

 -2السعاممة باألشعة الديشية :
تأثيخ التعخض لمسهجات الظهيمة والقريخة عمى ندبة انبات البحور..أوضػػحت الشتػػائج اف البػػحور السعاممػػة بالسػجػػات القرػػيخة كانػػت تسثػػل اكبػػخ ندػػبة انبػػات
واسخع فى الشسػػ  ،ويذػيخ الجػجوؿ( )1إلػى ارتفػاع فػى ندػبة انبػات البػحور عشػج تعخيزػيا
لمسػجػات الصػيمػة والقرػػيخة لألشػعة الدػيشية بيشسػػا عشػج السػجػة الصػيمػػة كانػت الديػادة فػػي
ندبة االنبات معشػية مقارنة بالذاىج.
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ججول( )1تأثيخ االشعة الديشية عمى ندبة انبات بحور الفاصهليا
االشعة الديشية

ندبة انبات البحور

الذاىج

%40.8
%65

السػجة القريخة  40كالفغ

%77

السػجة الصػيمة  52كالفغ
 LSDشػؿ السػجة = 1.99

تأثيخ األشعة الديشية عمى شجة األصابة بالفظخيات.تػضح الشتائج السبيشة بالججوؿ ( )2أف لمسػجات الصػيمة تأثيخ اكبخ مغ السػجة القريخة
عمى ندبة تكخار تػاجج الفصخيات .كسا تذيخ الى انخفاض عجد الفصخيات السعدولة مغ

البحرة بذكل معشػي مقارنة بالذاىج عشج التعخض لمسػجات الصػيمة مغ االشعة الديشية.
حيث نجج اف اعمى ندبة كانت لفصخ%70 Penicillium spعشج الذاىج مقارنة بباقي

الفصخيات وقج انخفزت ىحه الشدبة عشج استعساؿ السػجات القريخة
 %18.5بيشسا لع يلحظ

 40كالفغ الى

ضيػره عشج استخجاـ السػجات الصػيمة  52كالفغ كسا

انخفزت ندبة تخدد Aspergillusالى %25عشج السػجة القريخة ولع يدجل ضيػره عشج
استعساؿ السػجة الصػيمة وانخفس تخدد فصخ Fusarium solaniالى  %5.0وكحلظ

لع يلحظ ضيػره عشج السػجة الصػيمة كسا لع يلحظ تػاجج  Rhizoctonia spعشج
السعاممة بالسػجة الصػيمة بيشسا كانت ندبة تخدد عشج السػجة القريخة للشعة%11.2

في حيغ اف فصخ  Alternaria spكاف spمتػاجج عشج السػجتيغ الصػيمة والقريخة
بالخغع مغ انخفاض ندبة تػاججه الى .%8.3
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تأثيخ التعخض لألشعة الديشية مباشخة عمى معجل قظخ نسه الفظخيات السعدولة:
بيشػػت الشتػػائج السجونػػة بالجػػجوؿ()2اف أعمػػى قيسػػة لقصػػخ نسػػػ الفصخيػػات كانػػت عشػػج الذػػاىج
لفصػ ػػخsp

3.5 Alternariaسػ ػػع وأقػ ػػل قيسػ ػػة لمشسػ ػػػ كانػ ػػت لمفصػ ػػخAspergillus sp

 Fusarium solani،بقصػػخ  2سػػع عشػػج الذػػاىج وانخفػػس قصػػخ نسػػػ جسيػػع الفصخيػػات
السعخضة لمسػجات الصػيمة والقريخة وكاف اعمى قيسة لقصخ الشسػ عشج التعخض لمسػجة

القرػػيخة لفصػػخ  1.8 Penicillium sp.سػػع بيشسػػا اقػػل قيسػػة لفصػػخ ،Alternaria sp

 Aspergillusبقصػػخ 1.0سػػع .امػػا السػجػػة الصػيمػػة كػػاف تأثيخىػػا اكبػػخ عمػػى انخفػػاض
قصخ الفصخ حيث سجل اعمى قصخ نسػ لفصخ0.8 Alternariaسع واقل قيسة لمفصخيات

 Fusarium solani ,Penicillium sp، Aspergillus spبقصػخ 0.4سػع فػي حػيغ
انعجـ نسػ. Aspergillus spوتذيخ نتػائج التحميػل اإلحرػائي الػى وجػػد فػخوؽ معشػيػة

