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 انًثُى يسافظح تشب يٍ يًشظح تكتشٌا ٔتشخٍص ػضل

 خاعى خثاس صٕفٍا  د.و

 زضاو صثاذ سػذ                كاظى خٕاد سًٌاٌ         ػطٍح  ْاشى ازًذ

 متطلبات من كجزء الزراعة كلٌة الى مقدم بحث مشروع

 النبات وقاٌة فً البكالورٌوس درجة نٌل

 Introductionانًمذيح 

عمى يد العالم توماس بريل  1181تيريا كمسببات ألمراض النبات عام اكتشفت البك   
Thomas Burrill  أستاذ النبات في جامعةIllinois  بالواليات المتحدة األمريكية  وىو أحد

طبلب لويس باستير. فبينما كان يخدم في سمك اإلرشاد الزراعي  لحل المشاكل المرضية 
رى سببت  ىبلك االف األشجار المنزرعة . وبمحاوالتو انتشرت أعراض لفحة عمى أشجار الكمث

المستمرة لمعرفة المسبب وتطبيق فروض كوخ أمكنة عزل بكتيريا من ىذه األشجار المصابة 
وبتنميتيا في مزرعة نقية مستخدمًا نفس األسموب المتبع في دراسة البكتيريا الممرضة لئلنسان 

باستير أمكنة إثبات ان المسبب المرضى ىو نفس  والحيوان والتي تعمميا عمى يد أستاذة لويس
وقد ظير بعد ذلك أن ىذه  Micrococcus amylovorusالبكتيريا المعزولة . وقد أسماىا 

. وبذلك فقد كان  Erwinia amylovoraالبكتيريا منتشرة في بقاع كثيرة من العالم وتسمى حاليًا 
منبات. توالت االكتشافات فيما بعد حيث بريل أول من أكد أن ىناك بكتيريا تسبب أمراضًا ل

اكتشفت أنواع كثيرة من البكتيريا المسببة لؤلمراض النباتية . وقد أعتقد البعض في تمك اآلونة أن 
ُحسم ىذا االعتقاد  1220البكتيريا المسببة لمفحة النارية تحدث كعدوى  ثانوية . إال أنو في سنة 

ىي المسبب الحقيقي   لمرض المفحة   E. amylovoraوثبت بالدليل القاطع أن البكتيريا  
وكان اليدف من البحث ىو عزل وتشخيص البكتريا المرضة من بعض الترب في النارية . 

 محافظة المثنى ومعرفة قدرتيا االمراضية  .

   Literatures Reviewمراجعة المصادر  -2

 البكتيريا وأمراض النبات -2-1
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تي نوعًا من البكتيريا مسببة أمراضًا نباتية. والبكتيريا كائنات يياجم النباتات حوالى مائ   
اختيارية التطفل أي أنيا تعيش معيشة رمية في العادة ، وعند وجود العائل النباتي المناسب فإنيا 
تصيبو وتعيش عمية معيشة طفيمية . من الناحية الوراثية فيي كائنات دقيقة تحتوى عمى نواة 

حيث تحتوى الخمية  Prokaryoteبع مممكة الكائنات ذات النواه البدائية بدائية غير مميزة تت
البكتيرية عمى كروموسوم حمقى ، وال يوجد غشاء نووي أو أجسام داخمية تقابل الميتوكوندريا أو 
الكموروببلست تنقسم الخمية البكتيرية انقساما ثنائيًا بسيطًا لتنتج في فترة وجيزة عددًا ىائبًل من 

. وتنتشر األمراض البكتيريـة أينما توفرت الرطوبة المعتدلة والجو الدافئ . وغالبًا ما  الخبليا
تصيب معظم أنواع النباتات ، وتحت ظروف بيئية مناسبة ليا قد تدمر المحصول كميًة . 
وتحتوى الخبليا البكتيرية عمى وحدات وراثية صغيرة قادرة عمى التناسخ التمقائي وتوريث صفاتيا 

 -ذات وزن  Covalentحمقية في وضع متكافئ  DNAتتركب من وحدات  Plasmidsتسمى 
200 kb  وىذه تحمل صفات وراثية محدده مثلSex Factors  ـ إنتاج البكتريوسين ـ استخدام

مواد غذائية غير عادية ـ المكافحة لمعقاقير ـ المكافحة لمفاج ـ المكافحة لؤلشعة فوق البنفسجية 
UV ية إال أن ىذه الوحدات ال تحمل العناصر الرئيسية البلزمة لحياه البكتيريا .ـ القدرة المرض 

عمما ًان ىناك الكثير من الببلزميدات التي ال يعرف ليا صفات وراثية مميزة وليذا يطمق عمييا 
وىذه األنواع عادة ما تكون أكثر استقرارا من األنواع  cryptic plasmid اسم الببلزميدات الخفية

ى حيث أن البكتيريا الممرضة لمنبات ال تعيش فقط عمى األنسجة النباتية بل تعيش أيضًا األخر 
في التربة وفي جسم الحشرات الناقمة وفي المياه وربما يكون ليذا النوع من الببلزميدات قيمة في 

ية حياة البكتيريا . كما ان قسم من الببلزميدات ليا القدرة عمى االندماج داخل كروموسوم الخم
) ببلزميد الخصوية ( وببلزميد لمتسرطن في بعض  Tiكببلزميدات الجنس وىو ببلزميد محفز 

العوامل الجينية  نتيجة وجود Agarobacterium tumifeciens  النباتات عند االصابة ببكتريا
 ليذا النوع من الببلزميدات القدرة Opines تعرف باالوبينات  المشفرة لمواد ذات صفة نتروجينية

منطقة  الخمية النباتية مؤدي الى حدوث نموات غير اعتيادية في DNAعمى االندماج في 
االندماج يشار الييا بمنطقة السرطان وتعرف الببلزميدات التي تمتمك القدرة عمى االندماج داخل 

 . Episomesالكرموسوم باالبيسومات  
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نتشرة عمى أجساميا وعادة ما تكون تحتوى معظم البكتيريا المسببة ألمراض النبات عمى أسواط م
ىذه األسواط أطول من الخمية نفسيا. تحتوى الخمية البكتيرية لبعض األنواع عمى سوط واحد بينما 
يحتوى البعض األخر عمى خصمة من األسواط في طرف من الخمية ، أو قد تحتوى عمى سوط 

طح الخموي تتكون خبليا واحد أو خصمة أسواط عند كل طرف وقد تتوزع األسواط عمى كل الس
من خيوط متفرعة غير مقسمة قد تأخذ في مجموعيا شكبًل لولبيًا  Streptomycesأنواع الجنس 

 وتنتج الجراثيم الكونيدية في سبلسل محمولة عمى ىيفات ىوائية .

أىمية كبيرة في إحداث القدرة المرضية حيث تتعرف البكتيريا عمى  Envelopeيمثل الغبلف 
 ناسب ليا عن طريق التفاعل بين الجدار الخموي  لو وعديدات السكرياتالعائل الم

Polysaccharides  ،Lipopolysaccharides  لمبكتيريا ومن ناحية أخرى فإن كل من
 التركيب الخارجي والداخمي لمبكتيريا يمعبوا دورًا أساسيًا في عممية تقسيم البكتيريا .

 بات وكيف تنتشرأين تتواجد البكتيريا الممرضة لمن 2-2

تعيش معظم البكتيريا الممرضة لمنبات في أنسجة النبات المصابة ، وأحيانا كمترممات في     
التربة . تتباين األنواع المختمفة من البكتيريا في درجة انتشارىا تحت الظروف البيئية المتماثمة 

النارية في  التى تسبب مرض المفحة Erwinia amylovoraفمثبًل بعض البكتيريات مثل 
الكمثرى تتكاثر في أنسجة العائل بينما يقـل تعدادىا في التربة بسرعة كبيرة . وبذلك فبل تساىم 
التربة في انتشار المرض من موسم آلخر، وتعتمد في انتشارىا عمى الحشرات غالبًا، فربما أن 

الجذور قد أفقدىا طبيعة تواجد البكتيريا الدائم في أنسجة النبات وفي األجزاء الخضرية وفي 
 Agrobacteriumالقدرة عمى المعيشة في التربة . وفي بعض البكتيريات األخرى مثل البكتريا  

tumefaciens  التى تسبب مرض التدرن التاجي فإنيا تتكاثر في أنسجة العائل ولكن تعدادىا
فإن تعداد البكتريا   يقل عندما تتحرر في التربة ، فإذا نما عائل قابل لئلصابة في مثل ىذه التربة

و  Erwiniaيزداد فييا نتيجة العدوى . وفي بعض البكتيريا األخرى من اجناس 
Pseudomonas . عندما تتواجد البكتيريا في التربة فغالبًا ما تعيش يتزايد تعدادىا في التربة

العوامل الغير عمى األنسجة النباتية ، وقميبًل ما تعيش مترممة أو عمى إفرازاتيا التي تحمييا من 
مبلئمة ليا . ويمكن لمبكتيريا ايضًا ان تعيش في أو عمى البذور أو في أجزاء نباتية أخرى أو في 

أو داخل  Epiphyticallyالحشرات .... الخ . قد تعيش البكتيريا سطحيًا في البراعم والجروح 
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راض النباتية من نبات األنسجة النباتية دون احداث ضررًا ليا . تنتشر البكتيريا المسببة لؤلم
 آلخر أو من جزء عمى نفس النبات بواسطة المياه ــ الحشرات ــ الحيوان ــ اإلنسان .

 الطرق الرئيسية النتشار أمراض النبات البكتيرية - 2-3

تعمل مياه  األمطار عمى نشر البكتيريا من نبات آلخر عمى نفس النبات أو من التربة إلى     
نبات كما تعمل مياه الري عمى حمل البكتيريا إلى مناطق أخرى بعيدة حيث الجزء السفمى من ال

العوائل المناسبة ، أما عن الحشرات فبل يقتصر فعميا عمى حمل البكتيريا إلى النباتات ولكنيا 
تعمل أيضًا اثناء تمقيح النباتات عمى نشر البكتيريا. وفي بعض األحوال تعتمد البكتيريا الممرضة 

ًا في حياتيا وانتشارىا عمى الحشرات. وفي أحوال أخرى فأن الحشرات يكون ليا دورًا لمنبات كمي
ىامًا ولكن غير أساسي في عممية االنتشار . تعمل الطيور والقوارض التي تزور النباتات عمى 
حمل البكتيريا عمى أجساميا ، بينما يعمل اإلنسان عمى نقميا من نبات آلخر اثناء تنقمو وتعاممو 

الحقل ، وكذلك يعمل عمى نقميا لمسافات بعيدة عن طريق نقل النباتات المصابة أو أجزاء في 
منيا أو بجمب مثل ىذه النباتات المصابة إلى منطقتو . وفي األحوال التي تصاب فييا البذور 
فإن البكتيريا تكون محمولة عمى أو في البذور حيث تنتقل إلى مسافات قصيرة أو بعيدة بإحدى 

 النقل المختمفة . وسائل

 األعراض التي تسببها البكتيريا الممرضة لمنبات-2-4

تسبب البكتيريا الممرضة لمنبات كل أنواع األعراض التى تسببيا الفطريات عمى النباتات،    
فيى تسبب تبقع أوراق ـ لفحات ـ عفن طرى لمثمار والجذور واألجزاء النباتية المخزنة ـ ذبول ـ نمو 

نسجة )سرطانات نباتية( جرب ـ تقرحات  . ومن المعروف ان أي بكتيريا يمكن ان زائد لبعض األ
 tumefaciens Agrobacteriumيتسبب عنيا أكثر من عرضًا مرضيًا فمثبًل تسبب البكتيريا 

 Proliferationوايضًا يمكن ان تسبب توالد  Over Growth (Tumor)نمو زائد أو ما يسمى 
ن ىذه األعراض قد تحدثيا أنواع أخرى من البكتيريا مثل لمعضو ، ومن جية أخرى فإ

Pseudomonas, Gorynebacteriam  . وىكذا 

 طرق الكشف عن البكتريا لمممرضة -2-5
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  تعتبر طريقة استخدام بيئات غذائية اختيارية لعزل البكتيريا والتعرف عمييا ىى أحسن
مى مواد غذائية معينة تسمح وسائل التعرف المستخدمة ألن البيئة االختيارية تحتوى ع

بنمو أنواع معينة من البكتيريا بينما تثبط األنواع األخرى . وبالرغم من ىذا فإنيا ما 
زالت غير شائعة عمى نطاق واسع بالنسبة لمعاممين في حقل أمراض النبات البكتيرية ، 

 وذلك لعدم أمكانية توافرىا خاصة في العمل الروتيني .
  لوجية كوسيمة سريعة ومتطورة لمتعرف عمى البكتيريا الممرضة إال تستخدم الطرق السيرو

خاصة  Antiseraانيا ليست مستخدمة عمى نطاق واسع لعدم توافر األمصال المضادة 
فى الببلد النامية. وفى حاالت قميمة يمكن التعرف عمى أنواع البكتيريا وسبلالتيا بواسطة 

 . استخدام الفيروس البكتيري أو البكتريوفاج
  تستخدم حديثًا مجموعة المركبات المسماة بالبكتريوسينBacteriocins  في التفرقة بين

العزالت البكتيرية باختبار درجة حساسيتيا أو انتاجيا ليذه المركبات حيث ان ىذه 
المركبات ما ىي إال مواد مضادة لمنمو البكتيري تنتجيا بعض سبلالت البكتيريا 

كميات قميمة ويعتقد انيا ناتجة عن التحمل التمقائي لمخبليا . الممرضة وتفرز في البيئة ب
وتتكون ىذه المركبات من بروتينات متخصصة تثبط وتحمل سبلالت معينة من البكتيريا 
فيي تعمل عمل البكتربوفاج من ناحية تحميمية لمخمية، إال انيا تختمف عنو فى عدم 

بات بواسطة جينات موجودة عمى تناسخيا فى خبليا البكتيريا . وُتحكم ىذه المرك
والذى يتناسخ في البكتيريا ويتواجد بيا حينما تحتفظ بقدرتيا  Plasmid-DNAالببلزميد 

 المرضية .
 ( االعراض التي تسببها البكتيريا الممرضة لمنبات1جدول )

 المسبب المرضى  العرض

 Soft rotsعفن طرى  
 

Erwinia spp. 

Pseudomonas spp. يان( )في بعض االح  

 ذبول )ذبول وعائي( :

Wilts Vascular Diseases)) 

Xanthomonas spp          . 

Corynebacterium spp. 
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Erwinia spp. 

Pseudomonas spp. 

 .Blights Erwinia sppلــــفحات:     

Pseudomonas spp. 

 Xanthomonas spp            . 

 .Galls Agrobacterium spp  تــدرنات:        

Pseudomonas spp. 

Corynebacterium spp. 

تبقعات )موت موضعي لألنسجة(:     
  (Local lesions) 

Pseudomonas spp. 

Xanthomonas spp. 
 

 Materials and Methods المواد وطرائق العمل :-3
 ( ارقام عينات الترب واسماء المناطق والحقول التي جمعت منيا2جدول )
 المنطقةاسم  رقم النموذج

 ابو جويبلنة –السماوة  1
 اليبلل–الرميثة  2
 النجمي–الرميثة  3
 منطقة الجزيرة–الخضر  4
 السوير –السماوة  5

 بكتريا العزل  -1- 3
غم من كل عينة 10حضرت سمسمة تخافيف عشرية لعينات التربة اعبله وذلك بأضافة 

مل ومزجت جيدا ثم أجريت ليا  250 مل من الماء المعقم في دورق زجاجي سعة 90تربة الى 
مل من الماء  9مل من عالق التربة الى انبوب اختبار يحتوي  1تخافيف متسمسمة وذلك بنقل 
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مل من كل تخفيف ولقحت 1ثم أخذ 10 6-المعقم وكررت العممية لحين الوصول الى التخفيف 
مكررات لكل تخفيف  بواقع ثبلث Nutrient Broth مل من الوسط 9انابيب اختبار تحتوي عمى 

مل من االنابيب  0.1ساعة، ، اخذ 48ْم ، ولمدة 28درجة حرارة  ثم حضنت االنابيب ىوائيا عمى
 Nutrientيحتوي عمى الوسط  التي أعطت مؤشر موجب ونشرت عمى سطح طبق بتري

agar  ساعة ،اعيد زراعة البكتريا  48ْم لمدة 28الصمب وحضنت االطباق عمى درجة حرارة
 عمى مستعمرات نقية من البكتريا .ة بطريقة التخطيط وذلك لمحصول النامي

 بكترياالتحضير االوساط الزرعية المستعممة في عزل وتشخيص 
 

  وسطNutrient agar 

 (Himediaحضر حسب تعميمات الشركة المجيزة )

  وسط أختبار الحركةMotility test medium 
 Nutrient brothن مسحوق غم م20لى إغم من مسحوق االكار 4حضر بأضافة 

وضغط  0م121وأذيبت المحتويات في لتر من الماء المقطر ، وعقم بالمؤصدة عمى درجة حرارة 
أستعمل لمكشف عن قابمية البكتريا عمى ،  ثم وضعت االنابيب بصورة عمودية 2باوند / انج 15

 ( .1996واخرون ،  Colleeالحركة )
  فوكس بروسكار –وسط مرق أحمر المثيلMethyl red-Voges proskauer 

broth medium  
غم من فوسفات البوتاسيوم  5غم من الكموكوز مع  5غم من الببتون مع  5 بإذابةحضر 

