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 امللخص

من أهم حماصيل اخلضر البقولية ملا حتتويه من قيمة غذائية عالية فهي تعد مصدراً أساسياً للطاقة وغنية .Pisum sativum L تعترب البازالء
 Sclerotinia ومن أمهها العفن السكلروتيين املتسبب عن الفطر ،تتعرض البازالء لإلصابة ابلعديد من األمراض النباتية ،جدًا ابلربوتني

sclerotiorumهدفت  ،وهذا الفطر يصيب العديد من حماصيل اخلضر واحملاصيل احلقلية، حيث يسبب خسائر كبرية يف اإلنتاج الزراعي
 ،من بذور ابزالء مصابة  Potato Dextrose  (Agar (PDAعلى بيئة    S. sclerotiorumالفطر  الدراسة إىل عزل مزرعة نقية من  

وكذلك تقييم  ،وإثبات إمراضية الفطر على البذور والقرون ،ومعرفة نسبة إنبات البذور املستخدمة يف هذه الدراسة للصنفني)احمللي واإليطايل(
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة إنبات البذور يف الصنف احمللي  ،ستخدام البيتموس والرباليتأتثري املعاملة ابلفطر على النبااتت يف األصص اب

، كما يطايلوكانت القدرة اإلمراضية عالية على البذور والقرون للصنف احمللي مقارنة ابلصنف اإل ،%90%، بينما يف الصنف اإليطايل 98
ىل نقص يف منو النبات إستخدام الرباليت وتطور نبات البازالء )الصنف احمللي( ابعلى منو  sclerotiorum .Sتبني من أتثري معلق الفطر 

كما بينت املعاملة ابألجسام احلجرية للفطر أنه مل حيث أي أتثري على اإلنبات والنمو يف الصنف احمللي مقارنة   ،ونسبة اإلنبات مقارنة ابلشاهد
ىل نقص كبري يف نسبة اإلنبات والنمو على صنفي البازالء )احمللي واإليطايل( إق الفطري أدى  ستخدام البيتموس مع املعلابينما    ،ابلصنف اإليطايل

 مقارنة ابملعاملة ابألجسام احلجرية ومقارنة ابلشاهد. 

 .براليت، بيتموس، Sclerotinia sclerotiorum :املفتاحيةالكلمات 
 

 : املقدمة 

من أهم حماصيل اخلضر البقولية ملا حتتويه من قيمة غذائية عالية فهي تعد مصدراً  .pisum sativum Lتعترب البازالء 
 ،القدم، ويف ليبيا تعد من حماصيل البقول الغذائية املعروفة منذ  (2002غنية جداً ابلربوتني )حسن    أساسياً للطاقة حيث أهنا

 يف البالد، تصنف البازالء حتت العائلة البقولية السالالت يف املناطق الزراعية الرئيسية حيث تتواجد منها العديد من
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Fabaceae  وهلا استخدامات متعددة منها تستعمل كعلف للحيواانت  ،نوع 1800وحوايل  اجنس 690اليت تضم
، شلقم 2002ستعماالت طبية )حسن  اخضر قادر على تثبيت األزوت اجلوي وحتسن من خواص الرتبة، كما هلا  أوكسماد  
ومن مسببات   ،للبذور أمهية ودور فعال يف إنتاج احملاصيل كماً ونوعاً   ،(1990محيد جلوب وآخرون    يعل،  2001واشويلية  

 انقال اخفض اإلنتاج أو زايدهتا هي نوعية البذور إذا كانت نقية أو مصابة ابآلفات وتكون حممولة يف البذور وتعترب مصدر 
البياض  صابة ابلعديد من األمراض النباتية منها: أمراض الذبول،تتعرض البازالء لإل ،(1992للمسببات املرضية )ميخائيل 

 ،إنتاجية احملصول وجودته ى، لفحة األسكوكايتا والعفن السكلريوتيين وموت البادرات، مما يؤثر علالتعفن الرمادي ،الدقيقي
الساق أو العفن القطين أو العفن   ومن أهم األمراض اليت تصاب هبا البازالء هو العفن السكلروتيين وله عدة أمساء منها عفن

والذي يصيب العديد من حماصيل اخلضر واحملاصيل احلقلية   Sclerotiniaia sclerotiorumاألبيض املتسبب عن الفطر  
حيث يسبب خسائر كبرية يف اإلنتاج الزراعي وتعترب    ،(يار، اجلزر، الكرنب، زهرة الشمسومن أمهها )الفاصوليا، البازالء، اخل

أهم أعراض   ،(2006، على مديح  1994خطرية يف إنتاج العديد من احملاصيل يف املناطق الباردة الرطبة )أبوعرقوب  مشكلة  
اإلصابة ظهور مناطق مائية أو تقرحات على الساق يتبعها تقرحات على األفرع مث األوراق والثمار وتتطور إىل عفن مائي  