بػػيغ شػػػؿ السػجػػة السدػػتخجمة .كس ػػا يلح ػػظ اف اكثػػخ تػػأثيخ عم ػػى قصػػخ نس ػػػ الفصخيػػات
السعدولة مغ بحور الفاصػليا كاف لمسػجات الصػيمة يمييا السػجػة القرػيخة مقارنػة بالذػاىج

حيػػث بمػػط متػسػػط زيػػادة قصػػخ الشسػػػ عشػػج السػجػػة الصػيمػػة 0.28سػػع بيشسػػا عشػػج السػجػػة

القريخة 1.36سع مقارنة بالذاىج التجخبة الحى كاف متػسط قصخ الشسػ 2.6سع.
 -تاثيخ االشعة عمى متهسط عجد مدتعسخات الفظخ :تذيخ نتائج السػضحة في الججوؿ

( )2اف ىشاؾ انخفاض في عجد مدتعسخات الفصخيات فى البحور السرابة مقارنة ببحور
الذاىج وإف عجد مدتعسخات الفصخ تشاقز بذكل معشػي في البحور السختبخة والسعاممة

بالسػجات الصػيمة 52كمفغ مقارنة بالسػجات القريخة  40كمفغ .حيث لع يلحظ ضيػر
نسػ ألى فصخ عشج استعساؿ السػجات الصػيمة ماعجا فصخ sp

 Alternariaبيشسا لع

يدجل وجػد اى نسػ لمفصخيات ت االخخى .بيشسا لػحظ انخفاض لسعجالت الشسػ متأث اخ
بالسػجات القريخة. .وتذيخ نتائج التحميل اإلحرائي الى عجـ وجػد فخوؽ معشػية بيغ

نػعى السػجة وال تػجج فخوؽ معشػية بيغ أجشاس الفصخيات او التجاخل بيغ نػع السػجة

والفصخيات .
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تأثيخ االشعة الديشية عمى الفظخيات السختبخة

ججول 2
الفظخ

Alternaria sp

الذاىج%

52.0

8.3

13.3

5.00

48.0

Fusarium solani
Penicillium sp

70.0

Rhizoctonia sp

13.3

 LSDالفصخ= LSD 0.824

8.3

25.0

0.00

18.5

0.00

0.00
0.00

11.2

نػع السػجة*الفصخ =

نػع السػجة = 0.639
1.42

التأثيخ عمى قظخ الشسه لمفظخيات السعدولة مباشخة(سم)

Aspergillus sp

Fusarium solani
Penicillium sp

Rhizoctonia sp

KV%

KV%

التأثيخ عمى ندبة شجة االصابة

Aspergillus sp

Alternaria sp

السهجات القريخة40

السهجات الظهيمة52

 LSDنػع السػجة= N.S

1.5

1.00

2.00

1.0

0.00

2.00

1.50

0.40

2.00

1.88

0.00

3.00

1.50

0.20

الفصخيات=N.S

0.8

السػجة*نػع الفصخ = N.S

التأثيخ عمى متهسط عجد مدتعسخات الفظخيات

Alternaria sp

Aspergillus sp

Fusarium solani
Penicillium sp

Rhizoctonia sp

*1.5

1.00

1.0

2.0

1.50

0.00

1.0

1.0

0.00

1.5

1.0

0.00

1.00

1.00

0.00

 LSDنػع السػجة= N.S

 LSDالفصخ =N.S

الفصخ *االشعة = N.S
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السشاقذة
بيشػػت نتػػائج ىػػحه الج ارسػػة أف معاممػػة البػػحور بالسػجػػات الصػيمػػة والقرػػيخة لألشػػعة الدػػيشية
أف لمسػجػة الصػيمػة اثػػخ فػي ارتفػػاع ندػبة االنبػػات عػغ السػجػػة القرػيخة التػػي كانػت ندػػبة
االنبات عشجىا مختفعة بالشدبة لمذاىج .وقج كانت لمسػجة الصػيمة تأثيخ عمى تكخار تػاجج
الفصخي ػػات حي ػػث أن ػػو ل ػػع يد ػػجل وج ػػػد لمفصخي ػػات عش ػػج اس ػػتخجاـ السػج ػػة الصػيم ػػة ماع ػػجا