 لى المتر ، ضبط الرقم الييدروجينيإمل من الماء المقطر وأكمل الحجم  900في  األحادية
المؤصدة عمى درجة حرارة عقم ب مل لكل انبوب ثم 5بمقدار  اختبارأنابيب في وزع   7.5لىإ

نتاج الحامض إ، استعمل الوسط لمتحري عن قابمية البكتريا عمى 2باوند / انج 15وضغط  0م121
 ( . Godber  ،1989من تخمر الكموكوز )

  وسط أكار النشأStarch agar medium 
عمل الذي ي amylaseنتاج أنزيم االمميز إأستعمل ىذا الوسط الختبار قابمية البكتريا عمى 

لى الوسط إواضيف  Starch Soluble% نشأ  2عمى تحميل النشأ ، حضر الوسط بأذابة 
 ( .1998)الذىب ،  Nutrient agarالمغذي الصمب 
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 - وسط اختزال النترات السائلNitrate reduction broth 
لى نتريت حضر إاستعمل ىذا الوسط لمتحري عن قابمية البكتيريا عمى اختزال النترات 

لتر من الماء المقطر ، 1غم من الببتون في 5 غم من نترات البوتاسيوم و 0.2من أذابة الوسط 
 0م121مل لكل أنبوب ثم عقم بالمؤصدة عمى درجة حرارة  5ووزع في أنابيب أختبار بمقدار 

 ( .1996واخرون  Collee)، حسب ما موصوف 2باوند / انج 15وضغط 
  وسط تربتوفان السائلTryptophan broth medium 

لتر ماء مقطر ضبط 1 غم ممح كموريد الصوديوم في 5غم تربتوفان و  10 بإذابةحضر 
ثم وزع الوسط في أنابيب اختبار و عقم بالمؤصدة عمى درجة حرارة  7.5الرقم الييدروجيني عمى 

واستعمل ىذا الوسط لمكشف عن تكوين حمقة االندول  2باوند / انج 15وضغط  0م121
(Harrigan  وMcCance ،1976. ) 

  وسط سترات سايمونSimmon citrate medium 
وأستعمل الختبار قابمية البكتريا عمى  Biolifeحضر حسب تعميمات الشركة المجيزة 

 .1983)السترات بوصفو مصدرا وحيدا لمكاربون. )ببلزيفيك وادرر،  استيبلك
  وسط اكار ثالثي السكريات الحديدTriple sugar iron agar medium 

ستعمل ىذا الوسط لمتحري عن قابمية البكتريا في تخمير كل من سكر الكموكوز والبلكتوز ا
( Himediaوالذي حضر حسب تعميمات الشركة المجيزة ) CO2و  H2Sوالسكروز وانتاج 

 . 1996b)واخرون ،  Collee)ووزع في أنابيب اختبار بشكل مائل ولقح بالتخطيط والطعن 
  وسط الجيالتينGelatin liquidfaction medium 

لتر من المرق المغذي ووزع  1غم من الجيبلتين الى 12حضر ىذا الوسط من أضافة 
نتاج أنزيم إمل في أنابيب اختبار وعقم واستعمل لمتعرف عمى قابمية البكتريا عمى 5بواقع 

Gelatinase (Collee ، 1996واخرون. ) 
  أكار اليورياUrea agar  

مل ماء  195غم من مسحوق وسط اليوريا االساس في  4.6حضر ىذا الوسط بأذابة 
مل من محمول  10ْم وبعدىا أضيف 50لى درجة حرارة إمقطر معقم بعدىا عقم الوسط ثم برد 

لى أنابيب أختبار معقمة، أستعمل ىذا الوسط إ% المعقم بالترشيح في الوسط ثم وزع 4اليوريا 
 ( .1996واخرون ، Collee)يوريز نتاج أنزيم الإلمتحري عن قابمية البكتريا عمى 
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  وسط االدامةMaintenance medium  
 Nutrientلى وسط المرق المغذي إ% 15الكمسيرول بتركيز  بإضافةحضر ىذا الوسط 

broth  أستعمل ىذا الوسط لحفظ العزالت البكتيرية(Feltham  ،1978واخرون. ) 
  تحضير الكواشف والصبغات -3-3

  كاشف فوكس بروسكاورvoges –proskuer reagent  
 استعمل لمكشف عن قابمية البكتريا عمى تخمير الكموكوز وتضمن تحضير محمولين 3

% ثم أكمل الحجم 99مل كحول أثيمي 90 في naphthal –αغم من مادة 5أذيب  – Aمحمول 
 مل .100الى 

 100لى مل ماء مقطر ثم أكمل الحجم ا 90غم ىيدروكسيد البوتاسيوم في 50أذيب  -Bمحمول 
 ( .1996واخرون ، Colleeمل )
  كاشف المثيل االحمرreagent (Methyl Red (MR 

 مممتر كحول 300في  Methyl Redغم من صبغة احمر المثيل  0.1حضر من اذابة 
  1996) .واخرون ، Colleeمممتر بالماء المقطر ) 500اثيمي ومن ثم اكمل الحجم الى 

  كاشف لوكالLugol s reagent  
غم من  1مل من الماء المقطر ثم أذيب 100في KI غم يوديد البوتاسيوم 2 أذابة حضر ب

مل من الماء المقطر ، أستعمل لمتحري عن  300اليود في المحمول السابق وأكمل الحجم الى 
 ( .Frase ،1977و  Buxtonقابمية البكتريا عمى تحميل النشأ )

  كاشف أختزال النتراتNitrate reduction reagent  
 ويتكون من محمولين 3 

-A  حامض السمفانمكSulfanilic acid  لتر 1غم من حامض السمفانمك في  8 بإذابةحضر
 . Acetic acidحامض الخميك

-B  5محمول الفا نفثول %naphthal–α مل 100غم من صبغة الفانفثول في  5 بإذابة حضر
 % .  40حامض الخميك 

 ( .Cowan  ،1977مى حدة لحين االستعمال )تم تحضير المحمولين وتركا جانبآ كل ع
  عدة ممون كرامGram stain set  
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و  Ethanol و ايثانول Iodineو ايودين  Crystal violetتكونت من البمور البنفسجي 
 ( .1995واخرون ،  Atlas) Sofranin سفرانين

 تشخيص العزالت البكتيرية  -3-4
مييا فحوصات زرعية ومجيرية واختبارات لغرض تشخيص العزالت البكتيرية فقد اجريت ع

 كيموحيوية وباالعتماد عمى المصادر العممية المعتمدة في التشخيص وكاالتي .
 الصفات الزرعية -3-5

تمت مبلحظة الصفات المظيرية لممستعمرات النامية عمى الوسط الزرعي االكار المغذي 
ولمعان وحافة وشفافية وقوام ىذه  والتي شممت شكل ولون وسطح المستعمرة ووجود روائح مميزة

 المستعمرات.
 الفحص المجهري المباشر 6-3-

تم فحص العزالت البكتيرية مجيريا وذلك بأخذ مسحة من المستعمرات البكتيرية وتثبيتيا 
وتصبيغيا بممون كرام لمبلحظة أشكال وترتيب الخبليا البكتيرية وتفاعميا مع الصبغة )موجبة أو 

 سالبة( .
  Biochemical testsختبارات الكيموحيوية اال -7-3
  أختبار أنتاج أنزيم الكاتاليز 

أجرى ىذا االختبار بأخذ جزء من المستعمرة البكتيرية النامية عمى الوسط الزرعي ووضعو 
عمى شريحة زجاجية نظيفة ومعقمة ثم أضيفت ليا قطرة من بيروكسيد الييدروجين وقد عد تحرر 

  .ي دليبل عمى قدرة ىذه العزلة عمى انتاج انزيم الكاتاليز فقاعات مباشرة خبلل ثوان
  Oxidase testاختبار أنتاج أنزيم االوكسديز 

 Tetraتم ترطيب قطعة من ورق الترشيح بقطرات من محمول كاشف االوكسيديز )

methyl –p-Phenylene dimine dihyrochloride تم نقل جزء من المستعمرات البكتيرية )
خيصيا بواسطة عيدان خشبية معقمة الى ورق الترشيح المرطب بمحمول الكاشف اذ المطموب تش

 (Atlasانزيم االوكسيديز  إلنتاجثانية نتيجة موجبة  60- 10عد وظيور المون البنفسجي خبلل 
 ( .1996واخرون، 
 
  أختبار الحركةMotility test  
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الصمب بالبكتريا بطريقة  لقحت انابيب االختبار الحاوية عمى وسط االكار المغذي شبو
ساعة فقد عد أنتشار النمو خارج خط 24ْم لمدة  37الطعن وبعد التحضين عمى درجة حرارة 

 ( .1996واخرون،  Collee )الطعن داللة عمى إيجابية اختبار قدرة ىذه البكتريا عمى الحركة
  أختبار أختزال النتراتNitrate reduction test 

 96مى وسط النترات السائل بالعزالت البكتيرية وحضنت لمدة لقحت االنابيب الحاوية ع
مل من كاشف اختزال النترات، عد ظيور  0.1ْم ،ثم أضيف ليا 37ساعة عمى درجة حرارة 

 ( .1996واخرون،  Collee)المون االحمر خبلل عدة دقائق عمى ايجابية االختبار 
  أختبار انتاج أنزيم اليوريزUrease test 

ساعة  24أكار اليوريا المائل بالبكتريا المراد تشخيصيا وحضنت لمدة تم تخطيط وسط
ْم ،وقد دل تغيير لون الوسط من االصفر الى الوردي االحمر عمى قابمية 37عمى درجة حرارة 

 ( .1996واخرون،  Collee)البكتريا عمى أنتاج أنزيم اليوريز 
  اختبارالمثيل االحمرMethyl Red test  

بالبكتريا  MethylRed-Voges proskauer brothلحاوية عمى وسط لقحت االنابيب ا
قطرات  5ساعة، ثم اضيفت 24-48ْم لمدة 37المطموب تشخيصيا و حضنت عمى درجة حرارة 

من كاشف المثيل االحمر وقد عد تحول لون الوسط الى المون االحمر نتيجة موجبة ليذا 
 ( .1996واخرون،  Collee )االختبار
 س بروسكاوراختبار الفوك Voges proskauer test  

بالبكتريا  MethylRed-Voges proskauer brothلقحت االنابيب الحاوية عمى وسط 
مممتر من  1ساعة،ثم اضيف ليا  24ْم لمدة 37المطموب تشخيصيا و حضنت عمى درجة حرارة 

جبة ليذا دقائق عمى النتيجة المو  5كاشف فوكس بروسكاور وقد دل ظيور المون االحمر بعد 
 ( .1996واخرون،  Collee)االختبار 
  فحص االندولIndol test  

الموزع في أنابيب أختبار بالبكتريا المراد  Tryptophan brothلقح وسط تربتوفان السائل 
ْم لمدة ثبلث أيام وبعد 25 ± 2أجراء االختبار ليا ،وحضنت المزارع البكتيرية عمى درجة حرارة 

ضيف لكل أنبوبة عدة قطرات من كاشف كوفاك ، ان ظيور حمقة حمراء انتياء مدة التحضين أ
 ( .McCance ،1976و Harrigan عمى سطح الوسط المزروع تأكيد عمى ايجابية االختبار )
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  اختبار تحمل النشأStarch hydrolysis test  
مل من العالق البكتيري عمى سطح اكار النشأ ، حضنت االطباق عمى درجة 0.1نشر 

 1ساعة وعندما لوحظت المستعمرات المحاطة بيالة شفافة ، أضيف ألييا  24ْم لمدة  37ة حرار 
، ان تمون الوسط بالمون االزرق عدا المناطق الشفافة  s iodine       مل من محمول 

 و Baron)المحيطة بالمستعمرات يعني ان النتيجة موجبة أي أن البكتريا محممة لمنشأ 

Fingold ،1990. ) 
 بار الجالتين اختGelatin hydrolysis test  

لقحت انابيب وسط الجبلتين بالعزالت البكتيرية النقية بطريقة الطعن وحضنت عند درجة 
ْم لمدة نصف ساعة  4ساعة .ثم وضعت في الثبلجة عند درجة حرارة 24-48ْم لمدة  37حرارة 

و في الثبلجة يدل عمى قدرة ، ان تحول الوسط الى الحالة السائمة وبقاءه كذلك حتى عند وضع
 يا عمى انتاج انزيم الجيبلتنيز .البكتر 
  أختبار أستهالك الستراتCitrate utilization test  

ساعة  24بمستعمرة عمرىا  Simmon Citrate agarلقحت موائل اكار سترات سايمون 
غير لون الوسط ساعة وقد دل ت 24ْم ولمدة 37من المزارع البكتيرية ثم حضنت عند درجة حرارة 

 ( .1996واخرون،  (Colleeبعد التحضين من االخضر الى االزرق عمى النتيجة الموجبة 
  43-4-37أختبار النمو بدرجة حرارة  

تم تخطيط العزالت عمى االكار المغذي بمكررين لذات المستعمرات ،حضنت أحدىما عمى 
ْم ، ولوحظت قابمية النمو  4وساعة 24ْم ولمدة  37ْم واالخرى عمى درجة حرارة  43درجة حرارة 

 ( . 1985واخرون،  Lennette)في كمتا درجتي الحرارة 
 أختبار النمو عمى وسط أكار ثالثي السكريات الحديد 

Triple sugar iron agar (TSI ) 
المائل بالعزالت البكتيرية النقية بطريقة التخطيط عمى سطح  TSIلقحت أنابيب وسط 

ساعة ، ان اختبلف تغير  24ْم ولمدة  37ر ، وحضنت عند درجة حرارة الوسط والطعن عند القع
لون الوسط الى االصفر يدل عمى النتيجة الموجبة ، فضآل عن تكوين راسب أسود من كبريتيد 

 داللة عمى النتيجة الموجبة. FeSالحديدوز 
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 اختبار تأثير العزالت عمى اإلنبات مختبريا-3-8
دقائق ثم وضعت  3( لمدة %80في االيثانول )والفجل  عقمت حبوب الحنطة صنف رشيد

دقيقة وغسمت جيدا بالماء المعقم لوثت  15لمدة (%50)  الصوديومفي محمول ىيبوكموريت 
، ثم وضعت البذور عمى ورق الترشيح المبممة بالماء المعقم وضعت  المعزولة الحبوب بالبكتريا 

 25وحضنت االطباق عمى درجة حرارة  ° ،م 28في اطباق ببلستكية وحضنت عمى درجة حرارة 
ساعة وبعد ذلك تم زراعة حبوب الحنطة المعقمة بصورة دائرية عند حافة الطبق 24لمدة ° م

حبوب لكل طبق وحضنت كل االطباق سواء المعاممة بالبكتريا لمدة سبعة ايام ،ثم 10بواقع 
 .قيست نسبة االنبات 

 النتائج والمناقشة :-4
 -: االختبارات الكيميوحيوية و ية والمجهريةالصفات الزرع-4-1

التي تم الحصول  ةرييلعزالت البكتلبعض ا( بعض الصفات الزرعية والمجيرية 3يبين الجدول )
، ىذه العزالت البكتيرية ذات سطح ناعم  دائرية عمييا من التربة اذ وجد ان معظم المستعمرات 

Smoth  و محدبConvex  لونيا اصفر ،yellow حين بينت نتائج فحص الشرائح  ، في
سالبة لممون كرام ،  ذات نياية  مدورة المصبوغة بممون كرام ان خبلياىا ذات اشكال عصوية 

، وبناء عمى الصفات الزرعية والمجيرية ليذه منفرد وبعضيا مزدوج وغالبا ما تكون عمى شكل 
فات الزرعية والمجيرية لبكتريا صفاتيا لحد كبير تتطابق مع الص العزلتين العزالت ، فقد وجد ان 

Erwinia sp . 
 Erwinia sp كبكترياالمشخصة  ( الصفات الزرعية والمجهرية لمعزالت البكتيرية1جدول )

رقم 
 العزلة

التربة المعزول 
 منها

 الوصف الزرعي والمجهري لمعزالت البكتيرية

 الرميثة اليبلل 1
مون منتظمة او صفراء ال،لونيا كريمي مستعمرات دائرية ، محدبة 

، ذات نياية مستديرة خبلياىا عصوية  غير منتظمة الحواف
 غالبيتيا مفردة وبعضيا مزدوج  (G-veمتحركة ، سالبة لممون كرام )

 السماوة السوير  2
صفراء المون منتظمة او ،لونيا كريمي مستعمرات دائرية ، محدبة 

، ذات نياية مستديرة خبلياىا عصوية  غير منتظمة الحواف
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 غالبيتيا مفردة وبعضيا مزدوج (G-veمتحركة ، سالبة لممون كرام )
 

كانت سالبة لممون  العزلتين  اظير الفحص المجيري باستعمال العدسة الزيتية ان بينما 
واليوريز وانتاج استيبلك السترات الكتاليز الختبارات كرام واعطت جميع العزالت نتيجة موجبة 

نتيجة سالبة الختيار انزيم  العزالت اظيرت بينما . عمى الحركة  كما اظيرت العزلتين  قدرة
بينما كانت نتيجة وانتاج اليوريز   عدم قدرتيا عمى اختزال النترات  كما اظيرت الجبلتينيز 

تنطبق مع  E1,E2العزلتين ان صفات  ، موجبة، كما كانت عزلتين  اختبار المتحمل المائي لمنشا 
واخرون  Samson ،2009 ; Palacio-Bielsa و Erwinia sp (Ngwiraصفات بكتريا 

2006 ) 
 Erwinia sp نتائج العزالت البكتيرية المشخصة كبكتريا( 2) جدول  

 ت
 رقم العزلة
 االختبارات

  النتيجة
1 2 

1 
        Gram stain استجابة الخاليا لممون غرام

        

