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)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
Amorphothecaهـي  مـن الفطریـاتمة البـذور وجـود سـبعة اجنـاساظهر اختبار سال

Pythiumو  Phomaو  Fusariumو  Chaetomiumو  Aspergillusو 

عزلت من بذور البنجر السكري المتحصل علیها من معمل السكر في الموصل Rhizoctoniaو

دریة / مصـر هـي وخمسـة اجنـاس مـن البـذور المتحصـل علیهـا مـن كلیـة الزراعـة / جامعـة االسـكن

)Aspergillus   وChaetomium وMacrophomina  وMucor  وRhizoctonia(

Aهمــا Aspergillusوعــزل نــوعین یعــودان الــى الجــنس  . fumigatus   وA. niger ظهــر

Amorphothecaالفطـــر  resinae   وF.solani  وPh.betae  وP.ultimum فـــي بـــذور

.Aالعــراق وفطریــات  fumigatus و M. phaseolina  وMucor spp . فــي بــذور مصــر

.Aوكان عزل الفطریات  resinae   وMucor spp. الول مرة من بذور البنجر السكري

أظهر اختبار حساسیة اصناف البنجر السكري للفطریات المعزولة من البـذور عـدم وجـود 

اتــات الناجیــة متوســط الحساســیة وبلغــت معــدل نســبة النبFD9993صــنف مقــاوم وكــان الصــنف 

% .P. وكــان اشــد الفطریــات امراضــیة 54.5 ultimum حیــث بلــغ معــدل النباتــات الناجیــة

%لالصــناف  .Mوكــان الفطــر  16.66 phaseolina ضــعیف االمراضــیة و معــدل نســبة

%النباتات الناجیة   60.66.
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Abstract:
Seed health testing showed the presence of seven fungal genera:

Amorphotheca, Aspergillus, Chaetomium, Fusarium, Phoma and

Pythium isolated from sugar beet seeds obtained from sugar factory



و ندیم احمد نور عامر 

١٨١

Mosul / Iraq and five genera: Aspergillus, Chaetomium; Macrophomina;

Mucor and Rhizoctonia seeds obtained from Alexanderia/Egypt Isolation

revealed the presence of two species of Aspergillus (A.fumigatus and

A.niger). Amorphotheca resinae, F.solani, Ph.betae and P.ultimum

obtained from seeds of Iraq and A.fumigatus, M.phaseolina and Mucor

spp. from seeds of Egypt. Amorphotheca resinae and Mucor spp. has

been reported for the first time on the sugar beet seeds.

During testing, sugar beet sensetivity for fungi isolated from seed of

Iraq and Egypt showed that P.ultimum had most pathogenic effect and

causing heavy mortilities in different cultivars of sugar beet and the

percentage mean of surviving plants 16.66% and M.phaseolina had weak

pathogencity (60.66%).

المقدمــة
یعد محصول البنجر السكري من المحاصیل الصناعیة الشتویة المهمة اقتصادیًا . وتتركز 

زراعتـــــــــــــه فـــــــــــــي المحافظـــــــــــــات الشـــــــــــــمالیة مـــــــــــــن العـــــــــــــراق والســـــــــــــیما فـــــــــــــي محافظـــــــــــــة نینـــــــــــــوى 

Andereasلمــاني ).فقـد اســتخلص العـالم اال1977(الیـونس والكركجــي، Marggraf الســكر مــن

,1987(1747جـذوره الول مـرة عـام Muckhopadhyay إذ تصـل نسـبة السـكر فـي جـذوره .(

% وتســتخدم نواتجــه العرضــیة الصــناعیة (اللــب والمــوالس) علفــًا جیــدًا للحیوانــات ٢٠الخازنــة الــى 

الخبــز ، امــا اوراقــه وانتــاج حــامض اللیمــون ، فضــًال عــن اســتخدامه فــي صــناعة الكحــول وخمیــرة 

یعــود البنجــر و ).1999والنعیمــي، 1977فهــي غنیــة بــالبروتین وفیتــامین أ (الیــونس والكركجــي، 

Sugarbeet(Betaالســكري ( vulgaris L. للعائلــة الرمرامیــةChenopodiaceae ویعتقــد

ن للعــراقیین البــاحثون انــه نشــأ فــي مرتفعــات ایــران ومنهــا انتشــر الــى بقــاع العــالم المختلفــة. كمــا كــا

القدماء عنایـة بالغـة فـي ذلـك إذ زرعـه البـابلیون لالفـادة مـن اوراقـه وعملـوا علـى نقـل انواعـه البریـة 