، على مديح 1994كون عليه األجسام احلجرية )أبوعرقوب كثيف طري يظهر عليه ميسيليوم أبيض قطين كثيف تت
إصابة نبات البازالء هبذا الفطر وإثبات إمراضيته هدفت هذه الدراسة إىل إثبات إمراضية   ىنظراً لقلة الدراسات عل  ،(2006

وع يف بيئة البيتموس على القرون والبذور للصنف احمللي، أتثري املعاملة ابلفطر على النبات املزر  S. sclerotiorumفطر
 والرباليت. 

 

 املواد وطرق البحث: 

ة من احملالت اخلاصة يطالين من بذور البازالء: حملية من قسم احملاصيل/ كلية الزراعة/ جامعة طرابلس واإلاستخدم نوعا
أصص بالستيكية، أدوات عزل، دوارق  ،(Thiramكائنة يف منطقة البيفي/ طرابلس، معاملة مبادة )ابملستلزمات الزراعية ال

 ،(، ماء مقطر%1برتكيز  كلوريت الصوديوم)، كلوراكسPotato Dextrose Agar (PDA)البيئة الغذائية  ،زجاجية
وهو بيئة غري عضوية عبارة عن حجر بركاين يرتكب من سيليكات األملونيوم وصوديوم وبواتسيوم يستخدم   تربة معقمة، براليت

على مستوى واسع يف الزراعة وكبيئة لتدير العقل، بيتموس وهو بيئة عضوية عبارة عن مادة عضوية انجتة من حتلل بقااي 
 النبااتت.
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 (PDA)عزل مزرعة نقية من الفطر على البيئة الغذائية 

غسلت البذور والقرون ابملاء وقطعت القرون إىل قطع صغرية وعقمت البذور وقطع القرون سطحياً وغسلت ابملاء املقطر 
النمو الفطري واجلسم احلجري ، وبعد منو الفطر أخذ جزء من PDAعلى أطباق برتي حمتوية على البيئة الغذائية ووضعت 

  (.˚م 2± 18مرة أخرى ووضعت يف احلضانة ) PDAعلى أطباق برتي حمتوية على البيئة الغذائية  ووضع
 

  نسبة إنبات البذور

 50كل طبق عدد أطباق برتي زجاجية كبرية احلجم حمتوية على ورقة ترشيح مبللة مباء مقطر معقم ووضع يف   2أخذت 
 . أسبوعومت مراقبة التجربة وتسجيل النتائج بعد  يطايلللصنفني احمللي واإل ةبذرة من بذور البازالء كال على حد

 على القرون والبذور للصنف احمللي  S.sclerotiorumإثبات إمراضية فطر 

معقمة صغري احلجم بسعة  حضرت قرون وبذور من نبات البازالء نظيفة ومعقمة ابلكلوراكس ووضعت يف دوارق
وأغلقت بورق األملونيوم ووضعت يف احلضانة   ،أجسام حجرية لفطر السكلريوتينيا بداخل كل دوارق  10مل مث وضعت  250
 البذور بنفس الطريقة.  ى، وكذلك عل˚م 2±18ني حتت درجة حرارة أسبوعملدة 

 

 

 

 

 

 
 

 على البذور للصنفني على بيئة الرباليت. S.sclerotiorumإثبات إمراضية فطر 

 11ووضعت يف أطباق برتي متوسطة احلجم ) نظيفة ومعقمة ابلكلوراكس يطايلجهزت بذور البازالء للصنفني احمللي واإل
ني حتت درجة حرارة أسبوعبذور لكل طبق خلمسة مكررات ووضعت يف احلضان ملدة    3سم( معقمة هبا براليت معقم بواقع 

 .˚م18±2

للقرون ولقحت  (: دوارق زجاجية وضعت هبا البذور وأخرى1شكل )
وغطت  S.sclerotiorumباألجسام الحجرية للفطر 
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 أتثري املعاملة ابلفطر على نبااتت البازالء يف بيئة البيتموس والرباليت يف أصص. 