- - 

2 
 Motility                      فحص الحركة 

test 
+ + 

3 
 Voges proskauer  بروسكاور-اختبار فوكس

test 
+ - 

4 
 Starch hydrolysis       التحمل المائي لمنشأ

test 
+ + 

5 
 Nitrate          اختبار اختزال النترات

reduction 
- - 

 + +  Growth م   37          النمو عند درجة حرارة  6

 + +  Growth م   42          النمو عند درجة حرارة  7

8 
 Indolفحص االندول

test                              
+ - 

 - -                     Oxidaseاختبارانزيم االوكسديز  9
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10 
                      Catalaseاختبار انزيم الكاتميز 

      

+ + 

11 
 Urease                    اختبار انزيم اليوريز

test 
+ + 

12 
           Methyl Red test اختبار أحمر المثيل

      

+ - 

13 
 Gelatinase             اختبار انزيم الجالتينز

test 
- - 

14 
 Citrate  اختبار استهالك السترات

utilization test 
+ + 

15 

 

Fermentation 

 

 + + الكتوز 

 + - مالتوز

 + - سكروز

 
TSI 

 
Gas + + 

H2S + + 

 

التي تم ة رييلعزالت البكتلبعض ا( بعض الصفات الزرعية والمجيرية 5يبين الجدول )
الحصول عمييا من التربة اذ وجد ان معظم المستعمرات متوسطة الى كبيرة الحجم دائرية ، ىذه 

ائج فحص ، حين بينت نت كريمي ، لونيا مستوية و  Smothالعزالت البكتيرية ذات سطح ناعم 
الشرائح المصبوغة بممون كرام ان خبلياىا ذات اشكال عصوية مستقيمة سالبة لممون كرام ، 

، فقد  العزلتين وغالبا ما تكون عمى شكل ازواج ، وبناء عمى الصفات الزرعية والمجيرية ليذه 
وجد ان صفاتيا لحد كبير تتطابق مع الصفات الزرعية والمجيرية لبكتريا الزوائف 

Pseudomonas (Migula ،1900.) 
 Pseudomonas sp المشخصة   ( الصفات الزرعية والمجهرية لمعزالت البكتيرية3جدول )

 الوصف الزرعي والمجهري لمعزالت البكتيرية التربة المعزول منهارقم 
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 العزلة

 السماوة السوير 1
مستعمرات لونيا كريمي ، مستوية مع السطح ، خبلياىا 

 (G-veكة ، سالبة لممون كرام )عصوية قصيرة ، متحر 

 السماوة ابو جوببلنة 2
مستعمرات لونيا كريمي ، ىبلمية ، مستديرة خبلياىا عصوية 

 (G-veقصيرة ، متحركة ، سالبة لممون كرام )
كانت سالبة  ( 5العزلتين جدول )اظير الفحص المجيري باستعمال العدسة الزيتية ان بينما    

والتحمل المائي  بروسكاور-اختبار فوكسين نتائج سالبة لبلختبارات العزلتلممون كرام واعطت 
لمنشأ وكذلك اختبار اختزال النترات اضافة الىعدم قدرتيا عمى انتاج االندول وانزيم الجبلتنيز 

واليوريز وانتاج استيبلك الكتاليز االوكسديز الختبارات نتيجة موجبة  اظيرت العزلتين  ،بينما  
العزلتين . ان صفات وكما اظيرت العزلتين  قدرة عمى الحركة  أحمر المثيلاختبار السترات 

P1,P2 ا تنطبق مع صفات بكتريPseudomonas sp  . (Collee  ، واخرونMac faddin 

;1996  ،2000   ). 
 Pseudomonas spالمشخصة كبكترٌا  البكتٌرٌة العزالت نتائج( 6) جدول

   االختبارات رقم العزلة ت
1 2 

1 
   Gram stain استجابة الخاليا لممون غرام

          

- - 

 + + Motility test الحركة  فحص 2

3 
-Voges  بروسكاور-اختبار فوكس

proskauer test 
- - 

4 
 Starch       التحمل المائي لمنشأ

hydrolysis test 
- - 

5 
 Nitrate          اختبار اختزال النترات

reduction 
- - 

6 
 م       4          لنمو عند درجة حرارة ا

Growth  

- + 
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 م       42          النمو عند درجة حرارة 

Growth  
+ - 

7 
 Indolفحص االندول

test                              
- - 

8 
                Oxidaseاختبارانزيم االوكسديز 

           

+ + 

9 
                 Catalaseاختبار انزيم الكاتميز 

          

+ + 

10 
                    اختبار انزيم اليوريز

Urease test 
+ + 

11 
      Methyl Red test اختبار أحمر المثيل

          

+ + 

12 
             اختبار انزيم الجالتينز

Gelatinase test 
- - 

13 
 Citrate  اختبار استهالك السترات

utilization test 
+ + 

14 
TSI 

 
Gas - - 

H2S + + 

 

 

 

 -3 اختبار تأثير العزالت عمى اإلنبات مختبريا -4-2

( تأثير العزالت البكتيرية عمى نسبة انبات بذور نبات الحنطة والفجل فقد  7اظيرت نتائج جدول)
مت % .ينما سج30اعمى تأثير في  نسبة انبات حبوب الحنطة  بمغت P1كان سجمت العزلة 

اقل تأثير عمى  انبات حبوب نباتي الحنطة والفجل اذ سجمت اقل معدالت بمغت  E1العزلة 
 % بالتتابع . 0، %6667
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 تأثير العزالت البكتيرية عمى نسبة النبات نتائج( 7) جدول              

 العزلة       
 المحصول

 النسب المئوية %
 E1 E2 P1 P2 المقارنة

 23633 30 16667 6667 80 الحنطة 

 16667 13633 10 0 100 الفجل 

 

        

 

              

 

 -المصادر :
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 فً يسافظح انًثُى Family: Syrphidaeدساعح تشخٍصٍح نثؼط إَاع رتاب االصْاس 

 تسث تخشج نٍُم شٓادج انثكانٕسٌٕط فً ػهٕو انضساػح ٔلاٌح انُثاخ

 انسغٍُأي انشصاق ػثذ خاتش خانذ. د. و:  اششاف

 اؽّل لبٍُ ِؾّل- رجبهن ّبوو ه١٘ف-اٌطبٌت اؽّل ٍؼل عٛاك اٌط٩ة :

 انخالصح

 Family: Syrphidaeٌلهاٍخ اٌؾم١ٍخ ٌجؼ٘ ا٨ٔٛاع اٌؼبئلح ٌؼبئٍخ مثبة اٌَوف١ٌ )اٚٙؾذ ا

 أٛاع ٟ٘ : 3ػٓ رٛاعل   3/2019/ 1ٌٚغب٠خ 1/2/2019ف٩ي اٌفزوح ِٓ  اٌّضٕٝ( فٟ ِؾبفظخ 

(Linnaeus, 1758)  Eristalis tenax   ,  (Linnaeus, 1758)    Syritta pipiens   ,

,1776 Episyrphus balteatus   De Geer   رُ ر١ٕٛف ٘نٖ ا٨ٔٛاع رجؼب ٌّفبر١ؼ ر١ٕٖف١خ

, اهثؼخ ِٓ ٘نٖ ا٨ٔٛاع ٠ولبرٙب ِفزوٍخ ٚرؼل ِٓ اُ٘ ا٨ػلاء اٌطج١ؼ١خ ٌّىبفؾخ ؽْواد  ػب١ٌّخ

آٌّ ٚاٌؾْوح اٌمْو٠خ ٚغ١و٘ب  ٠ّٚىٓ ا٨ٍزفبكح ِٕٙب فٟ ثواِظ ا٨كاهح اٌّزىبٍِخ ٌّىبفؾخ 

 6ا٨فبد

 انًمذيح 

 ٘نٖ ٚرظُ( Diptera)ا٨عٕؾٗ صٕبئ١خ هرجخ ِٓ( syrphidae) ػبئٍخ اٌٝ ا١ٌَوفٌ مثبة ؼٛك٠   

 عوع١ٌ) اّبه( Brahquart 19996) ٚاٌٍَٛن اٌْىً فٟ ِزجب٠ٓ ٔٛع 4500 ِٓ اوضو اٌؼبئٍخ

 اٌؼل٠ل ثؤٍزقلاَ اٌّبٟٙ اٌموْ ِٓ اٌضبٟٔ إٌٖف فٟ آٌّ ؽْواد ِىبفؾخ رّذ( 1992 ِٚؾّل

 6 اٌؾ٠ٛ١ٗ ٥ٌػلاء لزٍٙب ف٩ي ِٓ اٌج١ئٟ اٌزٛاىْ فٟ فًٍ اٌٝ اكد اٌزٟ ئ١ٗاٌى١ّب اٌّج١لاد ِٓ

 اٌّزٛاعلٖ اٌّفزوٍبد اُ٘ ِٓ    Metasyrphus  corollae ا١ٌَوفٌ مثبثخ اٌّفزوً ٠ٚؼزجو

 (Geoff) اٌِّّْ ِٓ اٌقبٕٗ آٌّ ٌؾْواد ا٨فزوا١ٍٗ وفبءرٗ فٟ ٠ز١ّي اٌؼواق فٟ

Hylopterus pruni ( Mahmoud,1979 )  ,اٌىفبءح اْ اٌٝ(  2014)ٚفبئيٖ ِؾّل اّبه 

 ػٍٝ اٌّوثبح( Episyrphs balteatus degerr)   ٔٛع ِٓ ا١ٌَوفٌ مثبثخ ١ٌولبد ا٨فزوا١ٍخ

 اٌؼّو فٟ وبٔذ ا١ٌول١ٗ اػّبه ف٩ي ,  (Aphis fabae scopli) ا٨ٍٛك اٌجبل٩ء ِٓ ؽْوح

 ا١ٌولٟ ٚاٌؼّو ا١ٌَٛ ؽْوح( 24633) ٌاٌقبِ ا١ٌوفٟ ٚاٌؼّو ٠َٛ ؽْوح(  3_2) ا٨ٚي ا١ٌولٟ

 6 ٠َٛ ؽْوح 48 ا٤ف١و

 Episyrphus ٔٛع ا١ٌَوفٌ مثبثخ ٠ولبد اْ اٌٝ Amiri_jami ٚnamaghi (2014) اّبه

balteatus ؽٛه٠خ 269_125 ػٍٝ اٌجبٌغخ اٌٝ اٌج١ٚٗ ٛٛه ِٓ ؽ١برٙب فزوح ف٩ي رغند ِٓ 

 Aphis fabae6  اٍٛك ثبل٩ء
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 ِٕٚٙب ا٨ثٖبي ػً ِب٠زغنٜ ِٕٚٙب اٌٛهلخ ػٍٝ ِب٠زغنٜ ِٕٙب , ٙبهح ؽْواد ٠ؼل ِٕٙب اٌم١ًٍ

 فٟ ا٨ٔٛاع ثؼ٘ ٠ولبد رؼ6ِ١  (Dusek1976,stibbs1983) اٌفطو٠بد ػٍٝ ِب٠زغنٜ

 ٚرؼ١ِ,  اٌّزؾٍٍٗ اٌّٛاك ػٍٝ رزغنٜ ؽ١ش اٌمنهح ا١ٌّبح اٚ اٌوٚس اٚ ٚاٌط١ٓ اٌغٚٗ فْبةا٨

 إٌجبربد فٟ غ١و٘ب ٠ٚؼ١ِ ,(ٚإٌؾً إًٌّ ِضً) ا٨عزّبػ١خ اٌؾْواد َِبوٓ كافً ا٤فوٜ

 ػٍٝ اٌم١ًٍ ٠ٚزغنٜ اٌٍّٛصخ, اٌّبئ١خ اٌج١ئبد فٟ أفوٜ أٔٛاع ٚرؼ١ِ,  اٌؼفٓ اٌقْت أٚ اٌّزؾٍٍخ

 اؽزّب١ٌخ ٕٚ٘بن اٌوٛٛثخ, ػٍٝ ٌٍؾٖٛي اٌغ١ف اٌىبٍِخ اٌؾْواد ريٚه ٚلل6 إٌب١ِخ إٌجبربد

 ه٠ْٚلٞ) أٍفٍٙب اٌّزٛاعلح اٌغضخ ػٍٝ آٌّ ادؽْو ػٍٝ رزغنٜ اٌزٟ اٌَوف١ل ٠ولبد رَبلٜ

 عٕبئ١خ أ١ّ٘خ ٚماد اٌغ١ف ريٚه اٌزٟ اٌؾْو٠خ ا٤ٔٛاع أُ٘ ِٓ Gibert 1996) 6, ك٨ي ٚٔن٠و

ٛ٘ Eristalis tenax L ٛ٘ٚ ا٤ى٠ي أٚ اٌلٔلٔخ مثبثخ) اٌطٕبٔخ ثبٌنثبثخ ٠ؼوف ّبئغ ٔٛع Drone 

Fly6)  اّبهDerwesh (1965 اٌٝ ٚعٛك )5ِٓ مثبة اٌَوف١ٌ فٟ اٌؼواق رؼٛك اٌٝ  أٛاع 7 

( فَّخ 2013, ٍغً اٌؾ١َٕبٚٞ ) اعٕبً فَّٗ ِٕٙب ٠ولبرٙب ِفزوٍخ ٚٔٛػ١ٓ ه١ِخ اٌزغن٠خ

 أٛاع ِٓ مثبة ا١ٌَوف١ٌ فٟ ِؾبفظخ مٞ لبه 6

 : انؼًم ٔغشق ًٕادان

 ِٓ ا١ٌٖل ّجىبد ثٛاٍطٗ 2019/ 1/3 ٌٚغب٠خ 1/2 ِٓ فزوح ف٩ي اٌجبٌغبد ػ١ٕبد عّؼذ    

 هلُ) اٌزب١ٌٗ ِؼٍِٛبد ػ١ٍٙب ٍٚغً أبث١ت فٟ اٌؼ١ٕبد ٚٙؼذ اٌٛهوبء لٚبء ِٓ ٚ اٌَىه ِٕطمخ

 اٛجبق فٟ اٌجبٌغبد ٚٙؼذ اٌّقزو فٟ ٌٍزْق١ٔ اٌّقزجو اٌٝ ٚافند(  اٌغّغ ِٕٚطمخ اٌؼ١ٕٗ

 ٚا٨هعً ٚاٌغٕؾٗ اٌوأً) اٌزْو٠ؼ ػلٖ ثٛاٍطخ اٌجبٌغبد اٌغَُ اعياء لطؼذ صُ , ثزوٞ

 ٚرؾذ إٌمبي وبِوا ثٛاٍطخ ٕٚٛهح ا٨ٔٛاع ّقٖذ6ٚاٌزْق١ٔ اٌفؾٔ غوٌٗ( ٚاٌجطٓ

 ث١ٓ ٌٍزفو٠ك ٔٛع ٌىً ا١ٌّّيٖ اٌزْق١ٖ١ٗ اٌٖفبد اٍزقلِذ,  4x لٛح رؾذ اٌؾْواد ِغٙو

 ٚٛٛي ا٨عٕؾٗ ّٚىً ٚٛٛي ثٗ اٌٍّؾمٗ ٚاٌيٚائل اٌوأً ّٚىً اٌغَُ ٌْٚٛ ٛٛي ِضً ا٨ٔٛاع

 6ٚاٌجطٓ ا٨هعً ّٚىً

 زّبكا ػٍٝ اٌٖفبد اٌّظٙو٠خ اٌزب١ٌخ:رُ اٌز١ٕٖف اػ

 اٌْىً اٌؼبَ ٌٍؾْوح ٌْٚٛ لوْٚ ا٨ٍزْؼبه ّٚىً ا٨ه٠َزب 1-6

 ( Scl) Scutellum6ٌّٗٔٛٚىً اٌٖله ٚفبٕخ اٌله٠غ -2

 ٌْٛ ا٨هعً 3-6

 رؼو٠ك اٌغٕبػ4-6

 ٌْٛ اٌجطٓ ٚا٨ّوٛخ اٌّٛعٛكح ػ١ٍٙب ٚٚعٛك اٌْؼ١واد ٚغياهرٙب5-6

 انُتائح ٔ انًُالشح :

                              Eristalis tenax(  Linnaeus, 1758)                       ٕع االٔل                      انُ

 6 (1ٍُِ ,٠غطٟ اٌغَُ ّؼو إفو اٌٍْٛ ٕٛهح )  17-15: ٛٛي اٌغَُ   انٕصف انؼاو  
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ج١وح ث١ٕخ اٌٍْٛ اٌَّبفخ اٌؼ١ْٛ اٌّووجخ و ,ثٕٟ غبِك  ٌٍُِٛٔٗ    4-6ٌٛٛٗ ( : 2ٕٛهح ) انشأط

 لوْٚ ,وض١ف  إفو ّؼو ٠ٚغط١ٗ ,إفو اٌٛعٗ ٌْٛ , ثٌْٕٟٛ اٌغجٙخ  ِزمبهثخعلاث١ّٕٙب 

 لطؼخ ا٨ًٕ ث١ٕخ غبِمخ ٚ ثم١خ اٌمطغ ٕفواء ا6ٌٍْٛ ا٨ٍزْؼبه

ّؼو  ػ١ٍٗ ٠ٛعل فبرؼ إفو  , ٌْٛ اٌله٠غ ٌّبع  ِؼلٟٔ ثو٠ك ِغ ثٕٟ ( : 3ٌٕٗٔٛٛهح )  انصذس

