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الكونيدية ونمو  األبواغ  إنتاشفي مبيدي كربندازيم وثيوفانات الميثيل  تأثير  
المسبب   Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciالفطر  من  لعزالت المشيجة

 لذبول البندورة في المنطقة الساحلية في سورية 

 (1(مغربيالصباح و  (1(محمد طويلو (1(*ميس القبيلي
 سورية.  الالذقية، تشرين، جامعة الزراعة، قسم وقاية النبات، كلية .(1)

 (.mais.alkbaily@hotmail.com)*للمراسلة: م. ميس القبيلي. البريد اإللكتروني: 
 25/03/2019تاريخ القبول:    26/12/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 thiophanate)سين  ( وأغري carbendazim 50%مبيدي ديفازيم )دراسة تأثير إلى هدف البحث 

methyl 70%) عزالت من الفطر  ةخمسلالكونيدية  األبواغ وإنتاش الفطرية، المشيجة نمو في
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici كلية الزراعة خالل  ب في جامعة تشرين،. نفذ البحث

جزء بالمليون مادة   1000و 0.1وحت بين المبيدان بتراكيز مختلفة ترااستخدم . 2018و 2017عامي 
الفطرية بنسب  المشيجةنمو  ثبط المبيد كربندازيم فعالة ضمن المستنبت الغذائي. أظهرت النتائج أن

جزء بالمليون  10% عند التركيز 100و ،جزء بالمليون  1% عند التركيز 76.4و %59.94تراوحت بين 
% عند  81.47و %71.73 نات النمو بنسب تراوحت بينلجميع العزالت، في حين ثبط مبيد ميثيل ثيوفا

كان تأثير مبيد كربندازيم كما  جزء بالمليون. 1000% عند التركيز 100و ،جزء بالمليون  100التركيز 
% 100و ،جزء بالمليون  100% عند التركيز 66.75و %37.98تراوح بين و في إنتاش األبواغ متوسطًا 

كيز االتر جميع جزء بالمليون، بينما كان تأثير المبيد ميثيل ثيوفانات منخفضًا عند  1000عند التركيز 
 المستخدمة.

 .البندورة ،Fusarium oxysporum كربندازيم، ميثيل ثيوفانات،الكلمات المفتاحية: 
: المقدمة  

 لقيمتهافي العالم، وهي تستهلك بشكل كبير نظرًا  االنتشار شائعةمن الخضار ( .Lycopersicon esculentum Mill)البندورة  تعد
في سورية (. بلغت المساحة المزروعة بالبندورة في البيوت المحمية Hongsoongnern and Chambers, 2008) العالية  الغذائية
اإلنتاج اإلجمالي حوالي  وبلغ  ،يتاً ب 75172 المزروعة بالبندورة عدد البيوت البالستيكية ، وبلغاً هكتار  3007حوالي  2016عام 

 (. 2016، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي) كغ/بيت 6000 بإنتاجية، اً طن 451032
 .Fusarium oxysporum Schaech f.sp lycopersici (Sac) W.Cتصاب البندورة بعديد من الممرضات ومن أهمها الفطر 

Snyder & H. N. Hansen الوعائيذبول ال، مسبب مرض ( في البندورةIgnjatov et al., 2012 .)من أهم المسببات  الذي يعد
 ;Jones et al., 1982)تحت ظروف الزراعات المحمية  كبيرة في اإلنتاج اً حيث يسبب المرض أضرار  ،المرضية لنبات البندورة

Smith et al., 1988; Agrios, 2004 ،)من المحصول حول 50- 10تتراوح بين  وخسائر % ( العالمLukyanenko, 1991.)  
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 Hypocrealesرتبة  Sordariomycetesصف  Ascomycotaتصنيفيًا إلى شعبة  Fusarium oxysporumيتبع الفطر 
 ,Morettiوهو عالمي االنتشار، يصيب العديد المحاصيل الزراعية المهمة مسببًا لها أمراض الذبول الوعائي ) Nectriaceae وفصيلة

التي تتكون من خلية أو   (Microconidia) ثالثة أنواع من األبواغ الالجنسية وهي األبواغ الكونيدية الصغيرة رينتج الفط(. 2009
 خاليا، واألبواغ الكالميدية 5-3وهي األبواغ الممثلة للفطر وتتكون من  (Macroconidia) خليتين، واألبواغ الكونيدية الكبيرة

(Clamydospores)  وهي أبواغ كروية تتكون من خلية أو خليتين ذات جدار سميك تتشكل ضمن أو على الميسيليوم القديم
(Agrios, 2004.) انتشارها في تختلف البندورة من ددةمح  أصناف على متخصصة  فسيولوجية سالالت 3 حالياً  للفطر يعرف 

 (. Amini. 2009)عالميا ً 
للعدوى،   مهماً  اً في حال غياب العائل، وتعتبر البقايا النباتية مصدر  ،لعدة سنوات بشكل أبواغ كالميدية، في التربةبحيويته الفطر  يحتفظ

