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مخبريًا methyl thiophanate و carbendazimالمبيدين الفطريين  تقييم فعالية
 Vicia المسبب لمرض التبقع الشوكوالتي عمى الفول Botrytis fabaeالفطر  ضد

faba L. في سورية 

 (1)وجمال األحمد، (1)ومحمود حسن، (1)*منذر تموز

 سورية. الالذقية، تشريف، جامعة الزراعة، قسـ وقاية النبات، كمية (.1)
 (munzer.s.tammouz@tishreen.edu.sy . البريد اإللكتروني:منذر تموز)*لممراسمة: 

2020-10-26تاريخ القبول:                                   2020-10-05تاريخ االستالم:   

:الممخص  
 Agri sin (70%( و50% carbendazim)  Defazeemالمبيديفتأثير إلى تقييـ ىدؼ البحث 

methyl thiophanate) نتاش الفطرية، المشيجة في نمو مف الفطر  لعزلة محمية الكونيدية األبواغ وا 
Botrytis fabae Sard. الفترة . نفذ البحث في قسـ وقاية النبات، كمية الزراعة، جامعة تشريف خالؿ

( ppmجزء بالمميوف ) 100، 10، 1، 0، 0.1، 0.01، 0.001. استخدمت التراكيز 2018 - 2017
بثالثة مكررات، في  RCD العشوائية كامؿتصميـ  ، نفذت التجربة باستخداـضمف المستنبت الغذائي

نمو  ظروؼ المختبر. أظيرت النتائج أف لمتراكيز المستخدمة مف كال المبيديف تأثيرات معنوية في تثبيط
نتاش األبواغ، وكاف المبيد  الفطرية المشيجة األكثر كفاءة في خفض معدؿ نمو  carbendazimوا 

 methylمبيد ال كانت كفاءةيف في ح، 1ppm% عند التركيز 100الفطر ومنع إنتاش األبواغ بنسبة 
thiophanate  10% عند التركيز 100تثبيطًا ومنعًا إلنتاش األبواغ بنسبة سجؿ أقؿ، حيثppm، 

 .سورية –الفوؿ  – Botrytis fabae –تثبيط  – مبيدات: الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
ودوره في تخصيب  لمبشر وكونو مصدرًا ىامًا ألعالؼ الدواجف، الغذائيةعالميًا، ألىميتو  .Vicia faba Lُيزرع نبات الفوؿ البمدي 

بمغت المساحة ، (Iqbal, 2016التربة ) لتموث كنبات كاشؼحديثًا  ، ويجري اعتماده(Okumura et al.; 2016)الترب الزراعية 
 بواقع ىكتار إلنتاج الفوؿ األخضر 10130منيا  ،ؼ ىكتار  أل 29 ما يزيد عففي القطر العربي السوري  بيذا المحصوؿالمزروعة 
وزارة الزراعة واإلصالح )كغ/ىكتار  1726وغمة قدرىا  ىكتار لمحصوؿ عمى الفوؿ الحب 19071كغ/ىكتار، و 9165غمة قدرىا 

 (.2018، الزراعي
 Chocolateالتبقع الشوكوالتي مرض لالمسبب ، Botrytis fabae Sardبعديد مف الممرضات ومف أىميا الفطر  يصاب نبات الفوؿ
Spot Disease  (ICARDA, 2005)،توفر منيا عند المقاومة وحتى ، يسبب ىذا المرض خفضًا في إنتاجية االصناؼ الحساسة 

 .(Rios-Velasco et al.; 2016, Atnafu and Keskse, 2020) لإلصابة المناسبة الظروؼ
وفصيمة   Helotialesفي الرتبة  Leotiomycetesصؼ  scomycotaAتصنيفيًا إلى قسـ  B. fabaeيتبع الفطر 