, اٌؼوق اٌؼبثو  ( َِزمR4+5ُ١ٍُِ اٌؼوق اٌطٌٟٛ اٌضبٌش ) 11-13ٛٛي اٌغٕبػ , ف ٠ًٛٛ ٚ وض١

 ثٕٟ ٚاٌَز١غّب اٌٍٚؼ١خ رؾذ اٌق١ٍخ ٌْٚٛ ,ِٕزٖف اٌق١ٍخ اٌمو١ٕخ فٟ( ٠مغ R-mاٌّزٍٜٛ )

,  إفو اٌقٍفٟ اٌوٍغ ٌْٚٛ , ٚهف١ؼخ ٠ٍٛٛخ ٟٚ٘ إٔفو ا٤هعً ( 6 4ٌَِْٛٛك ٕٛهح )

 4ٕٟ ٚا٨ٕفو ػ١ٍٙب ّؼو٠ًٛٛ وض١ف ثٕٟ اٌٍْٛ , اٌوٍغ ٠زىْٛ ِٓ ا٨هعً ِقططخ ثب١ٌٍٔٛٓ اٌج

 ( 56لطغ ٌٛٔٙب ثٕٟ لبرُ  ٕٛهح )

 ػ١ٍٙب ثمؼز١ٓ ٕفوا٠ٚٓ كائو٠ز١ٓ  اٌؾٍمبد اٌجط١ٕخ اٌضب١ٔخٍُِ   5-7ٌٛٛٙب  :( 6صٕسج ) انثطٍ

١خا٨ف١وح ,ثم١خ اٌؾٍمبد ٍٛكاء اٌٍْٛ , اٌؾٍمخ اٌجطٕ اٌٍْٛ إفو خ ػ١ٍٙب ّو٠ٜ اٌواثؼاٌؾٍمخ ٚ

 ا6ٌٍْٛ ٍٛكاء 

 

          

 ( اٌوأ2ًٕٛهح ) ( اٌؾْوح اٌجبٌغخ1ٕٛهح )    

       

 R-m العرق العابر

 الدرٌع

 قرون االستشعار 

 العٌون المركبة 
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 ( اٌغٕبػ ا٨ِبِٟ 4( اٌٖله                               ٕٛهح )3ٕٛهح )

 

                                       

 

اٌوعً  -ة_ اٌوعً اٌٍٛطٝ                   ط   اٌوعً ا٨ِب١ِخ                  -( أ5ٕٛهح )

 اٌقٍف١خ 

 

 

 ( اٌجطٓ 6ٕٛهح ) 

 الرسػ
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                                   Syritta pipiens    (Linnaeus, 1758)انُٕع انثاًَ                                              

 6 ( 7و اٌٍْٛ ٕٛهح ) ٍُِ ,٠غطٟ اٌغَُ ّؼو إف  8-7إٌٛف اٌؼبَ : ٛٛي اٌغَُ  

وج١وح ث١ٕخ اٌٍْٛ اٌَّبفخ اٌؼ١ْٛ اٌّووجخ  ,ثٕٟ غبِك  ٌٍُِٛٔٗ    2-3ٌٛٛٗ ( : 8ٕٛهح ) نشأطا

 لوْٚ ,وض١ف  ثٕٟ ّؼو ٠ٚغط١ٗ ,جٕٟ غبِكاٌٛعٙ ٌْٛ , ثٌْٕٟٛ اٌغجٙخ ِزجبػلح  ث١ّٕٙب

 6, ا٨ه٠َزب ٌٛٔٙب ثٕٟ فبرؼ  ٕفواء اٌٍْٛ ا٨ٍزْؼبه

 , ٌْٛ اٌله٠غ  ػ١ٍٗ ّؼو إفو وض١ف ٌّبع ِؼلٟٔ ثو٠ك ِغ اٍٛك ٛٔٗ( : 9ٌٕٛهح )  انصذس

( R4+5ٍُِ اٌؼوق اٌطٌٟٛ اٌضبٌش ) 11-13ٛٛي اٌغٕبػ , ّؼو ٠ًٛٛ ٚ وض١ف  ػ١ٍٗ ٠ٛعل  اٍٛك

 رؾذ اٌق١ٍخ ٌْٚٛ ,( ٠مغ لجً ِٕزٖف اٌق١ٍخ اٌمو١ٕخR-m, اٌؼوق اٌؼبثو اٌّزٍٜٛ ) ِٕؾٕٟ 

 ٌْٚٛ , ٚهف١ؼخ ٠ٍٛٛخ ٟٚ٘ إٔفو ا٤هعً ( 6 10ٌْٛ) َِٛك ٕٛهح ثٕٟ ٚاٌَز١غّب اٌٍٚؼ١خ

, ا٨هعً ِقططخ ثب١ٌٍٔٛٓ اٌجٕٟ ٚا٨ٕفو ػ١ٍٙب ّؼو٠ًٛٛ وض١ف ثٕٟ  إفو اٌقٍفٟ اٌوٍغ

 ( 116لطغ ٌٛٔٙب ثٕٟ لبرُ  ٕٛهح ) 4اٌٍْٛ , اٌوٍغ ٠زىْٛ ِٓ 

ب ثمؼز١ٓ ٕفوا٠ٚٓ ػ١ٍٙ ٚ اٌواثؼخ اٌؾٍمبد اٌجط١ٕخ اٌضب١ٔخٍُِ   5-7ٌٛٛٙب   :( 12ٕٛهح ) انثطٍ

 6 اٌٍْٛ ٍٛكاء ا٨ف١وح  ثم١خ اٌؾٍمبد ٍٛكاء اٌٍْٛ , اٌؾٍمخ اٌجط١ٕخ ,  كائو٠ز١ٓ

 

         

 ( اٌوأ8ً( اٌجبٌغخ                                    ٕٛهح )7ٕٛهح )

 

                     

 ٌغٕبػ ا٨ِبِٟ( ا10( اٌٖله                        ٕٛهح )9ٕٛهح )        

          

 R-m العرق العابر
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 اٌوعً اٌقٍف١خ -اٌوعً اٌٍٛطٝ              ط -اٌوعً ا٨ِب١ِخ       ة -( أ11ٕٛهح )      

 

 

 ( اٌجط12ٕٓٛهح )

 Episyrphus balteatus   De Geer 1776,انُٕع انثانث                                         

 6 ( 13ٕٛهح )  ٠غطٟ اٌغَُ ّؼو إفو اٌٍْٛ,ٍُِ   7-6 اٌغَُ  ٛٛيإٌٛف اٌؼبَ : 

اٌؼ١ْٛ اٌّووجخ وج١وح ث١ٕخ فبرؾخ اٌٍْٛ  ,فبرؼ إٔفو ٌٍُِٛٔٗ    2-3ٌٛٛٗ ( :  14ٕٛهح )  انشأط

ث١ٕخ  ا٨ٍزْؼبه لوْٚ , اٌٍْٛ هِبكٞ ّؼو غط٠ٗ١اٌَّبفخ ث١ّٕٙب وج١وح ٌْٛ اٌغجٙخ إفو فبرؼ 

 .غبِك ثٕٟ ا٤ه٠َزب ٌْٛ َِٛك, ثٕٟ اٌّْوٚؿ ِٓ اٌؼٍٛٞ اٌغيء ٌْٛ , اٌٍْٛ

ٌْٛ , ػ١ٍٗ ص٩س فطٛٛ ٕفواء  ٠ؼطٟ ِؼلٟٔ ثو٠ك ِغ ثٕٟ ٌٗٛٔ( :  15ٕٛهح )   انصذس

( R4+5اٌؼوق اٌطٌٟٛ اٌضبٌش )ٍُِ  5-6ٛٛي اٌغٕبػ  .ىغت ػ١ٍٗ ٠ٛعلإفو غبِك  اٌله٠غ

 اٌق١ٍخ ٌْٛ , اٌق١ٍخ اٌمو١ٕخ فٟ ِملِخ( ٠مغ R-m)َِزم١ُ ٔٛػب ِب , اٌؼوق اٌؼبثو اٌّزٍٜٛ 

 ٚهف١ؼخ ٠ٍٛٛخ ٟٚ٘ إٔفو ا٤هعً ٌْٛ ( , 16إفو ّفبف  ٕٛهح )  ٚاٌَز١غّب اٌٍٚؼ١خ رؾذ

 6 (17ٕٛهح )  . أٍٛك اٌقٍفٟ اٌوٍغ ٌْٛ ,

ا٨ٍٛك ٚا٨ٕفو , اٌؾٍمخ اٌجط١ٕخ  ٍُِ ِقططخ ثب١ٌٍٔٛٓ 5-4: ٌٛٛٙب   (18ٕٛهح )  انثطٍ

 فواء اٌٍْٛ ا٨ف١وح ٕ
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 ( اٌوأ14ً( اٌجبٌغخ                             ٕٛهح )13ٕٛهح ) 

 

                   

 ( اٌغٕبػ ا٨ِب16ِٟ( اٌٖله                            ٕٛهح )15ٕٛهح )                   

 

                                                       

 

 اٌوعً اٌقٍف١خ -اٌوعً اٌٍٛطٝ                   ط -اٌوعً ا٨ِب١ِخ               ة -( أ17ٕٛهح )
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 ( اٌجط18ٕٓٛهح ) 

 

 

 

 

 اٌّٖبكه                                            

 :Diptera)( كهاٍخ ر١ٕٖف١ٗ ٌجؼ٘ أٛاع ا١ٌَوف2014ٌ١اٌؾ١َٕبٚٞ ,فبٌل عبثو)-

Syrphidae) 20146) 14,ِغٍل2ِغٍخ مٞ لبه اٌؼلك 

(ؽْواد ثَبر١ٓ ,ِطجؼخ كاه اٌىزت 1992عوع١ٌ,ٍبٌُ ع١ًّ ِٚؾّل ػجل اٌىو٠ُ ِؾّل ) -

  .ٓ  559عبِؼخ إًٌّٛ 

6 اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌّزىبٍِخ )اٌغيء إٌظوٞ(  1996ه٠ْٚلٞ فبٌل ٚٔن٠و اٍّبػ١ً ك٨ي6 -

  .ٕفؾخ 447 -ِْٕٛهاد عبِؼخ كِْك 

-Branquart, E. 1999. Life - history Strategies of hoverflies with 

predacious larvae (Diptera : Syrphinae) Gemblouy - Belgium . 150 P.      

 -Dusek, J. 1976. European species of Metasyrphus: Key, descriptions 

and notes (Diptera, Syrphedae). Acta ent. Bohemoslov ,73,S.263-282.      

-Gilbert, F.S. 1986. Hoverflies Naturalist, Hand books 5: 66e Univ. 

Press, Uk. - Derwesh , Abid Isa ,1965, A Preliminary list of Identified 

Insects and some Arachnids of Iraq, Bulletin No 112. 132P.                       

                                



 اراالزه ذبابل تشخيصية دراسة ......................................... النشرة العممية لقسم وقاية النبات 
 جامعة المثنى / كمية الزراعة

-Mahmoud T.T(1979).Ecological studies on aphidiophagous isect of 

stone fruit tree with speacial reference to the biology of syrphid files 

thesis Agriculatur and forestry,mosul university.                                         

                                              

-Amiri-Jami, A.R., Sadegui-Namaghi, H., 2014. Responses of 

Episyrphus balteatus DeGeer (Diptera: Syrphidae) in relation to prey 

density and predator size. J. Asia Pac. Entomomol.17,207_211                  

                                            

 



 الطماطم اصناف حساسية دراسة ......................................... النشرة العممية لقسم وقاية النبات 
 جامعة المثنى / كمية الزراعة

 

 ممم

 Rhizoctonia solani المرضً مسبب ضد مةالطماط اصناف بعض حساسٌة دراسة

 متطلبات من كجزء الزراعة كلٌة الى مقدم بحث مشروع

 النبات وقاٌة فً البكالورٌوس درجة نٌل

 صلبوخ فاضل علً  -والً ماجد جالل -مهدي منجد جعفر الطالب

 جاسم عاجل علً. د. م إشراف                                    

 :الخالصة

 االصناؾ هذه استجابة مدى لمعرفة الطماطة من اصناؾ  ستة  بزراعة التجربة نفذت 

 وعند مختلفة شركات من درست التً الستة واألصناؾ Rhizoctonia solani الممرض للفطر

.  جدا   قلٌلة نسبته كانت واالٌرانً العراقً الصنؾ عدا ما% 0 جمٌعها لها االنبات نسبة فحص

 على وزعت وقد PDA على تحتوي التً االطباق بطرٌقة الستة االصناؾ زراعه تمت حٌث

 لكل السٌطرة معاملة الى باالضافة الممرض بالفطر المعامالت لوثت حٌث مكررات ثالثة

 من اٌام سبعة مرور وبعد طبق كل فً صنؾ لكل بذور عشره وضع تم ذلك بعد ، صنؾ

 . البذور حالة مالحظة تم الزراعة

 :المقدمة ـ1

 الباذنجانٌة العائلة إلى.(  Lycopersicon esculentum L) الطماطة تعود 

Solanaceae ، 8791) الجنوبٌة ألمرٌكا الؽربً الساحل شرٌط األصلً موطنها أن وٌعتقد 

،Rick )، ًتقدر إذ ، العراق وفً العالم فً انتشارا الخضر محاصٌل وأوسع أهم من وه 

 بحوالً قدرت وبإنتاجٌة دونم 044600 بحوالً العراق فً المحصول بهذا المزروعة المساحة

 اإلحصائٌة المجموعة) حسب 3084 للعام دونم/ كؽم 8.  0133 بلؽت وبؽلة طن 8600000

 9060 كربالء محافظة فً المحصول بهذا المزروعة األراضً وبلؽت ،(3000. النسوٌة

 شهدت األخٌرة السنوات وفً(  3000. النسوٌة اإلحصائٌة المجموعة)  3084 للعام دونمة

 أمراض انتشار أهمها المشكالت من العدٌد ظهور رافقته كبٌرة توسعة المحصول هذا زراعة

 خسائر إحداث إلى أدت وؼٌرها الفاٌروسٌة واألمراض المبكرة واللفحة البادرات وموت الذبول

 تعفن المرض أمراض كمسببات الفطرٌات من العدٌد شخصت وقد( 8776 دٌوان، .)كبٌرة

 موطنها أو(  Soil - born)  التربة فً متوطنة بعضها تتواجد حٌث البادرات وموت البذور

 Phytophthora spp. 9 هً الفطرٌات تلك أهم ومن ،( Seed - born)  البذور

Rhizoctonie solani , Fusarinm spp 9 Pythium spp مٌخائٌل)وؼٌرها 

 لإلنسان وسامة للبٌئة ملوثة الفطرٌة الكٌمٌائٌة المبٌدات معظم كانت لما(  8710واخرون،

 الفطرٌة السالالت عدد لزٌادة ونظرا األخرى، التربة أحٌاء فً سلبً بشكل ومإثرة والحٌوانات
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 ببعض االمر هذا دفع فقد منها قسم كفاءة تردي إلى إضافة الكٌمٌائٌة المبٌدات الفعل المقاومة

 استراتٌجٌة استخدام الحلول هذه ومن ، بدٌلة حلول إٌجاد إلى والبحثٌة الزراعٌة المإسسات

 أو األمراض مسببات تجاه المجهرٌة األحٌاء لبعض الحٌاتً التضاد طرٌق عن الحٌوٌة المكافحة

 ، واخرون Montealegre) األمراض هذه على للسٌطرة الطبٌعٌة النواتج استخدام طرٌق عن

3000 . ) 

 المكاتب فً تباع التً الطماطة اصناؾ بعض حساسٌة معرفة الى الدراسة وهدؾ 

  .  Rhizoctonia solani البادرات موت مسبب الى السماوة محافظة فً الزراعٌة

 المصادر مراجعة

 البادرات وموت البذور تعفن ألمراض االقتصادٌة األهمٌة -3-8

 كبٌرة خسائر تسبب التً األمراض أهم من البادرات وموت لبذورا تعفن أمراض تعد 

 موت فؤمراض المحاصٌل لبعض اإلنتاج تحدد وأحٌانا المختلفة الزراعٌة المحاصٌل فً

 على ٌنطبق األمر وكذلك المحاصٌل بعض فً%  800 إلى أحٌانا تصل خسائر تسبب البادرات

 الترب فً مسبباتها لوجود نظرا( 8774 وآخرون، Alabouvette) الوعائً الذبول أمراض

 فً النباتات تصٌب انها خطورتها من ٌزٌد ومما ، المكافحة صعبة األمراض من فانها الزراعٌة

 الفطر ٌسبب( . 3008، آدم) وكمٌتها المحاصٌل نوعٌة فً سلبا ذلك ٌنعكس و مختلفة مراحل

Pythium aphanidermatum البادرات قوطس مرض مثل النبات األمراض من الكثٌر 

 وتشٌر النبات لنوع تبعا وذلك المخزونة والمواد الثمار وتعفن والقرحة واللفحة الجذور وتعفن

 فقد البادرات سقوط بمسببات لإلصابة معرضة الخضروات من كبٌرا عددا أن إلى المصادر

 لؾوتخت وؼٌرها والفلفل والخٌار والباذنجان كالطماطة كثٌرة نباتات من الفطر عزل أمكن

 ،3006 ، الوائلً) المحٌطة البٌئٌة والظروؾ نموه ومرحلة العائل نوع حسب المرض أعراض

( .3002 ،Agios الفطر ٌصٌب P . aphanidermatum تعفنها مسببة زراعتها بعد البذور 

 الفطر بواسطة المفروزة اإلنزٌمات تعمل حٌث الجنً بعد الخٌار ثمار إصابة عن فضال وتلفها