بسبب التغيرات الفيزيولوجية  قابلية لإلصابة،كما أن اإلصابة بنيماتودا العقد الجذرية تجعل األنواع المقاومة لذبول الفيوزاريوم أكثر 
(. pH=5-5.6والترب الحامضية ) والرطوبة المنخفضة س( ˚28-27الحرارة المعتدلة ) ظروف  الحاصلة في الجذر. يتطور المرض في 

صابة  عرضة لإل والمعرضة للتسميد بنترات األمونيوم أكثر ، ذات المحتوى العصاري العاليسريعة النمو و البندورة  نافأن أصكما 
 pHدرجة الـ و س، ˚30-25هي  هوتبوغ الفطر إن درجة الحرارة المناسبة لنمووتشير الدراسات إلى  (.Cerkauskas, 2005بالفطر )
 (.Kumar et al., 2011) 6.5-5.5 بحدود للنمو والتبوغ المثالية

النمو الميسيليومي للفطر  نتائج تأثير بعض المبيدات في Amini and Sidovich ( 2010برية التي قام بها )تأظهرت التجارب المخ
F. oxysporum f.sp lycopersici مستنبت الـ  علىPDA بروكلوراز وي على المبيداتتالذي يح (prochloraz, 450g/l  )

(  carbendazim, 200g/l) وكربندازيم ( benomyl, 500g/l) بينوميل( و bromuconazole, 100g/l) وبروموكونازول
ميكروغرام/مل. حيث كان  10بتركيز  (azoxystrobin, 250g/l) وأزوكسي ستروبين( fludioxonil, 25g/l) فلوديوكسونيلو 

وكربندازيم، بينما كان  المبيدين بينوميل تالهماع النمو الميسيليومي للفطر وبروموكونازول األكثر فعالية في من المبيدين بروكلوراز
 تأثير Déo (2013) كما بّين هذه المبيدات حقليًا. تأثيرستروبين األقل فعالية، وانعكس ذلك على  وأزوكسي المبيدان فلوديوكسونيل

لفطر  ا ميسليومنمو  فيبريًا تمغ/مل( مخ 3و 1، 0.3، 0.1أربعة تراكيز ) ( مستخدماً carbendazim 50% SCكربندازيم )المبيد 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici  نمو  ساهم في خفضأن المبيد كربندازيم المعزول من نباتات البندورة. حيث وجد

جزء  3000والذي يعادل  مغ/مل 3زداد هذا التأثير بزيادة التركيز، وكان أعظميًا عند التركيز األعلى واالفطر عند هذه التراكيز، 
 بالمليون.

 Fusarium (Fusariumعدة أنواع من فطر في نمو  Antracolو Trifidanالمبيدين الفطريين التحري عن تأثير عند 

oxysporum f.sp. radicis –lycopersici، F. communae و F. redolens)  500و 400، 200، 100، 0كيز اعند التر 
 Trifidan مغ/ل لكال المبيدين 100مغ/ليتر، وجد أن وزن الميسيليوم للفطريات الثالثة انخفض بشكل واضح عند التركيز 

 (.,.Hamini-Kadar et al 2014) مغ/ل 500و 400، وكان التأثير األعظمي عند التركيزين Antracolو
  PDAعلى مستنبت  F. o. f.sp. lycopersici( ثبط نمو الفطر carbendazim 50%( أن المبيد بافستين )2012)الحظ مطر 

( جزء بالمليون. كما وجد أن  1000و 500، 250، 125، 62.5، 31.25، 15.62% عند جميع التراكيز المستخدمة )100بنسبة 
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المسبب لذبول البندورة  F. o. f.sp. lycopersiciء بالمليون( منع نمو جز  1000% )ما يعادل 0.1استخدام المبيد كربندازيم بتركيز 
 (.Musmade et al., 2009بشكل كامل تحت ظروف المختبر )

( Carnet, 70%( وميثيل ثيوفانات )Hilzim, 50%مبيدات فطرية منها كربندازيم ) عدة Biswas (2016) Patra andاستخدم 
، 500عند التراكيز  Fusarium oxysporum f.sp. ciceri( لدراسة تأثيرها في نمو الفطر Mirador, 23%وأزوكسي ستروبين )

جزء بالمليون.   1500و 1000جزء بالمليون، وقد الحظ أن المبيد كربندازيم منع نمو الفطر بشكل كامل عند التركيزين  1500و 1000
 1500و 1000، 500%(، على التوالي عند التراكيز 96.67% و93.33و ،%87.78فقد منع النمو بنسبة ) ثيوفانات ميثيلأما المبيد 

 جزء بالمليون. 1500% عند التركيز 90النمو بنسبة  ستروبين أزوكسيجزء بالمليون، ومنع المبيد 
يتأثر هذا التحول بدرجة (. كما Selling et al., 1970ثيوفانات إلى كربندازيم ضمن األوساط المغذية مع الزمن ) يتحول مبيد ميثيل
مل من محلول   50مغ( في  50بتحضير محلول ميثيل ثيوفانات ) (Buchenauer et al., 1973)قام  حيث(، pHحموضة الوسط )