ملليرت هبما  500ن سعتهم احضر دورق ،(PDA)النامية على بيئة غذائية S. sclerotiorum أخذت مزارع نقية لفطر
ووضعت بذور البازالء  ،)ميسيلوم + أجسام حجرية( الفطر ن وضع هبما معلقان اآلخر اوالدورق ،كشاهد  ماء مقطر ومعقم

نظيفة   3سم  500جهزت أصص بسعة    ،ساعة  24ملدة    يطايلبذرة لكل دورق للصنف احمللي ومثلها للصنف اإل  30عدد  
زرعت البذور   ،أصيص األخرى على البرياليت املعقم  30منها على بيتموس معقم و 30أصيص حتتوي    60ومعقمة بعدد  
أجسام لكل أصيص لكال الصنفني   10املة األخرى إبضافة اجلسم احلجري بعدد  ، واملعبذور لكل أصيص  3املنقوعة مبعدل  

 :وكان توزيع املعامالت كالتايل يف الصنفني ،مكررات لكل معاملة 5بواقع 

 على بيئة البيتموس  (اجملموعة األوىل )الصنف احمللي
 بذور حملية معاملة ابملعلق الفطري. 3أصص حتتوي على  5. 1
 بذور حملية معاملة مباء مقطر)الشاهد(. 3لى أصص حتتوي ع 5. 2
( أجسام لكل 10بعدد )S. sclerotiorum بذور حملية ولقحت ابألجسام احلجرية للفطر3أصص حتتوي على  5. 3

 أصيص.
 على بيئة البرياليت  يطايل(اجملموعة الثانية )الصنف اإل

 الفطري.ة معاملة ابملعلق إيطاليبذور  3أصص حتتوي على  5. 4
 ة معاملة مباء مقطر)الشاهد(.إيطاليبذور  3أصص حتتوي على  5. 5
( أجسام لكل 10بعدد )S. sclerotiorum  ة ولقحت ابألجسام احلجرية للفطرإيطاليبذور    3أصص حتتوي على   5. 6

 أصيص.
 نفس اخلطوات على البيتموس

 .ايوم 45حظات ملدة ، ومراقبتها وسجلت املالملاءوخالل فرتة التجربة مت ري األصص اب
 

 النتائج واملناقشة

 .(PDA)عزل مزرعة نقية من الفطر على البيئة الغذائية 

أبيض قطين وتكون األجسام احلجرية كبرية احلجم )شكل   أظهرت نتائج العزل ابحلصول على عزلة نقية للفطر ذات ميسيليوم
 .(El Gariani  1988،  2010اجلايل  )وفقا ملا ذكره    S. sclorotrium  (. وتتوافق هذه الصفات مع مواصفات الفطر2
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 نسبة إنبات البذور

ة بتطبيق معادلة حساب نسبة إنبات البذور وهي يطاليتبني من النتائج أن نسبة إنبات البذور احمللية أعلى من البذور اإل

كالتايل 
[ العدد الكلي للبذور − عددالبذوراملنبتة ]

[ العدد الكلي للبذور ]
  ×100  

ة يطاليأن البذور اإل %، وهذا رمبا يعود إىل90ة كانت يطالي%، بينما البذور اإل98حيث كانت نسبة البذور احمللية 
 (. 1992ميخائيل )ويتشابه هذا مع ماذكره  ،ة إنبات البذورمبيد الثريام حيث يقلل من نسب ةمعامل

 

 

 

 

 

 

 

 على القرون والبذور. S.sclerotiorumإثبات إمراضية فطر 

حيث تتوافق  ،(3البذور والقرون للصنف احمللي )شكلبني من خالل النتائج أن الفطر له قدرة إمراضية عالية على إصابة ت
 S. sclerotiorum وابلنسبة إلثبات اإلمراضية للفطر ، (De Figueiredo, etal 2010) دراسة هذه الدراسة مع نتائج

أثبتت النتائج أن الفطر له قدرة عالية على إحداث اإلمراضية للبذور للصنفني بعد  على البذور للصنفني على بيئة الرباليت
 ,Garg)  وتتوافق هذه النتائج مع دراسة  ،(. وذلك يعزى إلصابة البذور قبل اإلنبات4اإلنبات وموت بعض البذور )شكل 

etal 20092000وPataky ) . 

 

 

 

 S. sclorotrium : مزرعة نقية للفطرA(: 2) شكل
Bاألجسام احلجرية : 

A B 
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 . البذورB القرون،. Aالء الصنف احمللي ز(: إثبات اإلمراضية لنبات البا3شكل )

A B 

لبذور البازالء صنفي احمللي S. sclerotiorum (: إثبات إمراضية الفطر4شكل ) 
  .على بيئة الرباليت يطايلواإل
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 : بيئة البيتموس والرباليت يف أصص أتثري املعاملة ابلفطر على نبااتت البازالء يف 

  ستخدام الرباليتازالء للصنفني ابعلى منو وتطور نبات الب S. sclerotiorumأتثري فطر  .1
ظهرت نتائج دراسة أتثري املعاملة ابملعلق الفطري واألجسام احلجرية على إنبات البذور وطول الساق واجلذر للبادرات أ