 الخٌار ثمرة مهاجمة للفطر وٌمكن ومائٌة طرٌة ٌصبح حٌث المصاب سٌجالن تفكك الى

 انتاج على الفطر لمقدرة ذلك وعزي( Agrios، 2005) التلقٌح من اٌام ثالثة خالل واختراقها

 ٌشكل. Pectinolytic and celluloytic enzymes والسلٌلوز للبكتٌن المحللة االنزٌمات

 ٌتواجد كما الخضر، المحاصٌل إصابة األكثر الفطرٌة انٌةالسك المجموعة solani R. .الفطر

 بهٌؤة ٌبقى أو المضٌؾ النبات نسٌج ٌهاجم فقد الزراعٌة ؼٌر أو الزراعٌة الترب فً الفطر هذا

 Abawi) والدافئة الجافة التربة فً المرض ٌتطور ما وؼالبا التربة فً حرة حجرٌة أجسام

 بذور مع انتقاله إمكانٌة هو الفطر لهذا االقتصادٌة مٌةاأله من ٌزٌد ما إن ،( 8714 ، واخرون

 من عزله تم كما(Crosier ,1967)  والشوفان والشعٌر الحنطة بذور من عزله تم إذ النباتات

 نسبة اختزال فً كبٌرة تؤثٌر اإلفرازاته وكان الحنطة، لنبات تعود مختلفة أصناؾ عشرة بذور

 النبات أجزاء Rhizoctonia الفطر ٌهاجم و(.  8714 ، سعٌد) األصناؾ لتلك البذور إنبات

 إصابة ٌمكنه كما البذور إلى إضافة والجذور hypocotyle الفلقٌة تحت كالسوٌق السفلٌة

 البادرات موت مرض ٌعد( .  Ceresini ,1999)  والسٌقان واألوراق والثمار البراعم



 الطماطم اصناف حساسية دراسة ......................................... النشرة العممية لقسم وقاية النبات 
 جامعة المثنى / كمية الزراعة

Damping off ًللمحصول تلفا تسبب والتً ضرالحا الوقت فً الشائعة األمراض من الفلفل ف 

 وصوال متطوره مراحل الى المرض ٌصل أن الى بطًء بتطور المرض وٌحدث كبٌر بشكل

 Pythium aphanidermatum الفطرٌات وتعد(  Agrios ،2011) البادرات موت الى

 على كبٌرة مشاكل سببت التً الفطرٌات اهم من Fusarium spp و Rhizoctonia solaniو

 بآالؾ 3002و 3006 لعامً السنوٌة الخسائر قدرت حٌث بولندا فً الحار لفلالف محصول

 Cho واكد( .  Jamiotkowska ، 2009) الفطرٌات لهذه المالئمة الظروؾ بسبب الهكتارات

 فً كالفورنٌا والٌة فً Rhizoctonia solani بالفطر اإلصابة نسبة أن(  3088) وأخرون

 . الفلفل بمحصول هالمزروع للحقول 22% بلؽت امرٌكا

 

  Rhizoctonia solani Kohn الممرض الفطر -أ-3-3

 درنات على Julius Kihn األلمانً العالم قبل من 8121 عام مرة ألول الفطر سجل 

 مهاجمة فً كبٌر أثر وله بالتربة المتواجدة النباتٌة الممرضات من الفطر و ، المصابة البطاطا

 . البادرات وسقوط البذور تعفن لها مسببة الزراعٌة المحاصٌل من عدد

 الممتدة القرنات و الثمار إصابة على الفطر قدرة( 8773)  وآخرون جرجٌس وذكر 

 الفاصولٌا و الباذنجان و والفلفل الطماطة ، الخٌار ثمار مثل منها بالقرب أو التربة سطح على

 الخارجٌة األنسجة لىع ممٌزه تقرحات مكونا الكبٌرة البادرات ٌهاجم أن ٌمكن الفطر وإن

 سطح على بارزة أجسام علٌها تظهر البطاطا درنات إصابة عند و التاج منطقة فً للقشرة

 عند تزول وال للفطر الحجرٌة األجسام تمثل التً Black Scurf السوداء القشرة تسمى الدرنات

 و النباتٌة ائالتالع باختالؾ الفطر هذا ٌسببها التً المرضٌة األعراض تختلؾ كما بالماء الؽسل

 السفلٌة النبات أجزاء Rhizoctonia الفطر ٌهاجم.  السائدة البٌئٌة الظروؾ و النبات عمر

 البراعم إصابة ٌمكنه كما البذور إلى إضافة والجذور hypocotyle الفلقٌة تحت كالسوٌق

 اتالفطرٌ من R . solani الفطر وٌعتبر( Ceresini ,1999) والسٌقان واألوراق والثمار

 العضوٌة والمادة النباتات بقاٌا على طوٌلة لمدة التربة فً البقاء تستطٌع التً التطفل إختٌارٌة

 ذي صلب تركٌب بشكل أو resting mycelium الجدران سمٌكة فطرٌة خٌوط شكل على

 من العدٌد R . solani الفطر ٌصٌب.  Sclerotium الحجري بالجسم تعرؾ سمٌكة جدران

 كالبقولٌات الحقلٌة المحاصٌل و والخس واللهانة والبطاطا لطماطةكا الخضر محاصٌل

 Wicks Dorranc) األدؼال نباتات إصابتها على زٌادة والرز السكر وقصب والفاصولٌا

 (.  3008،  وأخرون

 Thanatephorus وهو Rhizoctonia solani للفطر الجنسً الطور ٌصنؾ 

cucumeris رتبة البازٌدٌة الفطرٌات ضمن Ceratobasidiales عائلة 

Ceratobasidiaceae العقٌمة الناقصة الفطرٌات مجموعة ضمن الالجنسً طوره وٌوضع 

Mycelia sterilia هو الخضري الطور وإن الالجنسٌة األبواغ إنتاج على قدرته بعدم ٌتمٌز إذ 

(  Sclerotia)  الشكل منتظمة ؼٌر حجرٌة أجسامة الفطر هذا ٌنتج للفطر، الالجنسً الطور
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 ملم 2.  3 إلى قطرها ٌصل كبٌرة أحجام إلى صؽٌرة نقاط من تتباٌن مختلفة أحجام ذات وهً

 Plant) نباتٌة عائالت R. solani الفطر عزالت تصٌب(. Carling ,2002) أكثر أو

families )على اعتمادا مختلفة AGS الممرض الفطر فعزالت R. solani ًالعائلة تصٌب الت 

 عزالت فؤن األخرى العوائل تصٌب ال(  الباذنجان ، الطماطة ، الفلفل لبطاطا،ا) الباذنجانٌة

  والطماطا الباذنجان الفلفل، إلصابة المقدرة لها لٌس فقط البطاطا تصٌب التً R.solani.  الفطر

 والرقم الحرارة درجة هما عاملٌن تداخل تؤثٌر بٌان( 3004) عبٌد ودرس ،(  3002 ، حسون)

 الحٌوٌة السٌطرة فطر نمو معدالت فً وكذلك الممرض الفطر نمو معدالت فً الهٌدروجٌنً

 أرقام وثالثة م02و 32و 82 هً حراره درجات ثالث ضمن التضادٌة كفاءته ومستوى

 معدالت فً معنوٌة زٌادة أعلى أن النتائج بٌنت وقد أٌام سبعة ولمدة 1و 4و 6 هً هٌدروجٌنٌة

 م82 الحرارة درجة أظهرت بٌنما م02و 32 الحرارة درجتً عند كانت Solani R. للفطر النمو

 أكثر االنخفاض وكان كافة الهٌدروجٌنٌة األرقام عند النمو معدالت خفض فً واضحة تؤثٌرة

 األرقام ببقٌة مقارنة كافة الحرارٌة الدرجات وعند 1 الهٌدروجٌنً الرقم عند وضوحا

 وتاله 4 الهٌدروجٌنً الرقم عند كبٌرة بصورة النمو معدالت ازدادت المقابل وفً الهٌدروجٌنٌة

 المواد لبعض نتٌجة النباتً العائل نحو R. solani الفطر ٌنجذب. 6 الهٌدروجٌنً الرقم

 الرخوة األنسجة فً وٌستقر البشرة منطقة الفطر وٌخترق النبات قبل من المفرزة الكٌماوٌة

 بنٌة لونها وٌكون قلٌال منخفضة بةالمصا األنسجة وتظهر والجذر والسوٌقة الفلقٌة لألوراق

 هذه من وتنمو بالبشرة ملتصقة بنٌة أو صفراء فطرٌة بخٌوط مؽطاة محمرة بنٌة أو فاتحة

 بعد وتستقر الضؽط بواسطة أو مباشر بشكل الداخل إلى الفطرٌة الخٌوط من الكثٌر المناطق

 قتل ٌسبب الذي لٌكاالوكزا حامض الفطر ٌفرز وكذلك البادرة من الطرٌة األنسجة تحطٌم

 إنزٌمات أٌضؤ الفطر ٌفرز كما أمٌنٌة، وحوامض سكرٌات إنتاج على وتحفٌزها النباتٌة الخالٌا

 موت ثم وانفصالها بالخالٌا المحٌطة الجدران تحطٌم إلى ٌإدي مما والبكتٌن للسٌلٌلوز محللة

)  وٌلةط لفترة حٌة تبقى حجرٌة أجسامؤ النبات أنسجة فً الفطر وٌكون. الخالٌا

Agrios,2005. ) 

 انًٕاد ٔغشق انؼًم:ـ  3

 انًغتخذيح فً انثسث. Rhizoctonia solaniػضنح انفطش 

رُ اٌؾٖٛي ػٍٝ ػيٌخ ِٓ اٌفطو اٌّّوٗ ِٓ ِقزجو اِواٗ إٌجبد فٟ و١ٍخ اٌيهاػخ 

 6 / عبِؼخ اٌّضٕٝ 
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اٌز١ّٕخ اٍزقلَ ٌٍؼيي ٚ PDAٍٜٚ اٌيهػٟ ا٨ٍٚبٛ اٌَّزؼٍّخ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ 

 ٚىهاػخ اٌجنٚه ػ١ٍٗ 6 

اٌغب٘ي6 ؽ١ش اٍزؼًّ ٍٜٚ ِٓ أزبط ّووخ Potato Dextrose Agar (PDA ) ـ ٔعػ1

HIMEDIA  غُ ِٓ َِؾٛق اٌٍٜٛ فٟ ٌزو ٚاؽل ِٓ اٌّبء  39إٌٙل٠خ, ٚؽٚو ثبماثخ

اٌّمطو فٟ كٚهق ىعبعٟ ٠ؾٛٞ ػٍٝ ٍلاك ٚا١ٙف ا١ٌٗ اٌّٚبك اٌؾ١ٛٞ 

Chloramphenicol  ٍِغُ / ٌزو ٚػمُ فٟ عٙبى اٌزؼم١ُ اٌجقبهٞ رؾذ كهعخ  250ثّملاه

كل١مخ ثؼل٘ب رون اٌٍٜٛ ١ٌجوك لجً اٌزٍٖت صُ رُ  20أظ ٌّلح /ثبٚٔل 15َ ٚٙغٜ  121ؽواهح 

 ٕجٗ فٟ اٛجبق ثزوٞ ثؾَت اٌؾبعخ اٚ اٌغوٗ ِٓ اٌزغوثخ  

ٚوبٔذ ٘نٖ  إٕٔبف ِؼزّلح فٟ ىهاػخ إٌَبك٠ٍٓزخ ىهاػخ اٌجنٚه ٚر٠ٍٛش اٌزوثخ اٍزقلِذ 

     6 ا٠وأٟ 5  6 رووٟ 4 62 ٍٛهٞ 3 61 ٍٛهٞ 2 6 ػوالٟ 1 ا٤ٕٕبف ٟ٘ :

 62 رووٟ 6

 

 

 ـ انُتائح ٔانًُالشح :4

 PDAرؾزٛٞ ػٍٝ  ( َغثح االَثاخ تزٔس اصُاف انطًاغح انًشصٔػح فً اغثاق تتشي1خذٔل )

 َٔجخ ِٛد% َٔجخ أجبد% اٌٖٕف

 0 100 6 ػوالٟ 1

 100 0 61 ٍٛهٞ 2

 100 0 62 ٍٛهٞ 3

 100 0 6 رووٟ 4

 100 0 6 ا٠وأٟ 5

 100 0 62 رووٟ 6

LSD .05 3361 3361 

% ِب 0ع١ّغ ا٨ٕٕبف لل وبٔذ إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٩ٌٔجبد اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍجنٚه لل ثٍغذ ث١ٕذ إٌزبئظ اْ 

% ٚثفبهق ِؼٕٛٞ ػٓ ثم١خ ا٨ٕٕبف 6 فٟ ؽ١ٓ وبٔذ 100ػلا اٌٖٕف اٌؼوالٟ ٚاٌنٞ ثٍغ 
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, وبٔذ ػٕل اٌٖٕف  R. soalniخ اٌّئ٠ٛخ ٩ٌٔجبد ٌٕفٌ ا٨ٕٕبف ػٕل ِؼبٍِزٙب ثبٌفطو إٌَج

% 6 ٚ٘ٛ ك١ًٌ ػٍٝ اْ ع١ّغ ا٨ٕٕبف اٌزٟ  0فٟ ؽ١ٓ ثٍغذ ع١ّغ ا٨ٕٕبف  100اٌؼوالٟ 

اٍزقلِذ فٟ اٌلهاٍخ لل رىْٛ غ١و ِؾفٛظخ فٟ ظوٚف ث١ئ١خ ِٕبٍجخ ٌٍؾفبظ ػٍٝ ؽ٠ٛ١زٙب ٌؾ١ٓ 

ٓ , اٚ أٙب ا٩ٕ ؽ١ٓ ٕلهد اٌٝ اٌؼواق ِٕقفٚخ اٌؾ٠ٛ١خ ٚثؼل فزوح ِٓ ث١ؼٙب ػٍٝ اٌّياهػ١

 اٌقيْ أقفٚذ اٌٝ  اٌَّز٠ٛبد اٌزٟ ؽٍٖٕب ػ١ٍٙب 6 

ٚ٘نا ٠ج١ٓ اْ إٕبف اٌجنٚه اٌّزٛاعلح فٟ ا٨ٍٛاق غ١و ِّٚٛٔخ هغُ اْ اٌْووبد  

ٌّياهػ١ٓ ِجبٌغ ِبٌٟ % 6 ٚ٘نا ٠ىٍف ا100-90رىزت ػٍٝ ِغٍفبرٙب اٌز٠َٛم١خ اْ َٔجخ أجبرٙب ث١ٓ 

 وج١وح ػٕل اٍزقلاِٙب ٚا٠ٚب اٌٛلذ ا٩ٌّئُ ٌٍيهاػخ ٚإٌّٛ ثبٌَٕجخ ٌٍٕجبد6 

اِب ػٕل كهاٍخ َٔجخ ا٨ٔجبد ثٛعٛك اٌفطو اٌّّوٗ فبٔٗ ٌُ ٠ئصو ػٍٝ َٔجخ ا٨ٔجبد ٚ٘نا  

٠لي ػٍٝ اْ اٌؼيٌخ اِب اْ رىْٛ غ١و ِّوٙخ اٚ أٙب ِّوٙخ ٌٚىٓ غ١و ِزقٖٖخ ػٍٝ ثنٚه 

 ّبٛخ 6اٌط

 .R( َغثح االَثاخ تزٔس اصُاف انطًاغح انًشصٔػح فً اغثاق تتشي تستٕي ػهى انفطش انًًشض 2خذٔل )

solani 

 َٔجخ ِٛد% َٔجخ أجبد% اٌٖٕف

 0 100 6 ػوال1ٟ

 100 0 61 ٍٛهٞ 2

 100 0 62 ٍٛهٞ 3

 100 0 6 روو4ٟ            

 100 0 6 ا٠وا5ٟٔ

 100 0 62 روو6ٟ

LSD .05 3361 3361 

 

 انًصادس:

6 اٌّمبِٚخ اٌّزىبٍِخ ٌزؼفٓ عنٚه ٍٚمٛٛ ثبكهاد اٌطّبٛخ6 2000آكَ , وّبي اثوا١ُ٘ 6

 اٛوٚؽخ كوزٛهاٖ 6 و١ٍخ اٌيهاػخ ٚاٌغبثبد 6 عبِؼخ ا6ًٌّٕٛ

(6 أِواٗ ١ِ1992َو ِغ١ل , هل١ت ػبوف اٌؼبٟٔ ٚأ٠بك ػجل اٌٛاؽل ا١ٌٙزٟ 6 ), عوع١ٌ 

 ؾخ6ٕف 569إٌجبد 6  عبِؼخ ثغلاك 6 
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 6 اٌّىبفؾخ اٌجب٠ٌٛٛع١خ ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ ٌَّجت رموػ ٍبق اٌجطبٛب2005ؽَْٛ, اثوا١ُ٘ ف6ً١ٍ 

Rhizoctonia solani kuhnْ6 اٛوٚؽخ كوزٛها6ٖ و١ٍخ اٌيهاػخ عبِؼخ ثغلاك ك٠ٛا 

(6 كهاٍخ ِقزجو٠خ ٌزؤص١و أي٠ُ اٌىب٠ز١ٕي فٟ ػ١ٍّخ اٌزٚبك ث١ٓ 2006ػج١ل , ى٠ٕخ ٘بكٞ ) 