وقدرت كمية الكربندازيم المتشكلة بعد التحضين لمدة أسبوعين، فوجدوا أن   8و 3مختلفة بين  pHعند درجات  McIlvaineمنظم 
 pH( عند درجات µg/mlمرتفعة، وكانت التراكيز المتحولة ) pHوفانات تحول بشكل سريع إلى كربندازيم عند درجات المبيد ميثيل ثي

 ( ميكروغرام/مل، على التوالي.  36و 12، 10، 5، 0.7، 0.3( هي )8، 7، 6.4، 6، 5، 3)
باإلضافة إلى خطورة  سورية،في  المهمةمن المحاصيل  يعدتأتي أهمية البحث من األهمية الغذائية واالقتصادية لمحصول البندورة، إذ 

. اقتصادية خطيرة اً يسبب أضرار و في البيوت المحمية أو الزراعة الحقلية محصول البندورة سواء  يهاجمالذي  ،مرض الذبول الفيوزاريومي
لبعض عزالت  الكونيدية في نمو المشيجة الفطرية وإنتاش األبواغ المبيدين كربندازيم وثيوفانات ميثيلدراسة تأثير  دف البحث إلىيهلذلك 

 . الساحليةفي المنطقة  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciالفطر 
 :هوطرائقالبحث مواد 

 :Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciالفطر الممرض  ❖
من جذور وسوق نباتات بندورة تبدي أعراض الذبول واالصفرار من المنطقة الساحلية )جبلة   عزالت من الفطر خمستم الحصول على 

وسرعة نموها  ، تميزت هذه العزالت باختالف مواصفاتها على مستنبت بطاطا دكستروز آجارم2017و 2016بانياس( خالل عامي –
 (. 2017)القبيلي وآخرون،  1حسب الجدول  

 ( لخمس عزالت من الفطر PDAستعمرات الفطرية المستخدمة ومعدل النمو على مستنبت بطاطا ديكستروز أجار )الصفات العامة للم. 1الجدول 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici : 

 العزلة 
معدل نمو العزلة   شكل ولون المستعمرة 

 مم/يوم 
 مصدر العزلة 

 السطح السفلي  السطح العلوي  

F25   جذر–بانياس   8.44 كريمي غامق مشوب بالوردي في المركز  أبيض مشوب بالوردي في المركز 

F20  ساق –بانياس   8.35 بنفسجي غامق أبيض مشوب بالبنفسجي 

F5   ساق –جبلة   8.02 كريمي فاتح نمو أبيض شعاعي 

F1 
 كريمي فاتح مع حلقة بنفسجية في المركز  أبيض سطحي  

 ساق –بانياس     9.00

F18 8.43     ساق –جبلة 
 . (2017المصدر: القبيلي وآخرون، )
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 المبيدات الفطرية: ❖
بعض مواصفات المبيدين  (2)، ويبين الجدول كربندازيم وميثيل ثيوفانات من مجموعة البنزيميدازول ن الجهازيانمبيداالاستخدم 

 والتراكيز المستخدمة مختبريًا. 
 . مواصفات المبيدين كربندازيم وميثيل ثيوفانات المستخدمين في الدراسة. 2الجدول 

 ( ppmالتراكيز المستخدمة مختبرياً ) المجموعة  اسم المادة الفعالة ونسبتها  االسم التجاري 

 في إنتاش األبواغ الكونيدية  في نمو المشيجة الفطرية 

 ديفازيم 
Carbendazim 

50% 
 1000- 100- 10- 1   100- 10 – 1 – 0.1 البنزيميدازول

 أغري سين 
thiophanate methyl 

70% 
 1000- 100- 10- 1 1000- 100- 10- 10- 0.1 البنزيميدازول

 م. 2018و 2017تنفيذ االختبارات في مختبر المبيدات، كلية الزراعة، جامعة تشرين خالل عامي تم 

 : المدروسختبار تأثير المبيدات الفطرية في نمو المشيجة الفطرية للفطر ا ❖
دقيقة.   45س لمدة ˚110درجة حرارة  الف عندفي األوتوكعقم و ( (PDA Potato Dextros Agarر المستنبت الغذائي يحضتم ت

مل( الّمعد لتحضير التركيز األعلى، وأذيبت في الماء المقطر، ومن ثّم   100حسبت كمية المبيد الالزمة لكمية المستنبت الغذائي )
إليها المضاد  ( وأضيف 2الالزمة للحصول على سلسلة التراكيز المطلوبة في البيئة النهائية للمستنبت )الجدول  التخفيفات أجريت

 ،معقمةسم(  9)قطر في أطباق بتري وحدة دولية في اللتر( لمنع نمو البكتريا. ثم ُصبَّ المستنبت الغذائي  105*2الحيوي أمبيسلين )
بعد تبريد المستنبت . (Tawil,1985) الشاهد بدون مبيدكانت معاملة ، في حين مل لكل طبق 20بمعدل  مكررات لكل تركيز 4 بواقع