فصػػخ Alternariaالػػحى كػػاف مػجػػػد عشػػج السػجػػة الصػيمػػة والقرػػيخة بػػشفذ ندػػبة التػاجػػج

م ػػع انخف ػػاض ى ػػحه الشد ػػبة وق ػػج اتفق ػػت ى ػػحه الشتيج ػػة م ػػع ) )2حي ػػث اش ػػار اف السػج ػػات
الصػيمة لألشعة الديشية اكثخ تأثي اخ مغ السػجات القريخة عمى الفصخيات السعدولة وندبة

تكخارىا وسجل ايزػا انخفػاض معشػػي مقارنػة ببػحور الذػاىج  .كسػا اسػتخجـ ( )14االشػعة
الدػػيشية لسكافحػػة ام ػخاض الجػػحور الفصخيػػة فػػي بػػحور المػبيػػا والفػػػؿ الدػػػداني وقػػج بيشػػت

السعالجة تحدغ واضح في الشسػ والديصخة عمى العجوى بسخض تعفػغ الجػحور .وذكػخ بػاف

الجخعة 45كالفغ ادت الى زيادة فى الصػؿ والػػزف لمػرقػة .كسػا تتفػق نتػائج ىػحه الج ارسػة

م ػػع نت ػػائج ( )8ال ػػحى اف ػػاد بأن ػػو ت ػػع القز ػػاء الكام ػػل عم ػػى فصخي ػػات تعف ػػغ الج ػػحور عش ػػجما
عػممت البحور باألشعة الديشية مجة  ،2001005ثانية و باإلضافة الػى مدػحػؽ Aerva

 javanicaكسا أكج ( )20اف االشعة الديشية ال تؤثخ عمى نسػ الشبػات وال عمػى تجسعػات
ميكخوبات التخبة عشػج اسػتخجاـ الجخعػات السشخفزػة .ويسكػغ أف تفدػخ نتػائج ىػحه الج ارسػة
مغ حيػث التػأثيخات الفدػيػلػجية لألشػعة الدػيشية شبقػاً لسػا تػصػل اليػو ( )10حيػث ذكػخوا
أف اشعة اكذ ذات كفاءة فى استعساليا شاف باقي االشعة االيػنية والتفاعػل الػحى يحػجث

لللكتخونػػات الحػخة وااليػنػػات الغيػػخ مدػػتقخة والػػحى يتبعػػو ترػػادـ تمػػظ االلكتخونػػات والتػػي

تدتصيع كدخ العسػد الفقخي لحسسDNAمدبب كدػر فيديائية وشفخات وفى الشياية الػى
مػت الخليا.
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Control of seed borne fungi on bean(Phaseolus vulgaris.L.)
using X-ray waves

Ebtisam Moftah AL-Ashger1, Hanan Abdelkareem khalifa2,
1Plant protection Dept., Fac., Agric., Omar Al-Mukhtar Univ.,EL-Beida,Libya.
2Plant 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 Year 2014_ 2015,
aiming to investigate the role of X-rays in controlling the
pathogenic fungi on bean seeds either in vivo or in vitro. the

proportion of seed germination test before and after treatment with
radiation was also estimated The Seed samples were collected
from the local market and underwent isolation process after
surface sterilization of seeds to get known the most important
plant pathogens carried on seed beans. Our results indicated that
the most important pathogenic fungi was isolated and identified as

(Alternaria sp,Aspergillus sp, ,Penicillium sp,Fusarium solani

,Rhizoctonia sp,), The results of treatment of beans seeds with Xrays have shown that the long waves were more beneficial on the

proportion of the presence of fungi, where there was a decrease
in the presence of fungus significantly compared to the control.
while the long-wave of

X-ray gave significant differences for

germination compared to the control. Results of exposing

the

isolated fungi directly to long and short X-ray waves with the

same time as used with tested seed indicated that growth
23
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diameter of isolated fungi significantly decreased with exposure to
long waves than short waves which also significantly different than
control.

Key words:- X-ray- Phaseolus vulgaris.L- Alternaria sp ,

Aspergillus sp, Rhizoctonia sp,Penicillium sp,Fusarium solani
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