Sclerotiniaceae (Charlile et al., 2005) ،الجنس حيث يضـ Botrytis  ًمختمفًا، نباتياً  نوعاً  1400 تصيب نوعاً  35 حاليا 
 بنباتات متخصص B. fabae بينما النوع( Valero-Jiménez et al.; 2019) العوائؿ متعدد ممرضاً  B. cinerea النوع ويعد

بشكؿ ميسميـو أو  في التربةبحيويتو الفطر  يحتفظFabacae (You et al., 2009; Çolak Ateş et al., 2017.) الفولية الفصيمة
 ;Harrison and Hargreaves, 1977) لمعدوى ىاماً  اً مصدر  باعتبارىا، إلى الموسـ التالي أجساـ حجرية في البقايا النباتية

Harrison, 1979.) 
 ;El-Sayed et al., 2011مازالت إجراءات مكافحة مرض التبقع الشوكوالتي عمى الفوؿ تعتمد عمى المكافحة الكيميائية التقميدية )

Kora et al., 2016 مثؿ ،)carbendazim وmethyl thiophanate (Teshome et al., 2013والحظ .)El-Kholy 
تجاه عدة مبيدات فطرية مف بينيا المبيد  B. cinereaأكثر حساسية في ظروؼ المختبر مف النوع  B. fabaeأف النوع   (2014)

carbendazim كما أثبت ،Osman (1977)  فعالية كؿ  مف المبيديف ثيابدازوؿ وبينوميؿ كانت ممتازة مخبريًا، وضعيفة في ظروؼ
DithaneM-45 (78%maneb + 2% zinc ion ،)المستحضرات  Zohir et al. (2017)الحقؿ، وفي دراسة أخرى اختبر 

Bitafol Gold3 (25% mancozeb + 32.5% fosetyl-aluminium + 2.5% cymoxanil ،)Kocide 2000 (copper 
hydroxide 53.8% ،)Oxydor (50% carbendazim ،)Plant–guard (30 million units/g Trichoderma 
harzianumو ،) Bio-Arc(25 million cell/g Bacillus megateriumبالمعدالت الموصى )  1بيا حقميًا والتي تراوحت بيف - 

غ/ؿ، والحظ فعالية جميع ىذه المعامالت في خفض شدة مرض التبقع الشوكوالتي وتحسيف الصفات المدروسة بشكؿ معنوي  2.5
 مقارنًة بالشاىد.

عائؿ مختمؼ مف الزراعات المحمية في والية كنساس  43مف  .Botrytis sppثمانيف عزلة مف الفطر  Day (2020)اختبر 
Kansas  األميركية، وقارف مقاومتيا لممبيدmethyl thiophanate  100بالتركيز PPM  منيا  63في ظروؼ المختبر فوجد أف

مقاومة لممبيدات  حساسة، ومف ىنا تأتي أىمية أخذ ظيور سالالت 4ضعيفة المقاومة و 4متوسطة المقاومة و 9كانت مقاومة ، و
 (.Teshome et al.; 2013بعيف االعتبار كإحدى مخاطر استخداـ المبيدات الكيميائية وضرورة البحث عف بدائؿ اقتصادية وآمنة )

https://en.wikipedia.org/wiki/Leotiomycetes
https://en.wikipedia.org/wiki/Helotiales


 

Tamouz et al– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 183-194 February 2021 
 

 2021شباط /فيراير 194-183(: 1)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –تموز وآخرون  185

  أهمية البحث وأهدافه:
 carbendazimكؿ  مف المبيديف  دراسة تأثير ىدؼ البحث إلىالتبقع الشوكوالتي عمى زراعات الفوؿ في سوريا، خطورة مرض ل
نتاش األبواغ methyl thiophanateو في ظروؼ المختبر  B. fabae الفطر  لعزلة محمية مف الكونيدية في نمو المشيجة الفطرية وا 

in vitro. 
 : البحث وطرائقهمواد 

 ـ.2018 - 2017الفترة قسـ الوقاية في كمية الزراعة بجامعة تشريف خالؿ  -تـ تنفيذ الدراسة في مختبر األمراض ومختبر المبيدات 
 :B. fabaeانفطر انممرض مصذر 