ممثلة إلحدى عزالت الفطر المستحصل عليها   ،أيام 10-9مم مأخوذ من محيط مستعمرة فطرية بعمر  5وتصلبه تم زرع قرص بقطر 
العملية على باقي العزالت  كررتس )̊ 1 ±  25عند حرارة  األطباق حضنت على سطح المستنبت بشكل مقلوب في مركز الطبق،

 المستعمرة الفطرية غطتحتى  ،الفطرية في كل مكرر كل يومين اتل قطر المستعمر يسجلفطر في األطباق وتّم تروقب نمو ااألخرى(، 
 حسبتثبيط نمو الفطر  سبت نسبةحُ  ثمّ  ومن ،يومياً  حساب متوسط قطر المستعمرة الفطرية تمّ . في معاملة الشاهد  كامل الطبق

(Sundar et al., 1995)  التالية: من المعادلة 
/متوسط قطر المستعمرة في  x 100متوسط قطر المستعمرة في المعاملة(  –% تثبيط= )متوسط قطر المستعمرة في الشاهد 

 معاملة الشاهد 
 لفطر المدروس: ل الكونيدية بواغاألاختبار تأثير المبيدات الفطرية في إنتاش  ❖

دقيقة عند   45الف لمدة مل لكل أنبوب، وعقم في األوتوك 17تم تحضير مستنبت البطاطا السائلة ووضع في أنابيب اختبار بمعدل 
مل من الماء المقطر المعقم إلى طبق بتري  10س.ُحضر المعلق البوغي لكل عزلة على حدة، من خالل إضافة °110درجة حرارة 

يام، مع إجراء كشط بسيط لسطح المستعمرة من أجل فصل األبواغ. ثم ُرشح المعلق وقدرت كثافة أ 10- 9يحتوي مستعمرة فطرية بعمر 
 1بوغة/مل، وأضيف  5000األبواغ باالعتماد على شريحة ماالسيه، مع مراعاة أن تكون كثافة األبواغ الصغيرة في المستنبت السائل 

المطلوبة لكمية المستنبت السائل في االنبوب، ثم  التراكيزصول على للح مل منه لكل أبنوب. كما ُحضرت كمية المبيدات الالزمة
معاملة الشاهد بدون  وتركت  ( لكل أنبوب،اللتر / وحدة دولية  X 2 510تركيز )ب أمبيسلينمل من محلول المضاد الحيوي  1أضيف

التي تحتوي ثالث حجرات، عمق الشريحة المقعرة،  اتفي إحدى حجر  ووضعت )تركيز( من كل مزيج مل 0.25 مبيد. أخذت كمية
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أطباق بتري مع قطعة من القطن المعقم والمشبعة  فيالشرائح  توضع .(Tawil, 1985ملم ) 10وقطرها  ملم 0.5 الحجرة الواحدة
 ت وضعثم ر ثالثة مكررات لكل تركيز، يحضتم ت، )لتأمين الرطوبة ضمن األطباق وتفادي تبخر المستنبت ضمن الشريحة( بالماء

بوغة لكل مكرر،   100بمعدل  ساعة 24فحص الشرائح مجهريًا بعد . تم س˚1 ± 25درجة حرارة  عند كهربائية األطباق في حاضنة
 ومن ثم حسبت النسبة المئوية لمنع اإلنتاش .اإلنتاش مرة ونصف من طول البوغة الكونيديةنبوبة أواعتبرت البوغة ناتشة إذا كان طول 
وبعد ذلك حسبت نسبة منع اإلنتاش المصححة بالمقارنة مع الشاهد  ،لكل مبيد في كل تركيز )النسبة المئوية لألبواغ غير الناتشة(

 : Abbott (1925) عادلةالستبعاد تأثير العوامل الطبيعية في اإلنتاش وذلك بتطبيق م

منع انتاش المعاملة بالمبيد -  % منع انتاش الشاهد  %=   المصححة % منع االنتاش
منع انتاش الشاهد  % - 100

 X 100 

 التحليل اإلحصائي: ❖

عند المستوى    LSDبمقارنة قيمة  Genstate-12تّم التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج صمّمت التجربة وفق العشوائية الكاملة، 
 .بين المعامالت دانكان لتحديد الفروق المعنويةتمت مقارنة المتوسطات الحسابية من خالل اختبار %، 1

 النتائج والمناقشة:
 :تأثير المبيدات الفطرية في نمو المشيجة الفطريةأواًل: 

تحت تأثير تراكيز مختلفة من المبيد كربندازيم على   Folمتوسط قطر المستعمرة الفطرية للعزالت المدروسة من الفطر  3يبين الجدول 
متوسط قطر المستعمرة الفطرية للعزالت خالل مرحلة التجربة بوجود تراكيز  1ويبين الشكل  أيام من المعاملة. 9بعد  PDAمستنبت 