التـــي كانـــت تنمـــو علـــى ضـــفتي دجلـــة والفـــرات الـــى الحقــــول. ویبلـــغ انتاجیـــة الهكتـــار الواحـــد مـــن 

ونس طنــــــًا مــــــن البنجــــــر الخــــــام (الیــــــ ٢٨المحصـــــول اربعــــــة اطنــــــان مــــــن الســــــكر. أي مــــــا یقابـــــل 

). ویصاب هذا المحصول بالعدید من االمراض وفي مقدمتها االمـراض الفطریـة 1977والكركجي،

. إذ تؤدي البذور دورًا مهمًا في النقل وعن طریقها ربما تصل الى بعض المسببات المرضـیة الـى 

ور. اقصى مناطق العالم وتمثل الفطریات الغالبیة العظمى من المسببات المرضیة التي تنقل بالبـذ

، ولـــذلك تمثــــل تكـــون فــــي طورهـــا النـــاقص او العقــــیممعظـــم الفطریـــات التــــي تظهـــر علـــى البــــذور
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ـــذور .  ـــات التـــي تنقـــل بالب ـــات الناقصـــة معظـــم الفطری ـــذور الفطری ـــار ســـالمة ب یهـــدف البحـــث اختب

أصناف البنجر السكري المتحصل علیها من معمل السكر في الموصل و جامعـة االسـكندریة فـي 

ساسیة االصناف للفطریات المعزولة .مصر و اختبار ح

وطرائقھ العملمواد
إختبار سالمة البذور .

تــم الحصــول علــى عینــات بــذور لخمســة عشـــر صــنفًا مــن اصــناف البنجــر الســكري مـــن 

معمـــل الســـكر فـــي الموصـــل وكلیـــة الزراعـــة / جامعـــة االســـكندریة / مصـــر وحفظـــت العینـــات فـــي 

ْم لحین االسـتعمال واالصـناف التـي تـم الحصـول  ٥جة اكیاس نایلون وضعت في الثالجة عند در 

Daniscoعلیهـا مـن معمـل السـكر هـي(  TenorDanisco Panama,Gitane NS,

Jamila NS,Mezeano AU,Oscar Poly Danisco,Vero msp, امــا التــي تــم (

De) عدیــد االجنــة و(Betaالحصــول علیهــا مــن مصــر فهــي (  l937)عدیــد االجنــة و (FD

Imver) وحیـد االجنـة و( 9993 Mono)وحیـد االجنـة و (Lados ) وحیـد االجنـة و( 10

Monte bianco ) وحید االجنة.938) عدید االجنة و (9421) و (

عزل الفطریات المصاحبة للبذور وتشخیصھا .
لعـــزل الفطریـــاتاســـتخدمت الطریقـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل الجمعیـــة العالمیـــة لفحـــص البـــذور

)ISTA Agar) وهي طریقة اطباق االكار (1976, plate method وفي هـذه الطریقـة تـم (

) لمــدة ثــالث NaOCL% هایبوكلورایــت الصــودیوم(١بــذرة ســطحیًا بغمرهــا بمحلــول  ٢٠٠تعقــیم 

)واحتـوت االطبـاق علـى وسـطThomas,1981وYangبـذور/طبق ( ١٠دقائق،ثم وزعت بمعدل 

Potatoالبطاطا و  سكروزأجارال Sucrose Ager)PSA غم بطاطا ٢٠٠)والمتكون من مسخلص

ــــوي غــــم اجــــار ١٨غــــم ســــكروز و٣٠و ــــه المضــــاد الحی جــــزء  ١٠٠(Streptomycinمضــــاف الی

) ســـاعة ١٢مـــع التعـــریض الضـــاءة متعاقبـــة( ٢ ْم ٢٥درجـــة عنـــد وحضـــنت االطبـــاق بـــالملیون)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ٧) ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة١٢ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء و( ای

(981, Dwiveds, Kumar). بعــدها تــم اخــذ جــزء مــن المســتعمرة الفطریــة اســبوع  ةلمــد و

و  Parmeterوفحصــــــــها بالمكرســــــــكوب وتشخیصــــــــها باالعتمــــــــاد علــــــــى المفــــــــاتیح التصــــــــنیفیة (

Whitney ،1970  وBooth1971,  وBarnett وHunter1972,  وde-Hook

من وتم حساب النسبة المئویة لعزل كل فطر).,Hocking1997و  Pittو ,Guarro1995و

كل صنف من أصناف البنجر.