 Rhizoctonia solani Kuhn 9 Trichoderma harzianum Rifai  اٌفطو٠ٓ

اٌّؼٍِٛبد,  6 اٌغٙبى اٌّوويٞ ٧ٌؽٖبء ٚرىٍٕٛع١ب2003اٌّغّٛػخ ا٦ؽٖبئ١خ ا٠ٌَٕٛخ6 

 ٚىاهح اٌزقط١ٜ ٚاٌزؼبْٚ ا٦ّٔبئٟ, عّٙٛه٠خ اٌؼواق6

(6 كهاٍخ ِوٗ ِٛد ثبكهاد اٌطّبٛب ِٚىبفؾزٙب 2004اٌٛائٍٟ , ١ٙبء ٍبٌُ ػ6ٍٟ )

عبِؼخ  -فٟ ِياهع اٌيث١و ٚ ٍفٛاْ فٟ اٌجٖوح, أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ, و١ٍخ اٌؼٍَٛ  اٌّزىبٍِخ

 اٌجٖوح6
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 Introductionانًمذيح -1

رؾزٛٞ ػٍٝ  Neuroptera اٌزٟ رؼٛك اٌٝ هرجٗ Chrysopidae رؼٛك ؽْوح أٍل آٌّ اٌٝ ػبئٍخ

اٌّْب١ٌخ ٚ أٚهٚثب , ِؼظُ أٔٛاع ٘نٖ اٌؾْوح  ٔٛع رزٛاعل فٟ أِو٠ىب1300عٌٕ ٚأوضو ِٓ  85

ماد ٌْٛ أفٚو ِغ ٚعٛك ثؼ٘ ا٨ٕٕبف ماد اٌٍْٛ اٌجٕٟ أظبفخ اٌٝ إٕبف افوٜ ,٘نٖ 

رىْٛ ٘نٖ اٌؾْوح ِزٍٛطخ اٌؾغُ ٠زواٚػ ٌٛٛٙب  . Holometabolus اٌؾْوٖ رطٛه٘ب وبًِ

 (619956 )اٌْؼواٚٞ ,ِؾّل فٛىٞ,  ٍُِ 15-10ِبث١ٓ 

إٌجبر١خ ٚاٌّؾب١ًٕ ا٨لزٖبك٠خ اٌزٟ رٕزْو ػ١ٍٙب فوائٌ اٌّفزوً أٍل آٌّ ٟ٘  ِٓ أُ٘ اٌؼٛائً

اٌنهح ,اٌطّبٛب, اٌٍٛث١ب, ٚاٌّؾب١ًٕ اٌٛهل١خ ٚاٌزفبػ ٚاٌؾ١ّٚبد ٚاٌقوٚع ٚغ١و٘ب ِٓ ٔجبربد 

٠ؼزجو أٍل آٌّ ِفزوً ٔبعؼ ْٜٚٔ رؾذ ظوٚف ث١ئ١خ ِقزٍفخ ٚػٍٝ ِؾب١ًٕ ِزؼلكح  . اٌي٠ٕخ

ا٨فزوا١ٍخ ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ ا٢فبد اٌؾْو٠خ ٚ اٌىبه١ٍٚخ فٟ اٌؾمً ٚاٌج١ٛد  أٙبفخ اٌٝ للهرٗ

اٌّؾ١ّخ ,ٚلل أِىٓ روث١خ ٘نا اٌّفزوً ِؾ١ٍب ثطوق ا٦وضبه اٌّىضفخ ػٍٝ ث١ئبد ٕٕبػ١خ ٚفوائٌ 

ِٚٛاك ٛج١ؼ١خ ٚمان ٌغوٗ ا٨ٔزبط اٌزغبهٞ ٨ٍزقلاِٗ فٟ ػ١ٍّبد ا٩ٛ٨ق ٌّىبفؾخ ا٢فبد 

١خ, ٌٍّٚياهع كٚها  ٘بَ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ثمبء ِضً ٘نا إٌٛع ِٓ ا٨ػلاء اٌؾْو٠خ ٚ اٌىبهٍٚ

اٌؾ٠ٛ١خ6 وّب ٠ىْٛ ٌٗ كٚها فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌزٛاىْ اٌطج١ؼٟ ث١ٓ ا٨ٔٛاع اٌؾْو٠خ ٚاٌّؾبفظخ 

 (1995ػٍٝ اٌج١ئخ ِٓ أفطبه أٍزقلَ اٌّج١لاد6)اٌمبٟٙ 6ػّٖذ فٛىٞ 

   Literatures Reviewيشاخؼح انًصادس  -2

 Scientific classification Chersopa  تصٍُف اعذ انًٍ االخعش-2-1

Kingdom: Animali 

Phylum: Arthropoda 

Class: insect 

Order: Neuroptera 

Subfolder: Hemerobiiformia 

Super family:Chersopoidea 

Family :Chrysopidae       
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Species: Chrysopa carnea 

 

أٍل آٌّ ,ٚإٌٛع اٌنٞ رُ كهاٍزٗ ٚرْق١ٖٗ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ٘ٛ أٍل  ٕ٘بن ػلح أٔٛاع ٌؾْوح

 . carnea آٌّ ا٨فٚو عٌٕ 

 

 : Chrysopidae انصفاخ انؼايح نؼائهح-2-2

اٌؾْوح اٌىبٍِخ ٌٛٔٙب أفٚو ىاٟ٘ اٌٝ       Cherysoperla carneaل آٌّ ا٨فٚو اٍ 

٠ٍٛٗ ف١ط١خ , ٚرّزٍه ػ١ْٛ م٘ج١خ ٍُِ ٚماد لوْٚ أٍزْؼبه 20ٛ-12ثٕٟ ِٚو ٌٛٛٙب ؽٛاٌٟ 

٨ِؼخ , ٌٙب ىٚط ِٓ ا٨عٕؾخ اٌغْبئ١خ اٌْجى١خ اٌْفبفخ ,ٚرّزٍه ٕفخ اٌط١واْ اٌّزنثنة ٚرزغنٜ 

رٛعل ٘نٖ اٌؾْوح ػٍٝ اٌؼٕت ٚاٌزفبػ ٚاّغبه إٌق١ً ِٚؾب١ًٕ  .ػٍٝ ؽجٛة اٌٍمبػ ٚاٌوؽ١ك 

وح فٟ اٌؼواق ٚغ١و٘ب ِٓ اٌؾٕطخ ٚاٌْؼ١و ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّؾب١ًٕ ا٨فوٜ رٕزْو ٘نٖ اٌؾْ

,غبٌجًب ِب ٠زُ هإ٠زٙب ف٩ي اٌَّبء ٚفٟ ٚاٌلٚي ا٨فوٜ, رزٛاعل ٘نٖ اٌؾْوح فٟ اٌٖجبػ اٌجبوو 

اٚ الً  25ٚرظٙو ٘نٖ اٌؾْوح فٟ ّٙو اماه ػٕل كهعٗ ؽواهح  .ا١ًٌٍ ػٕلِب رغزنثٙب اٌٚٛء

 .ِٕٙب وّب ٠ٛعل فٟ ثبلٟ ا٨ّٙو ٌىٕٗ غ١و فؼبي

 دٔسج انسٍاج:-2-3

ث١ٚخ  ٠فمٌ اٌج١٘ اٌٝ ٠ولبد  200_100ا٨ٔبس اٌج١٘ فوك٠ب ػٍٝ ٍطؼ اٌٛهلخ ؽٛاٌٟ  رٚغ

ِفزوٍخ رزغنٜ ثْوا٘خ ػٍٝ فوائَٙب اٌّقزٍفخ ؽزٝ اوزّبي اٌطٛه ا١ٌولٟ رلفً ثؼل٘ب فٟ ٛٛه 

ٍبوٓ ٘ٛ ٛٛه اٌؼنهاء كافً ّؤمخ ؽو٠و٠خ ,٠قوط ِٓ ٛٛه اٌؼنهاء اٌؾْوح اٌىبٍِخ ِٓ أبس 

ِزغن٠خ ػٍٝ هؽ١ك ا٨ى٘به فٟ اغٍت ا٨ٔٛاع ٘نا اٌّفزوً , رزياٚط ٚثؼل٘ب ٚموٛه رؼ١ِ ؽوح 

 رجلا ا٨ٔبس فٟ ٚٙغ اٌج١٘ ٌزؼ١ل كٚهح ؽ١برٙب 6

 

 ٕٚف ا٨ٛٛاه:2-3-1

 اٌج١٘ -2-3-1-1

رٚغ ا٨ٔبس ث١ٚٙب ػٍٝ إٌجبربد ثبٌموة ِٓ ؽْواد آٌّ ٚاٌؾْواد اٌمْو٠خ ٠ٚجٍغ ػلك اٌج١٘ 

ٚرز١ّي ث١ٛٙٙب  ثبٔٙب ث١ٚب٠ٚخ اٌْىً ماد ٌْٛ اث١٘ رٛٙغ  ث١ٚخ 300اٌنٞ رٚؼٗ  ؽٛاٌٟ 

اٌج١ٛٗ ػٍٝ ف١ٛٛ ؽبًِ  ػٍٝ اٌَطؼ اٌَفٍٟ ٚا١ٌَمبْ ٚرىْٛ ػٍٝ ١٘ئخ ِغب١ِغ ٠ٚفمٌ اٌج١٘ 

 ا٠بَ 6 4ثؼل 

 

 
 

 البيضة
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 ا١ٌولخ :-2-3-1-2

٠ٍٛخ ٍُِ ,ٚرىْٛ فىٛوٙب اٌؼ20ٍُِ اٌٝ  2ا١ٌولبد ِٕجَطخ ثٙب ػ٩ِبد كاوٕخ ٠زواٚػ ٌٛٛٙب ث١ٓ 

 ٠ٛٛ10ٍٗ ٚل٠ٛخ ٚرَبػل ػٍٝ ا٨ٔزْبه ,رفزوً ا١ٌولخ ف٩ي فزوح اٌطٛه ا١ٌولٟ  اٌزٝ رَزغوق )

 فوكا ِٓ ؽْوح آٌّ 6 350(٠َٛ ؽٛاٌٟ 15_

 

 
 

 

 

 االًٍْح االلتصادٌح :-2-4

ٌٖغ١وح فٟ وض١و ِٓ ا٤ؽ١بْ hemipteran ّفزوً , اٌنٞ ٠زغنٜ فٟ رُ اٍزقلاَ ٘نا اٌ  

اٌّىبفؾخ اٌج١ٌٛٛع١خ ٣ٌفبد اٌّقزٍفخ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌجٍلاْ , ثّب فٟ مٌه ِٖو  ا٤ف١ل٠ٚلاد , فٟ

ٚأٌّب١ٔب ٚه١ٍٚب6 ٠ّىٓ أْ رَزٍٙه أػلاك وج١وح ِٓ آٌّ , ٚرل١ِو َِزؼّوارٙب رّبِب6 ٚرًّْ 

ٚغ١و٘ب ِٓ اٌؾْواد ماد اٌٌٍّّ إٌبػ6ُ فٟ  psyllids فو٠َخ أفوٜ اٌؼٕبوت , اٌزوثٌ , 

وٚكح , ؽ١ش ٠ن٘ت اٌّفزوً اٌٝ اٌَجبد اٌْزٛٞ , ٔزظ ػٓ رٛف١و ٩ِعئ إٌّبٛك ا٤وضو ث

 .اٌّفزوً ِزبػ رغبه٠ب , ٚػبكح ِب ٠جبع وج١٘ .ا٦ٍجبد ظٙٛه٘ب ٚأْٔطزٙب اٌَبثمخ

(Ashfaq,2011) 6 

 اعتخذاو اعذ انًٍ فً انًكافسح انثاٌهٕخٍح : -2-5

 ٨150فٚو ا٨ أٙب ٌٓ رآوً ٍٜٛ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ افز٩ف ا٨ٔٛاع ٚاٌظوٚف اٌج١ئ١خ ٤ٍل آٌّ ا

ِٓ آٌّ فٟ اٍجٛع ٚاؽل ,ٚفٟ  100فو٠َخ ٛٛاي ؽ١برٙب ٚفٟ ثؼ٘ اٌؾب٨د ٠ّىٕٙب رٕبٚي 

اٌؼل٠ل ِٓ اٌجٍلاْ ٠زُ روث١خ اٍل آٌّ ا٨فٚو وؼبًِ ِٓ ػٛاًِ اٌّىبفؾخ اٌجب٠ٍٛع١خ  ٌٍؾْواد 

وعغ اٌٝ أٗ ٠ؼًّ ػٍٝ رم١ًٍ ًٍٚٛ ا٢فبد اٌيهاػ١خ ٚاٌؾلائك , ٍٚجت اٍزقلاِٗ فٟ اٌّىبفؾخ ٠

ا٨ٙواه ػٍٝ اٌّؾب١ًٕ ِٓ ف٩ي اٌزغن٠خ ػٍٝ اٌؾْواد إٌبػّخ ,ٚرىْٛ ٌٗ اٌملهح ػٍٝ اٌجؾش 

ثْٕبٛ ٚلزً ٚاوً ١ِٚفٙب ثّب فٟ مٌه آٌّ ,اٌجك اٌلل١مٟ ,اٌؼش ,ِواؽً غ١و ٔبٙغخ ِٓ اٌنثبثخ 

-Rincon ١مٗ ا٨ٚي 6)اٌج١ٚبء ,وناٌه ٠ّىٓ اْ ٠زىبصو ٠َٚزّو فٟ كٚهح ؽ١برٗ ثؼل رطج

Vitova,19746) 

 

 

 الٌرقة
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 االَتشاس :-2-6

 

 

 Materials and Methods انًٕاد ٔغشائك انؼًم :-3

  -اػزّلد اٌلهاٍخ ػٍٝ إٌّبمط اٌزٟ عّؼذ ِٓ اٌؾمً 6 ٚرٍقٔ ٛو٠مخ اٌؼًّ وب٢رٟ: 

 خـًـغ ٔزفع انسششاخ:  -3-1

اٌؾمً , رٕف٘ إٌجبربد ػٍٝ ٚهلخ عّؼذ اٌؾْواد ِٓ ِٕطمخ ٚعٛك٘ب ػٍٝ اٌؼبئً فٟ      

 Kahil       Solutionث١ٚبء ٚرغّغ اٌؾْواد ثٍٛبٛخ فوّبح ٔبػّخ ٚرؾفع فٟ ِؾٍٛي وبً٘ 

عيءاً ِبء  30%, 96عيءاً وؾٛي اص١ٍٟ  15ٌؾ١ٓ رْق١ٖٙب ٚكهاٍزٙب ٚاٌنٞ ٠زىْٛ ِٓ:  

 ٛفخ ِٓ لجًٚفمب ٌٍطو٠مخ إٌّٛأعياء فٛهِبٌل٠ٙب٠ل,  6ِمطو, عيآْ ؽبِ٘ ف١ٍه صٍغٟ ٚ 

Mound (1968   ,)Burgess  ٚWeegar (1988 ً6ؽفظذ اٌؾْواد اٌزٟ عّؼذ ِٓ و)

ٔجبد ػٍٝ ؽلح فٟ ل١ٕٕخ ٕغ١وح ماد غطبء ٚرؼٍُ ثىزبثخ ِؼٍِٛبد رزّٚٓ اٍُ اٌؼبئً إٌجبرٟ 

ِٕٚطمخ ٚربه٠ـ اٌغّغ6 ٚرُ رْق١ٔ إٌجبربد ِٚواعؼخ ا٤ٍّبء اٌؼ١ٍّخ ٌٙب فٟ اٌّؼْت إٌجبرٟ 

ٌى١ٍخ اٌيهاػخ / عبِؼخ ثغلاك ِٓ لجً اٌلوزٛه ػجل ا٦ٌٗ ٕبكق ٚا١ٌَل ّو٠ف ٠ؼمٛة ؽلاك/ اٌزبثغ 

   لَُ اٌٛلب٠خ6

 إَاع انًصائذ انتً اعتخذيّ فً صٍذ  انسششج :-3-2

 انًصائذ االنٕاٌ انالصمح :-3-2-1

قلَ رؼًّ ثْىً اٌٛاػ ِٓ اٌىبهرْٛ اٌّمٜٛ رٍْٛ ثؼلح اٌٛاْ  ٚرطٍٟ ثّبكح ٨ٕمخ  ؽ١ش اٍز 

٨ٕك اٌفئواْ ٚولٌه اٍزقلَ اٌلثٌ فٟ ٩ٛء اٌىبهرْٛ ٚرُ اٌط٩ء ٤ٌٛاػ ثٍْٛ ا٨ٍٛك ٚا٨ؽّو 

ٚا٨ٕفو ٨ٚؽع أغناة اٌؾْوح ٌٍْٛ ا٨ؽّو اوضو ثْىً اوضو   ٨ٚؽع افًٚ فزوح ١ٌٍٖل فٟ 

 ّٙو ١َٔبْ 6
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 يصائذ انطؼٕو : -3-2-1-2

غواَ ِٓ اٌلثٌ ,ٚٚعل  2غ ٚاؽل غواَ ِٓ اٌلاة اٌؾ١ٛأٟ ٚغواَ ِٓ اٌق١ّوح ِ 2رزىْٛ ِٓ 

 ػلَ أغناة اٌؾْوح  ا١ٌٙب 6 

 

 

 

 

 االلوان الالصقة المستخدمة فً الصٌدمصائد 
 

 مصائد الطعوم
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اٌّٖبئل اٌٚٛئٟ :-3-2-1-3  

 اٍزقلَ اٌٚٛء ا٨ث١٘  فٟ ٘لٖ اٌّٖبئل ٌُٚ ٩٠ؽع أغناة اٌؾْوح ا١ٌٗ

  