وريقات فوؿ مصابة بأعراض مرض التبقع الشوكوالتي مف أحد حقوؿ محافظة الالذقية خالؿ الموسـ  مفالممرض  الفطرتـ عزؿ 
 ,Hyphal-Tip Techniques (Hanounik and Robertsonوبعد التنقية مف النيايات الطرفية لممشيجة ، 2016/2017الزراعي 
 Potato دكستروز آجار ابطاط( تمت تنميتيا واختبار مقدرتيا اإلمراضية، وحفظيا في أنابيب اختبار عمى مستنبت 1988

Dextrose Agar (PDA)  س، الستكماؿ التجارب الالحقة.   7 - 4في البراد عمى حرارة  
 انمبٍذاث انفطرٌت:

%( المذاف يتبعاف methyl thiophanate 70) Agri sinو %Defazeem (carbendazim 50)  ف الجيازيافمبيداالاستخدـ      
 بعض مواصفاتيما.  1، ويبيف الجدوؿ  benzimidazoles مجموىة البنزييميدازوؿ

 أسماء وبعط خصائص انمبٍذاث انمستخذمت .1جذول ان

 االسم انتجاري
انجرعت 

 انمىصى بها

 انمادة انفعانت

 ونسبتها

 االسم انكٍمٍائً

 IUPAC حسب
 انشركت

 انصٍغت

 انشكم انبنائًو

Defazeem 
0.3-0.8 

 غ/لتر

Carbendazim 

50% 

methyl N-(1H-

benzimidazol-2-yl) 

carbamate 

AGRI PES C9H9N3O2 

Agri sin 0.5-1 غ/لتر 

methyl 

thiophanate 

70% 

Dimethyl 4,4'-(o-

phenylene)bis(-

3thioallophanate) 

AGRI PES C12H14N4O4S2 

 
 :تأثير في نمو المشيجة الفطريةال

دقيقة، وحسبت كمية المبيد الالزمة  45س لمدة ˚110درجة حرارة  في األوتوكالؼ عندعقـ و  PDAر المستنبت الغذائي يحضتـ ت
 ثـّ تـ تحضيرمؿ( بما فييا المستنبت الغذائي بالتركيز األعمى، وأذيبت في األسيتوف، ومف  100لكمية البيئة النيائية لكؿ معاممة )

جزء بالمميوف في البيئة  0.001– 0.01 - 0.1 – 1 – 10 – 100الالزمة مف كؿ مبيديف لمحصوؿ عمى سمسمة التراكيز  التخفيفات
وحدة دولية/لتر( لمنع نمو البكتريا. ُصبَّ  1×510) Ampicillin( وأضيؼ إلييا المضاد الحيوي أمبيسميف 2النيائية لممستنبت )جدوؿ 
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شاىد إضافة إلى معاممة ،  مكررات لكؿ تركيز 5 مؿ/طبؽ، وبواقع 20بمعدؿ  ،معقمةسـ(  9)قطر في أطباؽ بتري الغذائي المستنبت 
مف ـ مم 4 قطرهقرص لقحت جميع األطباؽ ب. ومعاممة بالماء المقطر لمعرفة تأثير األسيتوف في الشاىد (Tawil,1985) بدوف مبيد

حرارة  معامالت التجربة في درجة حضنت ،مقموب عمى سطح المستنبت في مركز الطبؽبشكؿ  مشيجة الفطر بعمر ثالثة اياـ،
ضاءة يومية لمدة س ˚20±2  تـّ  في معاممة الشاىد كامؿ الطبؽ الفطري النمو غطى وخضعت لممراقبة اليومية، وبعد أف، ساعة 12وا 

 4في اليـو الخامس وىو األخير مف التجربة، بطرح قيمة قطر قرص لقاح الفطر ) قطر المشيجة الفطريةالزيادة في حساب متوسط 
النسبة المئوية لمفعالية أو كفاءة المبيد )كفاءة تثبيط النمو%( بكؿ تركيز وفقًا سبت حُ  ثـّ  ومف ،ممـ( مف قيمة القطر في اليـو األخير