 مختلفة من مبيد كربندازيم.
 تحت تأثير تراكيز مختلفة من المبيد كربندازيم.  Fol. متوسط قطر المستعمرة )مم( للعزالت المدروسة من الفطر  3 الجدول

 العزلة 
 التركيز )جزء في المليون( 

 LSD 1% 100 10 1 0.1 شاهد 

F18 83 a   83 a 33.25 b 0 c 0 c 1.173 

F1 82.3 a 80.2 a 31 b 0 c 0 c 2.202 

F25 81 a 79.50 a 24.50 b 0 c 0 c 4.167 

F20 81 a 80.25 a 25 b 0 c 0 c 3.981 

F5 80.50 a 80 a 19 b 0 c 0 c 2.465 
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 . متوسط قطر المستعمرة الفطرية للعزالت المدروسة للفطر خالل مرحلة التجربة تحت تأثير مبيد كربندازيم.  1الشكل 

 أيام من المعاملة. 9كربندازيم لنمو العزالت المدروسة من الفطر بالمقارنة مع الشاهد بعد مبيد النسبة تثبيط  (2)ويبين الشكل 

 
 أيام من المعاملة  9بعد  Fol: نسبة تثبيط المبيد كربندازيم لنمو العزالت المدروسة من الفطر 2الشكل 

  10التركيزين  منعأن للمبيد كربندازيم تأثيرات واضحة في نمو العزالت المدروسة، حيث  (2و 1) ينوالشكل ( 3)الحظ من الجدول ي
الفطر  لم يكن له تأثير في تثبيط نموفجزء بالمليون  0.1طيلة فترة التجربة، أما التركيز  بشكل كاملجزء بالمليون نمو الفطر  100و

 %69.14 – % 69.75 – %62.31 – %59.94)بنسبة و الفطر نمجزء بالمليون  1التركيز  ثبطالعزالت، في حين  في جميع
الذي أشار   Déo (2013) وتتفق هذه النتائج مع ، على التوالي.F5)و F18) – F1 – F25 – F20عزالت (، في كل من ال%76.4و

  ، 1، 0.3، 0.1)التراكيز  عند Fusarium oxysporum f.sp lycopersici أسهم في انخفاض نمو الفطرأن المبيد كربندازيم إلى 
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مغ/مل، وكذلك  3التأثير بزيادة التركيز، وكان أعظميًا عند التركيز األعلى  ازدادحيث  ،(جزء بالمليون  3000-100وتعادل  مغ/مل 3
بشكل  Fusarium oxysporumاّللذان أشارا أن المبيد كربندازيم منع نمو الفطر  Amini and Sidovich( 2010) نتائج تتفق مع

 . جزء بالمليون  10وتعادل  ميكروغرام/مل 10كبير عند التركيز 
د لوحظ وجو جميع العزالت، لكن في  ،جزء بالمليون  0.1نتائج التحليل اإلحصائي أنه ال توجد فروق معنوية بين الشاهد والتركيز  بينت

من   جزء بالمليون  1جزء بالمليون، ووجود فرق معنوي بين التركيز ( 100و 10، 1)كيز االتر كل من الشاهد و  ةفرق معنوي بين معامل
 جزء بالمليون. 100و 10لتركيزين كل من او  جهة

ر المدروس تحت تأثير تراكيز مختلفة من المبيد ميثيل متوسط قطر المستعمرة الفطرية للعزالت المدروسة من الفط (4)يبين الجدول 
متوسط قطر المستعمرة الفطرية للعزالت المدروسة خالل فترة  (3)ويبين الشكل  أيام من المعاملة. 9بعد  PDAثيوفانات على مستنبت 

 التجربة بوجود تراكيز مختلفة من مبيد ميثيل ثيوفانات.
 تحت تأثير تراكيز مختلفة من المبيد ميثيل ثيوفانات.   Folالت المدروسة من الفطر . متوسط قطر النمو )مم( للعز 4الجدول 

 العزلة 
 التركيز )جزء في المليون( 

 LSD 1% 1000 100 10 1 0.1 شاهد 

F18 81.75 a 81.25 a 70.50 b 59 c 17.50 d 0 e 3.883 

F1 82.25 a 82.50 a 74.75 b 64.75 c 23.25 d  0 e 4.344 

F25 85 a 83.25 a 70.50 b 62.72 c 15.75 d 0 e 4.827 

F20 81.25 a 80 a 73.50 b 61.75 c 17.25 d 0 e 3.934 

F5 83 a 82.25 a 61.50 b 58.25 b 17.75 c 0 d 4.968 
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 خالل مرحلة التجربة تحت تأثير مبيد ميثيل ثيوفانات.  Fol. متوسط قطر المستعمرة الفطرية للعزالت المدروسة للفطر 3الشكل 

أيام من   9مبيد ميثيل ثيوفانات لنمو العزالت المدروسة من الفطر بالمقارنة مع الشاهد بعد النسبة تثبيط  (4)ويبين الشكل 
 المعاملة.