سم و   14.3ختالف املعاملة حيث قلل من منو اجملموع اخلضري واجلذري بقيمة  إىل إصابة النبات وخيتلف التأثري اب  الناجتة
(، بينما األجسام احلجرية ليس هلا أتثري على النبات مقارنة 1جدول )% 60سم على التوايل ونسبة إنبات  11.9

هذا  ىيعز أن ومن احملتمل  ،البادراتكثر مسية على البذور و للصنف احمللي حيث أن املعاملة مبعلق الفطر كانت أ ،ابلشاهد
وتتوافق هذه  ،مع البذور إىل أن نقع البذور ابملعلق الفطري أشد حساسية على البذور أكثر من وضع األجسام احلجرية

أما ابلنسبة لتأثري  ،(El Gariani 1988و  De Figueiredo, etal 2010، 2010اجلايل النتائج مع دراسة )
أشارت النتائج إىل أن شدة اإلصابة كانت على اجملموع اخلضري ونسبة اإلنبات عند املعاملة   يطايلاملعاملة على الصنف اإل

، بينما املعاملة ابملعلق الفطري مل حيدث أي أتثري وإمنا شجع منو النبات حيث (2احلجري مقارنة ابلشاهد )جدول  ابجلسم
 يعود إىل أن البذور معاملة مببيد الثريام. (، وهذا 5مل تتأثر البذور مبعاملة النقع يف املعلق الفطري )شكل

وتقليل نسبة  يطايلأظهرت النتائج أن أتثري املعاملة ابملعلق الفطري له أتثري شديد على إصابة النبات للصنفني احمللي واإل
وهذا يعود إىل  ،(6( و)شكل 2على إصابة النبات )جدول  اإنبات البذور بينما معاملة األجسام احلجرية مل حتدث أتثري 

وحيدث إصابة أسرع من األجسام احلجرية اليت يف طور البقائية  ،حتمال أن املعاملة بنقع البذور يف معلق الفطر أكثر مسيةا
  1988و  De Figueiredo,etal 2010  ،2010اجلايل)وتتطابق هذه النتائج مع دراسة    ،يف إحداث اإلصابة  افتأخذ وقت

El Gariani).  ئج أن املعامالت ابملعلق الفطري يف بيئة البيتموس أكثر أتثرياً وقللت من منو النبااتت للصنفني، وتبني من النتا
 يطايل يف بيئة الرباليت. بينما ليس هلا أتثري ملحوظ على الصنف اإل
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  البرياليت.على منو وتطور نبات البازالء للصنفني ابستخدام  S. scleratiorumأتثري  (:1جدول ) 

نبات البازالء لصنفني على  S. sclerotiorum (: أتثري املعاملة ابلفطر5شكل )
. املعاملة ابملعلق B. الشاهد ، Aلرباليت. ( املزروعة على بيئة ايطايل)احمللي واإل

. املعاملة Cواليسار البذور احمللية،  ةيطاليالفطري، األصص على اليمني للبذور اإل
ابألجسام احلجرية األصص على اليمني البذور احمللية واليسار البذور 

A B C 
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 ستخدام البيتموس.على منو وتطور نبات البازالء للصنفني ابS. scleratiorum . أتثري2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  على منو وتطور نبات البازالء للصنفني ابستخدام االبيتموس. S. scleratiorumأتثري  (:2جدول ) 

نبات البازالء لصنفي )احمللي على  S. sclerotiorum (: أتثري املعاملة ابلفطر6شكل ) 
 البيتموس.( على بيئة يطايلواإل

ة، يطاليب. املعاملة ابملعلق الفطري على اليمني البذور احمللية واليسار البذور اإل الشاهد،أ.  
 ة.يطاليج. املعاملة ابألجسام احلجرية على اليمني البذور احمللية واليسار البذور اإل

A B C 
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Abstract: 

 

Pisum sativum. L is one of the most important legumes and vegetables. It is an essential source 

of energy and highly rich in protein. Peas are affected by many plant diseases, Sclerotinia 

sclerotiorum, which affects many vegetable and field crops plants causing significant losses in 

agricultural production. S. sclerotiorum was isolated from infected pea pods on Potato Dextrose 

Agar (PDA) media. the percentage of seed germination was investigated for both local and Italian 

varities, also the effect of fungus on seeds and bodes was evaluated. Results of this study showed 

that the percentage of seed germination in the local varity was 98%, while in the Italian varity 

90%. The ability of pathogenicity was high on seeds and bods of the local variety. and also the 

effect of S. sclerotiorum suspension when using perlite showed that the fungus hed a high effecte 

on the plant growth and seed germination comparied with sclerotia treatment on local variety 

only, while the effect of fungal suspension decreased seed and plant germination on petmous 

comparied with sclerotia treatment. 
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