 :(Abbott, 1925لمعادلة )
 x 100متوسط الزيادة في قطر المشيجة في المعاممة(  –دة في قطر المشيجة في معاممة الشاىد كفاءة تثبيط النمو% = )متوسط الزيا

 /متوسط الزيادة في قطر المشيجة في معاممة الشاىد.
 الكونيدية: بوا األتأثير في إنتاش ال

 17ووضع في أنابيب اختبار بمعدؿ  Potato Dextrose Broth (PDB)تـ تحضير مستنبت البطاطا والدكستروز السائؿ 
س، وتركت لتبرد ثـ أضيفت ليا كمية المضاد الحيوي °110دقيقة عند درجة حرارة  45مؿ/أنبوب، عقمت في األوتوكالؼ لمدة 

ي مؿ مف الماء المقطر المعقـ إلى طبؽ بتر  25وحدة دولية/ لتر. تـ تحضير المعمؽ البوغي لمفطر بإضافة  510×1أمبيسيميف بمعدؿ 
يحتوي مشيجة فطرية بعمر أسبوعيف، والرّج ضمف غرفة العزؿ لفصؿ أكبر كمية مف األبواغ الناضجة، ثـ ُرشح المعمؽ وتـ تحديد كثافة 

بوغة/مؿ، لقحت األنابيب  104×2األبواغ باستخداـ شريحة ماالسيو، والتخفيؼ بالماء المقطر المعقـ لمحصوؿ عمى لقاح بكثافة 
مؿ محموؿ مبيد أو مذيب أو ماء مقطر  1المطموبة مف كؿ مبيد وأضيفت بنسبة  ؽ البوغي، ُحضرت التراكيزمؿ مف المعم 1بإضافة 

لكؿ أنبوب، ُجيَزت أطباؽ بتري يحتوي كؿ منيا شريحة مقعرة أحادية، الى جانب قطعة قطف معقمة مشبعة بالماء كمصدر لمرطوبة 
 ,Tawil) مقعرةحجرة الشريحة ال في أنبوب ووضعتمف كؿ  مؿ 0.25ىا قدر  داخؿ الطبؽ، وباستخداـ ماصة زجاجية ُسحبت كمية

تـ استخداـ شريحة زجاجية عادية مماثمة بالحجـ كقاعدة لرفع مستوى الشرائح المقعرة عف قاعدة الطبؽ ولمنع وصوؿ الماء  .(1985
ضاءة لمدة  س˚2±  20درجة حرارة  عند الحر المتسرب مف قطعة القطف إلى الشريحة المقعرة، غطيت األطباؽ وحضنت ساعة  12وا 

. جرى  بوغة عمى األقؿ مف كؿ مكرر في حقؿ عدسة المجير،  100وحساب عدد  ساعة 24فحص الشرائح مجيريًا بعد باليـو
نسبة المئوية )ال ثـ حسبت النسبة المئوية لمنع اإلنتاش واعتبرت البوغة ناتشة إذا كاف طوؿ أنبوبة اإلنتاش فييا أكبر مف طوؿ البوغة

 :Abbott (1925) بتطبيؽ معادلةبالمقارنة مع الشاىد  ،كؿ تركيزبلكؿ مبيد  لألبواغ غير الناتشة(

د%في معاممة المبينتاش اإل  -%  الشاىدمعاممة في  إلنتاشا% = كفاءة تركيز المبيد في منع اإلنتاش
%الشاىدفي نتاش اإل

 X 100 

 التحميل اإلحصائي:
 .%1عند المستوى  LSDأقؿ فرؽ معنوي وتمت مقارنة المتوسطات باستخداـ اختبار  Genstate-12برنامج الباستخداـ حممت النتائج إحصائيًا 
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 النتائج والمناقشة: 
 :تأثير المبيدات الفطرية في نمو المشيجة الفطريةأواًل: 