 
 أيام من المعاملة.  9بعد   Fol. نسبة تثبيط المبيد ميثيل ثيوفانات لنمو العزالت المدروسة من الفطر 4الشكل 

جزء  0.1أن المبيد ميثيل ثيوفانات لم يظهر تأثيره في نمو العزالت المدروسة عند التركيز  (4و 3)ينوالشكل (4)الحظ من الجدول ي
لم يكن ، و لعزالتلجميع ا% 25.45و 9.12 التثبيط بين نسبتراوحت جزء بالمليون حيث  1كيز بالمليون، وكان تأثيره منخفض عند التر 

ميسليوم الفطر في بداية التجربة، غير أنه بدأ يتضح في اليوم الرابع عند التركيز  في نمو اً كبير  اً جزء بالمليون تأثير  100و 10 ينللتركيز 
 %24ما بين  جزء بالمليون  10للتركيز  نسب التثبيط جزء بالمليون، إذ تراوحت 100جزء بالمليون وفي اليوم الثالث عند التركيز  10
  - %71.73 جزء بالمليون ما بين  100عند التركيز  لنسببينما تراوحت هذه ا في نهاية التجربة، لعزالتلجميع ا% 29.39و

مع نتائج  ذلكتفق وي .الفطر بشكل كامل في جميع العزالت نمو جزء بالمليون  1000ثبط التركيز  في حينالعزالت.  ذاتل 81.47%
Rajput et al., 2006))،  نمو الفطر  أسهم في خفضالذين بينوا أن مبيد ثيوفانات ميثيلFusarium oxysporum f.sp 

vasinfectum  كما ، و نمو الفطر مع زيادة التركيز تثبيطمل، كما الحظوا تزايد 100مغ/ 150 – 100- 50عند التراكيز بشكل كبير
% عند التركيز 90بنسبة    Folيد ميثيل ثيوفانات منع نمو الفطرالذين الحظوا أن المب  (Poussio et al., 2018)نتائجمع توافقت 
 جزء بالمليون. 1000
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جزء بالمليون، ووجود فروق   0.1معاملة الشاهد والتركيز في وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية بين نمو الفطر 
، أما بالنسبة F20و F18 – F1 – F25لعزالت كل من ابالمليون وذلك لجزء  1000و 100و 10و 1معنوية بين باقي المعامالت 

بينما جزء بالمليون،  10و 1بين التركيزين  وكذلكجزء بالمليون،  0.1فروق معنوية بين الشاهد والتركيز  يالحظ وجودفلم  F5للعزلة 
من جهة أخرى جزء بالمليون(  10و 1ركيزين و)الت من جهةجزء بالمليون(  0.1وجود فروق معنوية بين )الشاهد والتركيز لوحظ 

 جزء بالمليون. 1000والتركيز  100والتركيز 
 :الكونيدية ثانيَا: تأثير المبيدات الفطرية في إنتاش األبواغ

للعزالت المدروسة من الفطر المدروس تحت تأثير تراكيز مختلفة من المبيد كربندازيم في   الكونيديةنسبة إنتاش األبواغ  5يبين الجدول 
 لعزالت المدروسة من الفطرالكونيدية لبواغ األمبيد إلنتاش هذا النسبة تثبيط  5المعاملة. ويبين الشكل  من ساعة 24مستنبت بعد ال

 ساعة من المعاملة بالمبيد. 24بالمقارنة مع الشاهد بعد 

 ساعة.  24تحت تأثير تراكيز مختلفة من كربندازيم بعد   Fol. نسبة إنتاش األبواغ الكونيدية للعزالت المدروسة من الفطر  5الجدول 

 العزلة 
 التركيز )جزء في المليون( 

 LSD 1% 1000 100 10 1 شاهد 

F18 92.99 a 69.93 b 51.52 c 30.73 d 0 e 8.999 

F1 91.19 a 86.75 a 71.11 b 56.56 c 0 d 11.33 

F25 91.91 a 71.69 b 59.50 c 30.55 d 0 e 11.91 

F20 92.44 a 84.47 a 67.84 b 55.69 b 0 c 12.17 

F5 92.75 a 72.48 b 68.63 b 49.11 c 0 d 13.84 

 

 
 ساعة من المعاملة  24بعد  Fol. نسبة تثبيط المبيد كربندازيم إلنتاش األبواغ الكونيدية للعزالت المدروسة من الفطر 5الشكل 

 5.06بنسبة منع اإلنتاش  ون، حيثجزء بالملي 1لتركيز عند ا فعاالً  المبيد كربندازيم لم يكن أن  (5)والشكل  ( 5)الحظ من الجدول ي
حيث  جزء بالمليون، 100و 10 ينعند التركيز زيادة نسبة منع اإلنتاش  كما يالحظلعزالت، بالمقارنة مع الشاهد لجميع ا % 24.8و