  ا٨َِبن ثب١ٌل: -3-2-1-4

ً  أج١ت عّغ اٌؼ١ٕبد ٚرُ وزبثخ هلُ اٌؼ١ٕبد ِجبّورب ِٓ ػٍٝ ٚهق اٌْغبه ٚعّؼٙب كافرُ عّغ  

 اٌؼ١ٕخ ربه٠ـ عّغ اٌؼ١ٕبرِٕٛطمخ اٌغّغ 6

 تسًٍم انسششاخ ػهى انششائر انضخاخٍح: -3-3

اْ اٌغوٗ ِٓ رؾ١ًّ اٌؾْواد ػٍٝ اٌْوائؼ اٌيعبع١خ ٘ٛ ٌؾفظٙب ٌّلك ٠ٍٛٛخ ِغ      

بً ٌٍّمبهٔخ ٚاٌلهاٍخ6 ٩ِؽظخ ٚكهاٍخ اٌٖفبد اٌز١ٕٖف١خ ٌٙب, ف٩ٚ ػٓ أٔٙب رجمٝ ِوعؼبً كائّ

ٚػًّ اٌْوائؼ اٌيعبع١خ ٠زُ ثبٌطو٠مخ ا٢ر١خ: ِوهد اٌؾْواد فٟ ٍٍٍَخ ِٓ اٌىؾ٨ٛد ثزوو١ي 

% ٌّلح فٌّ كلبئك ٌىً روو١ي صُ رٕمً اٌٝ ِبء ِمطو ٦ىاٌخ اصو اٌىؾٛي, صُ %95, %75, 50

ُ ٍؾجذ ِبكح ٌّلح ػْو اٌٝ فٌّ ػْوح كل١مخ ٌزو٠ٚمٙب ص Cedar oilٚٙؼذ فٟ ى٠ذ اٌىبفٛه 

ى٠ذ اٌىبفٛه ثٍٛبٛخ ٚهق اٌزو١ّؼ ٌىٛٔٙب أوضو لبث١ٍخ ػٍٝ اىاٌخ اصو ِبكح ى٠ذ اٌىبفٛه, صُ 

ٚٙؼذ اٌؾْواد ػٍٝ ّو٠ؾخ ىعبع١خ ٚفوكد أعياء عَّٙب ٚفبٕخ ا٤عٕؾخ ٚلوْٚ 

ٚٚٙغ ػ١ٍٙب غطبء  Canada Balsamا٨ٍزْؼبه ٚرٛٙغ ػ١ٍٙب لطوح ِٓ ِبكح وٕلا ثٍَُ 

 ٚعففذ ػٕل كهعخ ؽواهح اٌغوفخ6 اٌْو٠ؾخ اٌيعبع١خ

 انفسص أنًدٓشي: -3-4

( ِوح X (ٚ )100 X 40رُ فؾٔ اٌؼ١ٕبد ثبٍزؼّبي اٌّغٙو اٌّووت ػٍٝ لٛح رىج١و )     

( ٌٍؼلٍخ ا١ٌْئ١خ فٟ ر١ٙٛؼ ا٤عياء اٌّطٍٛثخ 100  ×10)  X 1000ٚاٌؼلٍخ اٌي٠ز١خ 

 X6 8ٌٍلهاٍخ, ٚاٌؼلٍخ اٌؼ١ٕ١خ ٌٍمٛح 

ِب ٠ىوْٚ  100ماد َِطوح ِلهعخ ٌـ  X 7اٌغَُ ثٍٛبٛخ ػلٍخ ػ١ٕ١خ لٛح  أفند ِمبٍبد     

( أفند ِمبٍبد اٌوأً 7  ×10)    70Xٌم١بً ٛٛي اٌغَُ ٚاٌغٕبػ ٚٛٛي اٌجطٓ ٌٍمٛح 

(6 ِٚؼبًِ اٌزؼ١١و 7  ×40) X 280ٚاٌٖله ٚٛٛي لطغ لوْ ا٨ٍزْؼبه ّٚؼواد اٌغَُ ٌٍمٛح 

 Lucida 6ثٍٛبٛخ وب١ِوا ٌٍٛلا ِب ٠ىو6ْٚ هٍّذ ا٤عياء  06001ٌٍؼلٍخ 

 تشخٍص انسششاخ: - 3-5

ٚ Cott (1956 ,)Priesner  (1930رُ ا٨ٍزؼبٔخ  ثبٌّفبر١ؼ اٌزم١ّ١َخ اٌّٛعٛكح فٟ وً ِٓ      

1949  ٚ1950, )Pitkin (1976 , )Morison (1930  ,1957  ,)Mound   ٚWalker 

(1986 6) 

( 2004ٚ آفوْٚ,  Moritzإٌّبمط اٌّٛعٛكح فٟ )أ٠ٚبً اٍزؼٍّذ اٌّفبر١ؼ اٌزم١ّ١َخ ٌزْق١ٔ 

 ٔٛع كهٍذ وآفبد ؽْو٠خ فٟ اٌؼب6ٌُ  1800ٚاٌنٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِفبر١ؼ ٌزْق١ٔ رَؼ١ٓ عَٕبً ٚ

 

 انُتائح ٔانًُالشح :-4

 -:Cherysoperal carneaتأثٍش انتاسٌخ َٕٔع انًصائذ ػهى خًغ زششج  – 4-1

 

 Cherysoperal carneaغ زششج ( تأثٍش تاسٌخ َٕٔع انًصائذ ػهى خ1ًخذٔل )

 انشٓش إَاع انًصائذ
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 Cherysoperal carneaتشخٍص زششج -4-2

 -انٕصف انؼاو نهسششج :-4-2-1

 

ٚ ث٠ٛٚ١خ ٌٛٔٙب أفٚو أعَبِٙب ٔؾ١ٍخ أٍطٛا١ٔخ أ ٍُِ ,15 -١ٌ12ٕخ اٌغَُ رقزٍف اٌٛٛٙب ث١ٓ  

 ّبؽت ػٕلِب رٛٙغ ٨ٚي ِوٖ ثؼل٘ب رزؾٛي اٌٝ هِبكٞ فٟ ٚلذ ٨ؽك ٚاعٕؾزٙب غْبئ١خ ّجى١خ

 . ((Ashfaq, 2011وض١وح اٌزؼوق 

 -:انشأط ٔ صٔائذِ-4-2-2

٠زْىً هأً اٌؾْوح ِٓ ػٍجخ ٍٕجخ ل٠ٛخ ِورجطخ ِغ اٌٖله ثٛاٍطخ ػٕك غْبئٟ ِوْ , ٠ؾًّ 

زىْٛ ِٓ ىٚط ِٓ اٌفىٛن ػٍٛٞ ٍٚف6ٍٟ )ِٕبٍت ٌٍّٚغ (, ٠ْجٙبْ اٌوأً أعياء اٌفُ اٌزٟ ر

ّٚفٝ ػ١ٍب ٍٚفٍٝ ٚرىْٛ  .اٌىّبّخ ٠َّىبْ ثبٌفو٠َخ ٚاؽ١بٔب رؼًّ ػٍٝ هفؼٙب ِٓ ٍطؼ اٌٛهلخ

أعياء اٌفُ ِٓ إٌٛع لبهٗ )ِبٙغخ(ٚرىْٛ فىٛوٙب ٠ٍٛٛٗ ِغٛفٗ رَزقلَ ٨ِزٖبٓ اٌؼٖبهح 

  ٟ عَُ اٌفو٠َخ 6ِٓ عَُ اٌفو٠َخ ؽ١ش رؼًّ ػٍٝ غوٍٙب ف

  :لشٌ االعتشؼاس-4-2-3

ػمٍٗ ,  ٠ٚجٍغ ٌٛٛٗ 25رؾًّ اٌؾْوح ىٚط ِٓ لوْٚ ا٨ٍزْؼبه اٌق١ط١خ اٌط٠ٍٛخ  ٠زىْٛ ِٓ 

ٍُِ, ٠ٚزووت لوْ ا٨ٍزْؼبه ِٓ ا٨ًٕ اٌمبػلٞ ٚاٌؼيق ٚاٌّْواؿ ٠ٕغٌّ ا٨ًٕ فٟ 9

ٚثبٌزبٌٟ ٠ٖجؼ لوْ  Antennifer إٌّطمخ اٌغْبئ١خ ٌغلاه اٌوأً ٠ٚزووي ػٍٝ ٔمطخ فل٠خ رَّٝ

ا٨ٍزْؼبه ؽو اٌؾووخ فٟ ع١ّغ اٌغٙبد, أِب اٌّْواؿ ٠زىْٛ ِٓ ػلك ِٓ اٌؾٍمبد اٌّزْبثٙخ 

ٚاٌّورجطخ ِغ ثؼٚٙب ثؤغ١ْخ ٚثبٌزبٌٟ ٠ٖجؼ ِوْ ٚلبثً ٩ٌٔضٕبء ,٨ٚ رٛعل ػ٩ٚد فٟ 

  انًصائذ انعٕئٍح انًصائذ انهٍَٕح انالصمح يصائذ انطؼٕو

انهٌٕ  انهٌٕ االصفش انهٌٕ االعٕد 

 االزًش

 

 11 ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ

 12 ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ

خذال ٌٕ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ  1 ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ 

 ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ ال ٌٕخذ

نى ٌغدم اَدزاب 

ػهى ْذا انُٕع يٍ 

 انًصائذ

نى ٌغدم ْذا 

انهٌٕ اَدزاب 

 نهسششج

نى ٌغدم ْزا 

انهٌٕ اَدزاب 

 نهسششج

عدم 

اَدزاب 

 اػذاد كثٍشج

نى ٌغدم اَدزاب 

ػهى ْذا انُٕع يٍ 

 انًصائذ

3 

عدم أل ظٕٓس 

ػُذ دسخح  25 ٌٕو

27زشاسج   

نى ٌغدم اَدزاب 

ػهى ْزا انُٕع يٍ 

 انًصائذ

نى ٌغدم اَدزاب  عدم نى ٌغدم نى ٌغدم

ػهى ْذا انُٕع يٍ 

 انًصائذ

4 
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به فٟ أٔٛاع ٠قزٍف لوْ ا٨ٍزْؼ.اٌّْواؿ اِب اٌؼٖت اٌنٞ ٠ّو ِٓ ف٩ٌٗ فٙٛ ِٓ إٌٛع اٌؾَٟ 

 .اٍل آٌّ ؽَت اٌٛظ١فخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ,ٚاٌٛظ١فخ ا٨ٍب١ٍخ ٌموْ ا٨ٍزْؼبه ٘ٛ ػٚٛ ؽَٟ

 

 

 

  

 

 

 -االخُسح :-4-2-4

رّزٍه اٌؾْوح ىٚعبْ ِٓ ا٨عٕؾخ اٌقٚواء وج١وح ٚغْبئ١خ ّبؽجخ ِغ رميػ ٛف١ف  رط٠ٛٙب 

 8ٍُِ , ٚاٌغٕبػ اٌقٍفٟ  10ِٟ ٚرفٛق اٌجطٓ فٟ اٌطٛي  ٠جٍغ ٛٛي اٌغٕبػ ا٨ِب .ثْىً اٌق١ّخ

ا٨عٕؾخ ِزْبثٙخ فٟ اٌؾغُ ٚاٌْىً ٌٚٙب ّٜٔ ِؼُّ ِٓ  .ٍُِ ,ٌٚٙب ّىً ِٓ أّىبي اٌط١واْ

ا٤ٚهكح ,ثؼ٘ ا٨عٕؾخ ٌٙب اػ٘ ؽٌ ِزقٖٖخ اٚ ٌل٠ٙب ّؼ١واد أٚ ١٘بوً ٌوثٜ أعٕؾزٙب ِؼب 

ٌط٠ٍٛخ6 رز١ّي رؾزٛٞ ا٨عٕؾخ ػٍٝ ػوٚق فٚواء ِغ رفوػبد ػلح ٌٍؼوٚق ا أصٕبء اٌط١واْ

 اعٕؾخ ثؼ٘ ا٨ٔٛاع ثبٌزجمغ ثجمغ  ث١ٕخ اٚ ٍٛكاء ٠ٚىْٛ ١ٛوأٙب فف١ف 6

 

 

 قرن االستشعار في الحشرة 
 

 االجنحة فً الحشرة

 قرن االستشعار تحت المجهر

 المجهر
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   -انؼٌٍٕ :-4-2-5

رّزٍه اٌؾْوح ىٚط ِٓ اٌؼ١ْٛ اٌّووجخ ِزٍٛطخ اٌٝ وج١وح ثبهىح رىْٛ عبٔج١خ , م٘ج١خ ٨ِؼخ 

ٚولٌه رٕغنة ٌٍٚٛء   ٌٍٚؼ١ْٛ ٌٙب ؽَب١ٍخ ػب١ٌخ فٟ اٌزؼوف ػٍٝ ا٨ٚهاق اٌقٚواء اٌؾل٠ضخ.

 فٟ اٌَّبء 6

 

  

 

 

 صذس:نا

 يهى 3ٌثهغ غٕل انصذس 

 انثطٍ :

 يهى   5ٌثهغ غٕل 

 االسخم االيايٍح:

 يهى ٔستغ  1يهى ٔستغ ,ٌٔثهغ  غٕل انًفصم  2ٌثهغ غٕل االسخم االيايٍح 

 االسخم انخهفٍح :

 يهى ٔستغ 1يهى ,ٌٔثهغ غٕل انًفصم  3ٌثهغ غٕل االسخم انخهفٍح 

 االجنحة تحت المجهر

 العٌون فً الحشرة العٌون تحت المجهر
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نثؼط انًُاغك انضساػٍح نًسافظح  Meloidogyne ssp يغر يٍذاًَ نًٍُاتٕدا َؼمذ اندزٔس

 انًثُى

نُثاخ نٍُم شٓادج لغى ٔلاٌح ا –تسث يمذو انى يدهظ كهٍح انضساػح / خايؼح انًثُى 

 انثكانٕسٌٕط

 تاششاف و. أزًذ شًخً خثاس

 صْشاء سصاق ػثذ   -  ء دخٍم غثٍثأعًا - خذٌدح عؼذ خٓاد   -   عًاء يٕعى زغٍ  انطالب

                       

 يمذيح:

رؼل ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ِٓ اٌّؾبفظبد اٌيهاػ١خ اٌّّٙخ ٚاٌزٟ رْزٙو ثيهاػخ ِؾب١ًٕ اٌقٚو      

ٌجب١ِب ٚا١ٌمط١ٓ ٚ اٌطّبُٛ , اٌجبمٔغبْ ٚاٌفٍفً ٚاٌٍٛث١بء ٚاٌجبل٩ء غ١و٘ب , ثب٦ٙبفخ اٌٝ ِٕٚٙب ا

اٙبفخ اٌٝ  اٌّؾب١ًٕ ا٨ٍزوار١غ١خ اٌّّٙخ ِضً اٌؾٕطخ ٚاٌْؼ١وٚاٌنهح اٌج١ٚبء ٚاٌلفٓ ٚاٌّبُ 

اٌّؾب١ًٕ اٌؼٍف١خ ِضً اٌغذ 6 ؽ١ش رجٍغ اٌَّبؽخ اٌّيهٚػخ فٟ ِؾبفظخ 

ؽَت )ِل٠و٠خ ا٨ؽٖبء اٌّوويٞ /اٌؼواق( 6 ٚرّضً ١ّٔبرٛكا إٌجبد ِٓ 382852  كُٚٔ اٌّضٕٝ 

أُ٘ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ ٘نٖ اٌيهاػخ ٚرَجت فَبئو فبكؽخ ٧ٌٔزبط اٌيهاػٟ وّب ٚٔٛػبُ ) 

(6 ػ٩ٚح ػٍٝ وَو ِمبِٚخ إٌجبد ٧ٌٕبثخ ثب٦ِواٗ اٌفطو٠خ ٚاٌف١و١ٍٚخ ٚ 1980اٌْبفؼٟ ,

, ٚرىبك ٨ رقٍٛ أٞ ثمؼخ ِٓ اٌؼبٌُ ِٓ أْ   ق عنٚه إٌجبربد ٌٛؽل٘باٌجىز١و٠خ ٨ رَزط١غ افزوا

رىْٛ ِٖبثخ ثٕٛع اٚ اوضو ِٓ أٔٛاع ١ّٔبرٛكا إٌجبد 6ٚرؼل ١ّٔبرٛكا رؼملا 

 Plantِٓ أُ٘ ِغّٛػبد ا١ٌّٕبرٛكا اٌّزطفٍخ ػٍٝ إٌجبد ) 6Meloidogyne sppٌغنٚه

parasitic nematodesٔؾبء اٌؼبٌُ ٚأفطو٘ب ٚفٖٕٛب فٟ ( ٚأوضو٘ب أزْبها فٟ ع١ّغ أ

( 6 ٚرْىً ١ّٔبرٛكا رؼمل 1976إٌّبٛك ا٨ٍزٛائ١خ ٚاٌّؼزلٌخ ) وّبي ٚآفوْٚ ,

أوضو ا٤ٙواه ثَجت ِلا٘ب اٌؼبئٍٟ اٌٛاٍغ ٚ وضوح أٔٛاػٙب   6Meloidogyne  spp  اٌغنٚه

ِٓ   ٔٛع 3000ٔٛع ِٓ أٔٛاع ١ّٔبرٛكا رؼمل اٌغنٚه ٚ ر١ٖت   ٠80ؼوف ٌؾل أ٨ْ أوضو ِٓ   ام