كفاءة التراكيز  1المدروس في نياية التجربة مقارنة بالشاىد، ويوضح الشكؿ  قطر مشيجة الفطر الزيادة في متوسط 2يبيف الجدوؿ 
 في تثبيط نمو مشيجة الفطر%. methyl thiophanateو carbendazimالمدروسة مف المبيديف 

أيام  5بعد  methyl thiophanateو carbendazimين م( تحت تأثير المبيدم)م B. fabae الفطر مشيجةقطر زيادة متوسط  .2جدول ال
 تحضين

ممـ، أي أف مشيجة الفطر قد مألت  86.0أف متوسط الزيادة في قطر المشيجة الفطرية في الشاىد قد بمغ  2الجدوؿ بيانات الحظ مف ي
الطبؽ خالؿ خمسة أياـ في كؿ مف مكررات الشاىد في ظروؼ االختبار ، وىذا أكبر بشكؿ معنوي مف قيمة المؤشر نفسو في معاممة 

وف، وىذا يدؿ عمى أف األسيتوف الذي تـ استخدامو كمذيب لتأميف توزيع ممـ( أي في حاؿ عدـ وجود األسيت 59.8الماء المقطر )
المبيدات المدروسة بشكؿ متجانس في المستنبتات المعاممة بمحاليؿ المبيدات قد أدى دورَا محفزًا لمنمو بشكؿ معنوي، واستطاعت 

، ولـ يقتصر التجربة حتى نياية بشكؿ كامؿ الفطر مشيجة نمومنع  carbendazimمف المبيد جزء بالمميوف  100و 10و 1التراكيز 
التأثير عمى منع حدوث زيادة في قطر المشيجة في ىذه المعامالت بؿ سببت أيضًا موت مكونات الفطر في القطعة الدائرية التي جرى 

الفطر تمامًا إذ بمغت  نمو ممتازًا لكنو لـ يمنعجزء بالمميوف  0.1التركيز  وكاف تأثير، زرعيا كمقاح ألطباؽ مكررات ىذه المعامالت
 carbendazim بينما بمغت كفاءة المبيد، 1% في نياية التجربة كما ىو موضح بالشكؿ 97.9كفاءتو عمى تثبيط نمو مشيجة الفطر 

% 21.63% عمى الترتيب مقارنًة بػ 29.53% و70.0جزء بالمميوف عمى تثبيط نمو مشيجة الفطر  0.001و 0.01 يفالتركيز ب
وىي كفاءة أقؿ بكثير وبشكؿ معنوي، ولدى مقارنة كفاءة  methyl thiophanateلمتركيزيف األخيريف أيضًا مف المبيد % فقط 5.12و

 methylجزء بالمميوف مف  1نجد أف أنو لـ يستطع التركيز  methyl thiophanateأو فعالية التراكيز األخرى مف المبيد 
thiophanate  بالمبيد  % مقارنةً  100تثبيط نمو المشيجةcarbendazim ومف 2، وبشكؿ معنوي كما ىو موضح في الجدوؿ ،

جزء بالمميوف في منع نمو مشيجة الفطر  0.001، 0.01،  0.1، 1، 10، 100خالؿ مقارنة فعالية المبيديف المدروسيف بالتراكيز 
 – %100 – %100بمغت ) carbendazim، نجد أف كفاءة تثبيط النمو بالمبيد 1المدروس في نياية التجربة المبينة في الشكؿ 

وفي الظروؼ نفسيا  methyl thiophanate( عمى التوالي، بينما بمغت كفاءة المبيد %29.53و 70.0 - 97.91% – 100%
لـ  methyl thiophanate( عمى الترتيب أي أف المبيد 5.12% -%  21.63 - 75.35% – 94.65% – 100% -% 100)

 جزء بالمميوف فما فوؽ. 10جزء بالمميوف بؿ بالتركيز  1% بالتركيز 100يستطع تثبيط النمو 

انماء 

 انمقطر

معامهت 

 انشاهذ

methyl thiophanate (ppm) carbendazim (ppm) LSD 

1% ....1 ...1 ..1 1 1. 1.. ....1 ...1 ..1 1 1. 1.. 