لعزالت لكل من ا% 47.03و %39.46 – % 66.75 – %37.98 – % 66.95)جزء بالمليون  100بلغت نسبة التثبيط عند التركيز 
F18) – F1 – F25 – F20 و(F5 100جزء بالمليون فقد ثبط اإلنتاش بنسبة  1000أما التركيز   ،التوالي، على.%   
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 F18جزء بالمليون للعزلتين 1000و 100و 10و 1التراكيز الشاهد وكل من بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين
فرق معنوي بين ال بينما كانجزء بالمليون،  1لتركيز فروق معنوية بين الشاهد وافيهما وجد يلم ف F20و F1، أما بالنسبة للعزلتين F25و

جزء  100و 10التركيزين كل من و  1بين التركيز  كما كانت الفروق معنوية، F1جزء بالمليون للعزلة  1000و 100و 10و 1التراكيز 
بين الشاهد  ةق معنويو د فر و جو فلم يالحظ  F5. أما بالنسبة للعزلة F20عند العزلة  اللذين لم يوجد فرق معنوي بينهما ،بالمليون 

 جزء بالمليون. 1000و 100و 10و 0.1جزء بالمليون، ووجود فروق معنوية بين التراكيز  0.1التركيز و 
 بينت النتائج أيضا وجود اختالف في تأثير المبيد كربندازيم في نمو المشيجة الفطرية عما هو في إنتاش األبواغ الكونيدية، ويمكن تفسير

. حيث لوحظ خالل البحث أن طول البوغة  (Phillips, 2001يد يمنع انقسام الخاليا الفطرية وبالتالي يمنع نمو الفطر )ذلك بأن المب
 يتناقص مع زيادة تركيز المبيد، مما يعني أن المبيد كان أكثر فاعلية في منع النمو بالمقارنة مع إنتاش األبواغ الكونيدية.

للعزالت المدروسة من الفطر المدروس تحت تأثير تراكيز مختلفة من المبيد ميثيل  الكونيديةنسبة إنتاش األبواغ  (6)يبين الجدول 
لعزالت المدروسة  األبواغ الكونيدية لإنتاش في مبيد ال هذا نسبة تثبيط 6ساعة من المعاملة. ويبين الشكل  24مستنبت بعد الثيوفانات في 

 ساعة من المعاملة. 24هد بعد بالمقارنة مع الشا من الفطر
 ساعة.  24تحت تأثير تراكيز مختلفة من ميثيل ثيوفانات بعد   Fol. نسبة إنتاش األبواغ الكونيدية للعزالت المدروسة من الفطر  6الجدول 

 العزلة 
 التركيز )جزء في المليون( 

 LSD 1% 1000 100 10 1 شاهد 

F18 90.67 a 83.49 ab 76.95 bc 69.45 c 68.48 c 9.571 

F1 93.33 a 91.72 a 87.75 ab 84.32 ab 78.69 b 9.357 

F25 88.83 a 86.15 a 84.25 a 62.26 b 59.31 b  10.33 

F20 98.33 a 98.04 a 89 .43 ab 78.23 bc 73.25 c 12.75 

F5 82.54 a 74.29 ab 68.55 ab 64.37 b 58.71 b 14.74 

 

 
 ساعة من المعاملة  24بعد  Fol. نسبة تثبيط المبيد ميثيل ثيوفانات إلنتاش األبواغ الكونيدية للعزالت المدروسة من الفطر 6الشكل 

للعزالت المدروسة حتى  الكونيدية إنتاش األبواغ تثبيطأنه ليس للمبيد ميثيل ثيوفانات تأثير كبير في  6والشكل  6الحظ من الجدول ي
 %20.44 – %29.92 – %9.66 – %23.41)جزء بالمليون  100عند التراكيز المرتفعة، فقد بلغت نسبة التثبيط للتركيز 
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لم تتغير فجزء بالمليون  1000، أما بالنسبة للتركيز (F5و F18 – F1 – F25 – F20)لعزالت لكل من ا ،على التوالي (،%22.02و
 – F18 – F1 – F25)لعزالت ( لكل من ا%28.87و %25.5 – %33.23 – %15.69 – %24.47) إذ بلغتهذه النسب كثيرا 

F20 وF5 ،)على التوالي . 

جزء  10و 1التركيزين  كل من جزء بالمليون وبين 1أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية بين الشاهد والتركيز 
عدم   F5و F1 – F25، أما بالنسبة للعزالت F18جزء بالمليون للعزلة  1000و 100وعدم وجود فرق معنوي بين التركيزين  ،بالمليون 

م  لف F20جزء بالمليون، وبالنسبة للعزلة  1000و 100وكذلك بين التركيزين  ،جزء بالمليون  1وجود فروق معنوية بين الشاهد والتركيز 
  جزء بالمليون. 1000و 10بين التركيزين  اً فرق معنويبينما كان ال ،جزء بالمليون  10و 1بوجد فرق معنوي بين التركيزين 