( 6 ٚوّب ٠ؼل٘ب ػٍّبء إٌجبد ِٓ أُ٘ 2010) أثٛ غو٠جخ ,  إٌجبربد ا٨لزٖبك٠خ ٚ غ١و ا٨لزٖبك٠خ

رٛاعٙٗ ٘نٖ اٌيهاػخ فٟ اٌؼبٌُ ٚ رَجت فَبئو الزٖبك٠خ   فٌّ َِججبد ِو١ٙخ الزٖبك٠خ

اهرفبع ( 6 ٚوٕز١غخ ٌّب رَججٗ ِٓ لٍخ ا٦ٔزبط ٚ 2009% ) اٌؾبىِٟ , 100  ٌٍّؾب١ًٕ رًٖ اٌٟ

اٌزىب١ٌف ِىبفؾخ ٘نٖ ا٨فخ اٌغبئجخ ػٓ اٌٛػٟ اٌيهاػٟ ٌّقبٛو٘ب اٌقف١خ, رؤرٟ أ١ّ٘خ ٘نٖ 

اٌلهاٍخ فٟ اٌزؤ١ٌٍ ٌمبػلح ث١ب١ٔخ ٌٍزٕج١ٗ ٌّقبٛو ا١ٌّٕبرٛكا وؾبي اٌؾْواد ٚا٨ِواٗ ٚاٌزٛعٗ 

خ (ٌٍؾفبظ ػٍٝ ثؼل مٌه ٠٨غبك اٌٍٛبئً إٌبعؼخ ٌّىبفؾخ ٘نح ا٨فخ ثبٌطوق اٌجل٠ٍخ)غ١و اٌى١ّ١بئ١

ث١ئخ فب١ٌخ ِٓ اٌزٍٛس ٚهفغ اٌَّزٜٛ ا٨ٔزبعٟ ٌٍّؾب١ًٕ اٌّقزٍفخ ٚثبٌزبٌٟ هفغ اٌَّزٜٛ 

 اٌّؼبّٟ ٚا٨لزٖبكٞ ٌٍف٩ػ ٚاٌّيهاع فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ فٖٕٛب ٚاٌؼواق ػِّٛب6

  

 انًٕاد ٔغشق انؼًم

 :ؽلٚك اٌجؾش    -1
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١ب فٟ اٌغيء اٌغٕٛثٟ اٌغوثٟ ِٓ اٌؼواق رّزل اٌؾلٚك اٌّىب١ٔخ ٌّٕطمخ اٌجؾش ٚاٌزٟ رمغ عغواف

اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ثؾلٚك عغواف١خ ك١ٌٚخ ٚاكاه٠خ رّضً اٌؾلٚك اٌغٕٛث١خ  ٚرْزون ِغ

ِغ أهثغ ِؾبفظبد ٟ٘ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ ِٓ اٌّْبي ٚاٌّْبي  ٌٍّؾبفظخ, ٌٚٙب ؽلٚك اكاه٠خ

ٌّْبي اٌْولٟ ٚأف١وا اٌغوثٟ ِٚؾبفظخ إٌغف ِٓ اٌغوثِٛؾبفظخ مٞ لبه ِٓ اٌْوق ٚا

 (2008وّب رٛٙؼ اٌقو٠طخ)هػل ػجلاٌؾ١َٓ ِؾّل  ِؾبفظخ اٌجٖوح ِٓ اٌْوق,

 

 

 

  

 اٌَّؼ ا١ٌّلأٟ :       -2

عّغ اٌؼ١ٕبد : رُ افز١بهفٌّ ِٓ إٌّبٛك اٌيهاػ١خ ٌّؾب١ًٕ اٌقٚو ا١ٌٖف١خ         - أ

ء ( ثٛالغ اهثغ ِياهع ٌىً اٌّىْٛفخ ٚاٌّؾ١ّخ ٟٚ٘ )اٌٍَّبْ ,اٌّغل ,ا٠ٌَٛو,اٌقٚوٚاٌٛهوب

( ٍُ 6ٚىْ وً 30  – 0ف٩ي ٍُِٛ إٌّٛ , ٌؼّك ) ِٕطمخ 6عّؼذ اٌؼ١ٕبد ثبٌطو٠مخ اٌؼْٛائ١خ 

 وغُ 16ػ١ٕخ 

ٌؼيي ا١ٌّٕبرٛكا    Bearman trays ػيي ا١ٌّٕبرٛكا : اٍزقلِذ ٛو٠مخ أٛجبق ث١وِبْ      - ة

اٌؾْواد( و١ٍخ اٌيهاػخ/ عبِؼخ اٌّضٕٝ  ِٓ ػ١ٕبد اٌزوثخ فٟ ِقزجواد لَُ ٚلب٠خ إٌجبد )ِقزجو

(Goodey,1957)  ٌٟ٠ّىٓ ػيي  3ٍُ 300-100اٍزؼٍّذ ػ١ٕخ روثخ ِغّٛػخ ؽل٠ضبً ؽٛا

ا١ٌّٕبرٛكا اٌّٛعٛكح ف١ٙب اِب ثبٍزؼّبي ٛو٠مخ ث١وِبْ ثبٍزؼّبي ٛو٠مخ اٌغواث١ً اٌطو٠مخ 

ؽم١مٗ أٗ ػٕلِب رّيط  اٌَّزؼٍّخ فٟ ٘نا اٌجؾش ٟ٘ ٛو٠مخ اٌغواث١ً ٚ٘نٖ اٌطو٠مخ ِج١ٕٗ ػٍٝ

١ٌزو(( فبْ ا١ٌّٕبرٛكا رطفٛا 2ِغ و١ّخ وج١وح اٌٝ ؽل ِبِٓ اٌّبء )) 300ٍُ3ػ١ٕٗ روثٗ ٕغ١وٖ 

فٟ اٌّبء ٠ّٚىٓ عّؼٙب ػٍٝ غواث١ً ماد صمٛة ِٓ ؽغُ ِؼ١ٓ ثبٌزبٌٟ فبْ ِقٍٛٛ اٌّبء ِغ 
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فٟ غوثبي مٚ  صب١ٔخ ٠ئفن اٌغيء اٌؼبئُ ٠ٖٚت ف30ٟاٌزوثخ ٠ؾون ِٚٓ صُ ٠زون ١ٌوول ٌّلٖ 

١ِِ )٠ؼٕٟ ػْو٠ٓ صمجبً فٟ وً أِ ِوثغ ( اْ ٘نا اٌغوثبي ٠ؾغي اٌجمب٠ب ماد ا٤عياء 20صمٛة 

اٌىج١وح ٠َّٚؼ ١ٌٍّٕبرٛكا ثؤْ رّو اٌٝ اٌٛػبء ثؼلئن ٠ٖت اٌّبء اٌنٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ا١ٌّٕبرٛكا فٟ 

ؼ ١ٌٍّٕبرٛكا اٌٖغ١وح ١ِِ ٘نااٌغوثبي ٠ؾغي ا١ٌّٕبرٛكا اٌىج١وح ٚثؼ٘ اٌجمب٠ب6ٌٚىٓ 60َّ٠غوثبي 

ٚاٌجمب٠ب اٌٖغ١وح أْ رّو ف٩ٌٗ اٌٝ اٌٛػبء أِب اٌّبء اٌنٞ ِوِٓ اٌغوثبي فبٔٗ ٠ئفن ٠َٚىت فٟ 

١ِِ ٚ٘نا اٌغوثبي ٠ؾغي ا١ٌّٕبرٛكا اٌٖغ١وح ٚثؼ٘ اٌجمب٠ب ٠غًَ وً ِٓ اٌغوثبي 250غوثبي مٚ 

ٌخ وً ِب ٠ّىٓ اىاٌزٗ ١ِِ ِور١ٓ أٚ ص٩س ِواد ٚمٌه ٦ىا 250مٚ اٌَز١ٓ ١ِِ ٚاٌغوثبي مٚ 

ِٓ اٌجمب٠ب ثؼلئن رئفن ا١ٌّٕبرٛكا ٚرغًَ فٟ أٛجبق َِطؾٗ ل١ٍٍخ اٌفٛه ٚماٌه ٌٍفؾٔ اٌّجبّو 

 Meloidogyne  ٤ٚعواء ػيي أفو , ٚرّذ رْق١ٔ ا١ٌّٕبرٛكا إٌجبر١خ اٌَّججخ ٌزؼمل اٌغنٚه

spp 6 ثب٨ػزّبك ػٍٝ اٌٖفبد اٌّٛهفٌٛٛع١خ ٌٙب 

 

 ّبرٛكا ِٓ ػ١ٕخ اٌزوثخِواؽً اعواء ػيي ا١ٌٕ 

 

 

  

اخذ عٌنة 

 التربة

 ؼسل العٌنة
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 انُتائح ٔانًُالشح:

 ( ٌٕظر اػذاد انًٍُاتٕدا تؼمذ اندزٔس نهًٕعى انشتٕي نهًُاغك انًضسٔػح1خذٔل )

 اٌّزٍٜٛ 4اٌّىوه 3اٌّىوه 2اٌّىوه 1اٌّىوه انًُطمح

 395.5 379 388 403 412 انغٌٕش

 157.25 147 143 139 200 انًدذ

 177 162 153 271 122 انٕسكاء

 55.25 71 52 55 43 انغهًاٌ

 186.25 201 183 173 188 انخعش

  

( رُ رَغ١ً اػلاك ا١ٌّٕبرٛكا رؼمل اٌغنٚه فٟ ِٕبٛك اٌّنوٛهح ٍبثمب 1فٟ اٌغلٚي ٚاٌْىً)    

ّٙٓ اٌٍُّٛ اٌْزٛٞ ؽ١ش ٩٠ؽع رَغ١ً اػٍٝ رٛاعل ٨فواك ا١ٌّٕبرٛكا فٟ ِٕطمخ 

وضوح اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ ِضً اٌؾٕطخ ٚاٌْؼ١و ِٚؾب١ًٕ  فوك( ٠ٚؼٛك مٌه ا412ٌٝا٠ٌَٛو)

اٌقٚو اٌّيهٚػخ ّٙٓ إٌّطمخ ٚفبٕخ اٌؼبئٍخ اٌجم١ٌٛخ ٚاٌؼبئٍخ اٌجبمٔغب١ٔخ ِضً اٌطّبُٛ 

ٚاٌجبمٔغبْ ٚاٌفٍفً ّٙٓ اٌيهاػخ اٌّغطبح ِّب٠ٛفو ث١ئخ كافئخ ر٩ئُ كهعبد اٌؾواهح ٌٙب اٌؾلٚك 

% 79َ ٚاٌوٛٛثخ إٌَج١خ رًٖ اٌٝ 18ِؼلي كهعخ اٌؾواهح اٌل١ٔب ٌّٕٛ ٚرىبصو ا١ٌّٕبرٛكا ؽ١ش 

 (2014et al.6 El- Shrrif , A.G6ثغلاك()–)ا٨ٔٛاء اٌغ٠ٛخ/اٌّووي اٌوئ١َٟ ٌٍوٕل اٌغٛٞ 

فوك( ٚمٌه ٌؼلَ ٩ِئّخ اٌظوٚف  43ٚرُ رَغ١ً الً رٛاعل ٨ػلاك ا١ٌّٕبرٛكا فٟ ِٕطك اٌٍَّبْ)

ثلهعبد اٌؾواهح ٚأقفبٗ َٔجخ اٌوٛٛثخ اٌج١ئ١خ ٌٍّٕٛ ؽ١ش رْٙل إٌّطمخ رفبٚد 

ِّب٠غؼً ا١ٌّٕبرٛكا رلفً ّٙٓ اٌطٛه ا١ٌولٟ اٌضبٌش اٌّزؾًّ ٌٍظوٚف اٌج١ئ١خ غ١و   إٌَج١خ

 .ٚ٘ٛ ٛٛه ٍبوٓ غ١و ِزغنٞ ٌنٌه رمً ا٨ٕبثخ فٟ رٍه إٌّطمخ  إٌّبٍجخ
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 ( ٌٕظر تٕاخذ ًٍَاتٕداتؼمذ اندزٔس زغة انًُاغك انضساػٍح1شكم )

 يتٕعػ اػذاد انًٍُاتٕدا زغة انًُاغك انضساػٍح  ٌٕظر (2خذٔل )

 اٌّزٍٛطبد 4انًكشس  3انًكشس  2انًكشس  1انًكشس   انًُطمح

 628 690 611 590 621  انغٌٕش

 449.25 470 453 463 411 انًدذ

 317 297 290 331 350  انٕسكاء

 196 221 183 179 201  انغهًاٌ

 482.25 487 510 421 511 انخعش

  

(اػ٩ٖ أٗ رُ رَغ١ً اػٍٝ َٔجخ ٌزٛاعل ١ّٔبرٛكا رؼمل اٌغنٚه ّٙٓ 2اٌغلٚي اٌْىً)  ٩ٔؽع ِٓ

فوك( ٠ٚوعغ ٍجت مٌه اٌٝ اٌيهاػخ اٌٛف١وح ثبٌّؾب١ًٕ 690اٌٍُّٛ ا١ٌٖفٟ فٟ ِٕطمخ ا٠ٌَٛو)

اٌيهاػ١خ ٚاٌؼٍف١خ ِضً اٌغذ اٌّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خِضً ػجبك اٌٌّْ ِٚؾب١ًٕ اٌقٚوٌٍؼبئٍخ 

ِٚٓ عٙخ افوٜ ٘ٛ اٌيهاػخ اٌىض١فخ ٚػلَ اٍزقلاَ اٌلٚهاد اٌيهاػٟ ٚونٌه  ب١ٔخ اٌجبمٔغ

فٖٛثخ ا٨هٗ ثبٌّقٍفبد اٌؼ٠ٛٚخ ٚإٌجبر١خ ٚاٍزقلاَ اٌوٞ ا١ٌَؾٟ ِّب٠ٛفو ِىبْ ِٕبٍت 

(6اِب الً َٔجخ alet M. A. Hassan, P. S62010.أٛاع ١ّٔبرٛكا رؼمل اٌغنٚه ) ٌّٕٛ ٚرىبصو 

فوك( ٠ٚوعغ مٌه اٌٝ لٍخ 179ٌزٛاعل أٛاع ا١ٌّٕبرٛكا رؼمل اٌغنٚه فمل ٍغٍذ فٟ ِٕطمخ اٌٍَّبْ )

فٖٛثخ اٌزوثخ ماد ا١ٌَٕظ اٌوٍِٟ اٌنٞ ٠ز١ّي ثمٍخ رٛاعل اٌّقٍفبد إٌجبر١خ ٚاٌغطبء إٌجبرٟ 

وجبد رؼًّ ػٍٝ فف٘ اػلاك ٚونٌه اٍزقلاَ ١ِبٖ ا٨ثبهاٌزٟ رز١ّي ثؼ٘ ا٨ؽ١بْ ثٛعٛك ِو

ا١ٌّٕبرٛكا ٚونٌه اٍزقلاَ ٛوق اٌوٞ ثبٌزٕم١ٜ ٨ْ ا١ٌّٕبرٛكا رؾزبط اٌٝ غْبء ِبئٟ ؽٌٛٙب ٌىٟ 

 (19956)ك١ًٌ أزبط ّز٩د اٌقٚو ِٕظّخ اٌفبٚ اٌؼب١ٌّخ   رؼ١ِ ٚرزؾون ثؾو٠خ
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 ( ٌٕظر اػذاد انًٍُاتٕدا تؼمذ اندزٔس نهًٕعى انصٍف2ًشكم)

            

  

 ّٖبكهاٌ

أثٛ غوث١خ , ١ٌٚل اثوا١ُ٘ , أؽّل ٍؼل اٌؾبىِٟ , ى١٘و ػي٠ي اٍط١فبْ ٚأؽّل ػجل        -1

( 6 ١ّٔبرٛكا إٌجبد فٟ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ / اٌغيء ا٤ٚي , كاه ٚائً ٌٍْٕو , 2010ا١ٌَّغ كٚاثخ 6 )

 ٓ 6 586ػّبْ / ا٤هكْ:

إٌجبد / اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ , ِطبثغ (6ِملِخ فٟ ١ّٔبرٌٛٛع١ب 2009اٌؾبىِٟ, اؽّل ثٓ ٍؼل6 ) -2

       ٓ 6 440عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك,اٌو٠بٗ /اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ:

( 1976صبثذ, وّبي ػٍٟ ٚ هعت ِؾّٛك ِب٘و ٚػجل هللا أؽّل ا١ٌْٙل ِٖٚطفٝ ِؾّل ف١ُٙ 6) -3

          ِطجؼخ اٌَؼبكح6 –و١ٍخ اٌيهاػخ  –عبِؼخ اٌمب٘وح  –6ػٍُ أِواٗ إٌجبد 

هػل ػجل اٌؾ١َٓ ِؾّل , اٌّؼط١بد اٌج١ئ١خ اٌطج١ؼ١خ ٌٍٙٚجخ اٌغوث١خ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ  -4

ِّبهٍخ ْٔبٟٛ اٌيهاػخ ٚاٌوػٟ , عبِؼخ اٌّضٕٝ و١ٍخ اٌزوث١خ ِغٍخ اٌمبك١ٍخ ٌٍؼٍَٛ  ٚاصو٘ب فٟ

 293ٕ6اٌّغٍل اٌؾبكٞ ػْو , 4/2008ٓا٨َٔب١ٔخ , اٌؼلك 

ٕفؾخ6 اٌّوالجخ  ١ٔ255ّبرٌٛغ١ب إٌجبد6   19806ّبفؼٝ, فبهٚق6, ٚاٌْو٠ف, ِٖطف6ٝ -5
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