59.8
C 

86.0
e 

81.6
e 

67.4
d
 21.2

b
 4.6

a
 0

a
  0

a 
 60.6

c
 25.8

b
 1.8

a
 0

a 
0a 0 

a 
4.691 
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أيام من  5بعد في ظروف المختبر  B. fabaeنمو الفطر  تثبيط في methyl thiophanateو carbendazim ينمبيدال كفاءة: 1لشكل ا

 المعاممة
بكؿ تراكيزه المدروسة أقؿ فاعميًة دومًا مف تأثير التراكيز المقابمة نفسيا مف المبيد  methyl thiophanateالمبيد تأثير  لقد كاف

carbendazim جزء بالمميوف فما دوف، ويعود سبب ذلؾ إلى أف المبيد  0.1، وبشكؿ معنوي في التراكيزmethyl thiophanate 
ؤولة عف الفعؿ والتأثير، وىذا يتفؽ مع ما الحظتو وأشارت إليو تدريجيًا مع الوقت، وىو المادة الفعالة المس carbendazimيتحوؿ إلى 

 Fusarium ( حيف درست تأثير المبيديف المذكوريف ضد مسبب ممرض نباتي آخر ىو الفطر  2020أيضًا القبيمي وآخروف )
oxysporum f.sp. lycopersici .المسبب لمرض ذبوؿ البندورة الفيوزاريومي 

 :الكونيدية لفطرية في إنتاش األبوا ثانيَا: تأثير المبيدات ا
 methylو carbendazim يفمف المبيد السابقةتراكيز المفطر تحت تأثير ل الكونيديةإنتاش األبواغ مقارنة لنتائج  3يبيف الجدوؿ 

thiophanate  المعاممة بالمقارنة مع الشاىد مف ساعة 24مستنبت بعد الفي.  
 24بعد  methyl thiophanateو carbendazimالمبيدين تأثير  تحت B. fabae مفطر% ل الكونيديةبوا  األ إنتاشنسبة  .3الجدول 
 ساعة

الماء 
 المقطر

معاممة 
 شاهدال

methyl thiophanate (ppm) carbendazim (ppm) LSD 
1% ....1 ...1 ..1 1 1. 1.. ....1 ...1 ..1 1 1. 1.. 

6.16a 97.66c 88.77 c 43.22b 10.08a 3.76a 0a 0a 13.14 a 5.89a 1.8a 0a 0a 0a 14.02 
 24بعد  مفطرالكونيدية لبواغ األإنتاش مقارنة لفعالية المبيديف بالتراكيز المدروسة حسب مؤشر الكفاءة المئوية لمنع  2ويبيف الشكؿ 

 .يفالمبيدالتراكيز المدروسة مف ىذيف ساعة مف المعاممة ب
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 24بعد في ظروف المختبر  B. fabaeفي منع إنتاش أبوا  الفطر  methyl thiophanateو carbendazim ينمبيدال كفاءة: 2لشكل ا

 ساعة
ساعة وبفارؽ معنوي عف نتيجة  24% خالؿ  97.66أف نسبة اإلنتاش المئوية في معاممة الشاىد قد بمغت  3الحظ مف الجدوؿ ي

% فقط، وىذا يدؿ عمى أف المذيب المستخدـ )األسيتوف( قد أدى إلى  6.16اإلنتاش المتدنية جدًا في معاممة الماء المقطر والتي بمغت 
في االختبار السابؽ مف حيث التأثير في نمو المشيجة أيضًا، وىذه النتيجة تؤكد أف  تحفيز لإلنتاش، وىذا يتوافؽ مع ما تـ تسجيمو