طرية لدى مقارنة تأثير المبيدين كربندازيم وميثيل ثيوفانات، يظهر بوضوح أن المبيد كربندازيم كان األكثر تأثيرًا في منع نمو المشيجة الف
 Selling etغ الكونيدية للفطر المدروس، وبما أن المبيد ميثيل ثيوفانات يتحول ضمن المستنبت الغذائي إلى كربندازيم )وإنتاش األبوا 

al., 1970 وبالتالي نجد أن تأثير المبيد كربندازيم فاق تأثير المبيد ميثيل ثيوفانات بأكثر من عشر مرات، وتؤكد الدراسات أن المبيد ،)
 Sijpesteijnذاته ليس له أي تأثير في نمو الفطر ولكن تحوله التدريجي إلى كربندازيم يظهر تأثيره وهذا ما أكده ميثيل ثيوفانات بحد 

(1972) Vonk and   عندما أشارا إلى أن التحول إلى كربندازيم هو المسؤول عن التأثير السام لمبيد ميثيل ثيوفانات، كما أثبتا أن
عدل تحول ثيوفانات ميثيل إلى كربندازيم. وبالتالي يمكن تفسير انخفاض تأثير مبيد ميثيل النشاط األيضي للفطريات يسرع من م

جزء بالمليون بأن الكمية المتحولة إلى كربندازيم كانت قليلة، وتزداد   1و  0.1ثيوفانات في نمو المشيجة الفطرية عند التراكيز المنخفضة 
 الحظت( 2016جزء بالمليون أكثر فعالية. وتجدر اإلشارة إلى أن القبيلي ) 100رتفعة الكمية مع ازدياد التركيز مما يجعل التراكيز الم

المقارنة  عند الزمن، مع Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciنمو عزلتين من الفطر  فيميثيل ثيوفانات  المبيدتأثير  زيادة
 حيث ، األطباق صب من يوماً  15 لمدة زراعتهتأخير  وبيناألطباق  فيصب المستنبت المسمم بالمبيد  بعدالفطر مباشرًة  زراعةبين 
 ،(%79.8جزء بالمليون، بالمقارنة مع الزراعة مباشرًة ) 100بشكل كامل عند التركيز  صبح قاتالً ًا أيوم 15تأثير المبيد بعد  أن تبين
 إنتاشذلك على  ينعكسو  .كربندازيم إلى ثيوفانات ميثيل المبيد منهذه الفترة الزمنية أتاحت الفرصة لتحول كمية أكبر  أن يعني مما

ساعة( غير كافية لتحول كمية فعالة من مبيد ميثيل ثيوفانات إلى   24الفترة الزمنية ) أن إذ المدروسة، للعزالت الكونيدية األبواغ
 غذائي السائل.  المستنبت ال كربندازيم ضمن

 الستنتاجات:ا
 .Fusarium oxysporum f.spظهر تأثير المبيد كربندازيم في نمو المشيجة الفطرية لجميع العزالت المدروسة من الفطر  -1

lycopersici  لم يكن للمبيد كربندازيم أي   الكونيدية جزء بالمليون، وبالنسبة إلنتاش األبواغ 10و  1عند التراكيز المنخفضة
 جزء بالمليون. 100تأثير إال عند التركيز 

 Fusarium oxysporumظهر تأثير مبيد ميثيل ثيوفانات في نمو المشيجة الفطرية لجميع العزالت المدروسة من الفطر  -2

f.sp. lycopersici  واغ كان تأثير المبيد منخفض جزء بالمليون، وبالنسبة إلنتاش األب 1000و 100عند التراكيز المرتفعة
 جزء بالمليون. 1000% حتى عند التركيز 50أقل من  
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 Fusarium للفطر  الفطرية األبواغ وإنتاش الفطرية  المشيجة  نمو في مختلفة كيميائية مجموعات من أخرى  فطرية مبيدات تأثير دراسة

oxysporum f.sp. lycopersici. 
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Abstract 

The objective of this research was to study the effect of Defazeem 

(carbendazim 50%) and Agrisin (thiophanate methyl 70%) on the mycelial 

growth and conidia spores germination for five isolates of Fusarium oxysporum 

f.sp. lycopersici at Faculty of Agriculture, Tishreen University, during 2017 and 

2018. The two fungicides were used in different concentrations ranged from 0.1 

to 1000 parts per million (ppm) (active ingredient) on nutrient culture media 

(PDA). The results showed that carbendazim inhibited the fungus growth by 

59.94% to 76.4% at 1 ppm and by 100% at 10 ppm for all isolates. Thiophanate 

methyl inhibited the growth by 71.73 to 81.47% at 100 ppm, and by 100% at 

1000 ppm. The effect of carbendazim in conidia spores germination was 

medium and ranged from 37.98 to 66.75% at 100 ppm and by 100% at 1000 

ppm. While the effect of thiophanate methyl was low at all studied 

concentrations. 

Key words: Carbendazim, Thiophanate methyl, Fusarium oxysporum, Tomato. 

 