الفطر استثمر وجود األسيتوف كمصدر لمطاقة، وبالتالي عمؿ األسيتوف دورًا مغذيًا مما سّرع عممية إنتاش األبواغ الكونيدية وكذلؾ نمو 
باحثوف آخروف مف أف إضافة أي نوع مف السكر إلى المستنبت يزيد مف المشيجة بشكؿ معنوي، وىذا يتفؽ مع ما الحظو وأشار إليو 

( كما يزيد  Abu-Zinada et al.; 1973; Buxton et al.; 1957أبواغو )سرعة نمو مشيجة الفطر ويزيد مف نسبة وسرعة إنتاش 
(، ويالحظ مف خالؿ مقارنة نسبة اإلنتاش المئوية بيف المعامالت، أنيا تراوحت Haile, 2018مف تشكيؿ األبواغ في المستنبت مخبريًا)

جزء بالمميوف بفرؽ معنوي واضح عف معاممة  0.001 - 0.1بالتراكيز  carbendazim% تحت ػتأثير المبيد  13.14 - 1.86بيف 
جزء بالمميوف فما فوؽ، في  1إلنتاش كميًا بالتركيز % ودوف فروؽ معنوية فيما بينيا في حيف استطاع ىذا المبيد منع ا 97.66الشاىد 

%،  methyl thiophanate 3.76جزء بالمميوف مف المبيد  0.001، 0.01، 0.1،  1حيف بمغت نسبة اإلنتاش تحت تأثير التراكيز 
بالتراكيز نفسيا  % عمى الترتيب وىذا يدؿ عمى فعالية عالية لكف أقؿ وبشكؿ معنوي مف نظيرتيا 88.77%، و %43.22،  10.08

%  86.54بمغت  carbendazimكفاءة تثبيط اإلنتاش بالمبيد  أف 2، حيث نالحظ مف خالؿ الشكؿ carbendazimلدى المبيد 
لتحقيؽ نتيجة  methyl thiophanateجزء بالمميوف في حيف احتاج األمر إلى تركيز أكبر بمئة مرة مف المبيد  0.001بالتركيز 

مرة مف كفاءة التركيز نفسو مف المبيد  7.8أقؿ بػ  methyl thiophanateأدنى تركيز مدروس مف المبيد  مقاربة، وكانت فعالية
carbendazimالمبيد  ، وقد استطاعcarbendazim  وف فما فوؽ في جزء بالممي 1كيز التر % تحت تأثير ا100بنسبة منع اإلنتاش

لبموغ النتيجة نفسيا، إف النسبة المئوية الضئيمة مف  methyl thiophanateحيف لـز استخداـ تركيز أكبر بعشر مرات مف المبيد 
األبواغ التي تنجح باإلنتاش رغـ وجود مبيد في المستنبت ما ىي إال نواة لمجتمع جديد وستتأصؿ صفة المقاومة كمما جرى تعريض 

 الكائف لممبيد نفسو أو لمجموعتو الكيميائية.
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في المؤشريف المدروسيف، أف المبيد  methyl thiophanateو carbendazimالمبيديف يظير بوضوح لدى مقارنة تأثير 
carbendazim  كاف األكثر تأثيرًا في منع نمو المشيجة الفطرية وتثبيط إنتاش األبواغ الكونيدية لمفطر المدروس، وبما أف المبيد

methyl thiophanate  يتحوؿ ضمف المستنبت الغذائي إلىcarbendazim دريجيًا مع الزمف تبعًا لدرجة حموضة الوسط تpH 
(Selling et al.; 1970; Buchenauer, 1973 كما نالحظ أف تأثير المبيد ،)carbendazim  فاؽ تأثير المبيدmethyl 

thiophanate ( حيث الحظت2020بحوالي عشر مرات تقريبًا، وىذا يتوافؽ مع ما نوىت إليو أيضًا القبيمي وآخروف ) تأثير  زيادة
عممًا أنو منذ  الزمف، مع Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciنمو عزلتيف مف الفطر  في methyl thiophanate المبيد

يكوف مف خالؿ تحولو في الوسط المعامؿ إلى  methyl thiophanateعشرات السنوات ذكر باحثوف في ىذا المجاؿ أف تأثير المبيد 
carbendazim كيميائي المسؤوؿ عف التأثير الساـ لممبيد وىو المركب الmethyl thiophanate  وأف النشاط االستقالبي لمفطريات

(. وبالتالي يمكف تفسير Sijpesteijn, 1972 Vonk and) carbendazimإلى  methyl thiophanateيسرع مف معدؿ تحوؿ 
الفطرية وكذلؾ في إنتاش األبواغ عند التراكيز المنخفضة، وتجدر  في نمو المشيجة methyl thiophanateانخفاض تأثير المبيد 

 وبيفاألطباؽ  فيبالمبيد  المعامؿصب المستنبت  بعدالفطر مباشرًة  زراعة مقارنة نتائج لدى( 2020اإلشارة إلى أف القبيمي وآخروف )
جزء  100بشكؿ كامؿ عند التركيز  صبح قاتالً ًا أيوم 15تأثير المبيد بعد  ليـ أف تبيف ،األطباؽ صب مف يوماً  15 لمدة زراعتوتأخير 

أتاحت الفرصة لتحوؿ كمية يومًا(  15)ىذه الفترة الزمنية  أف يعني مما ،%(79.8الزراعة مباشرًة )حالة معاممة بالمميوف، بالمقارنة مع 
ساعة( غير كافية لتحوؿ  24الفترة الزمنية ) قياسًا عمى ذلؾ تكوف. و carbendazim إلى methyl thiophanate المبيد مفأكبر 
المستنبت الغذائي السائؿ مما ال ُيظير فعالية لممبيد  ضمف carbendazimإلى  methyl thiophanateمف مبيد بالقدر الكافي  كمية

methyl thiophanate .في تثبيط إنتاش الفطر المدروس 
 الستنتاجات:ا

بكفاءة أكبر مف المبيد   Botrytis fabaeمفطر ومنع إنتاش األبواغ الكونيدية لالفطرية  نمو المشيجة carbendazimالمبيد  منع -1
methyl thiophanate  في ظروؼ المختبرin vitro. 

ومنع إنتاش األبواغ   B. fabae فطرالمشيجة  نمو األكثر تأثيرًا في تثبيط carbendazimمبيد جزء بالمميوف مف ال 1التركيز  كاف -2
 جزء بالمميوف فما فوؽ. 10عند التركيز  methyl thiophanate%، في حيف سجمت نفس النتيجة مف المبيد  100بنسبة  الكونيدية

 التوصيات:
فػػػػػػي مػػػػػػرض التبقػػػػػػع الشػػػػػػوكوالتي فػػػػػػي الظػػػػػػروؼ  methyl thiophanateو carbendazimدراسػػػػػػة ومقارنػػػػػػة تػػػػػػأثير المبيػػػػػػديف 

 الحقمية.
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Abstract: 

The objective of this research was to evaluate the effect of tow fungicides vis. 

Defazeem (carbendazim 50%) and Agri sin (thiophanate methyl 70%) on the 

mycelia growth and conidia spores germination of a local isolate of Botrytis 

fabae in vitro at Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Tishreen 

University, during 2017-2018. The same concentrations of each fungicide were 

used, they ranged from 0.001 to 100 part per million (ppm) (active ingredient) 

within the nutrient medium (PDA or PDB), according to completely Randomize 

Design with three replications. The results showed that the tow fungicides had 

significant effects in inhibiting the radial growth and spores germination, but 

carbendazim efficacy was significantly more better, because it could inhibit 

radial growth and spores germination 100 % by the concentration 1 ppm, but it 

needed 10 ppm, to achieve that efficacy by thiophanate methyl. 

Keyword: Pesticides - Botrytis fabae – Vicia faba - Syria         

 