اختبارات القدرة االمراضیة :
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عزلها مـن بـذور البنجـر السـكريوالتي  تم اختبرت القدرة االمراضیة لعزالت من الفطریات 

PSA، إذ زرعـت هـذه الفطریـات علـى الوسـط الغـذائيكل على انفراد  ) ، وحضـنت علـى درجـة (

طبـاق اسـتخدمت فـي تلویـث تربـة السـنادین قطـر كـل وبعد ان مألت الفطریات اال ٢ ْم ٢٥حرارة 

كغـــم تربـــة مزیجیـــة 3.5علـــى  هالواحـــد هالســـندان تســـم ، وقـــد احتـــو  ٢٥ســـم وارتفاعـــه  ٢٢ســـندانة 

) ، تــم تلویــث التربــة تبعــًا Cattopadhyag,Mustafee,1981% (١معقمــة بالفورمــالین بنســبة 

والنمـــوات الفطریـــة الـــى قطـــع )وذلـــك بتقطیـــع الوســـط الغـــذائي1973واخـــرون،Saydamلطریقـــة (

سم تقریبًا وخلطها بالطبقة السطحیة لتربـة السـنادین بالمـاء وتركـت لمـدة ثالثـة ١صغیرة تصل الى 

% ثــم غســلها بالمــاء المقطــر المعقــم ٧٠ایــام وذلــك بعــد تعقــیم البــذور ســطحیًا باســتخدام الكحــول 

، امـا معاملـة المقارنـة السـكري ه و تم اسـتخدام ثمانیـة اصـناف مـن البنجـر بذور/سندان ١٠وبواقع 

فقد تمت زراعتها بالطریقة السـابقة نفسـها ولكـن فـي تربـة غیـر ملوثـة، نفـذت هـذه التجربـة العاملیـة 

وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملـة باسـتخدام ثـالث مكـررات (سـنادین) لكـل معاملـة، زرعـت 

خـذت النتـائج االولیـة التـي تمثـل في البیـت الزجـاجي وتركـت السـنادین مـع سـقیها حسـب الحاجـة وا

یومـًا مـن الزراعـة  ٣٠نسبة البذور المتعفنة والبادرات المیتة قبل الظهور، ثم اخـذت النتـائج خـالل 

و البادرات  الناجیة و البذور المتعفنة .وهي تمثل نسبة البادرات المیتة 

حساسیة اصناف البنجر السكري :
نجر السكري مـن معمـل سـكر الموصـل وكلیـة اختبرت حساسیة خمسة عشر صنفًا من الب

ــــة لالزراعـــــة/جامعة االســــكندریة  ـــــق تعقـــــیمها البــــذورمــــنلفطریــــات المعزول ـــــربة مزیجـــــیة سب فــــي ت

كمــا موضــح فــي )1973،وآخــرونSaydam(%حیـــث لوثــت تبـــعًا لطـــریقة١بالفـــورمالین بمعــدل

الفقرة السابقة .

النتائج والمناقشة
.اختبار سالمة البذور

2داول (ـاوضحت نتائج العزل من البذور الج , ) وجود الفطریات :1

Amorphotheca resinae  وAspergillus fumigatus   وAspergillus nigar   و

globosumChaetomium  وFusarium solani  وMacrophomina phaseolina

Mucorو  spp   وPhoma betae  وPythium ultimum  وRhizoctonia solani

Mucorوكــان اكثــر الفطریــات تواجــدًا هــو الفطــر  spp الــذي عــزل مــن الصــنفFD 9993

% ولــم یعــزل مــن عینــات البــذور المتحصــل علیهــا مــن معمــل الســكر فــي الموصــل .  ٦٤بنســبة  

Chaetomiumبینمـا عـزل الفطــر  globosum بنسـب مختلفــة تراوحـت بــین% فـي بــذور 2
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Daniscoالصـنف Panama  صـلت الـى اعلـى نسـبةوو% Jamilaفـي بـذور الصـنف50 NS

ـــع بـــذور االصـــناف المتحصـــل علیهـــا مـــن معمـــل الســـكر فـــي الموصـــل وجامعـــة  وتواجـــد فـــي جمی

Imverبأسـتثناء الصــنفاالسـكندریة Mono عــزل الفطـر .Fusarium solani مـن بــذور

Mezeanoالصــنف  AU) تــم عــزل نــوعین مــن جــنس 1%بنســبة منخفضــة.(Aspergillus

Monteمـــن بـــذور الصـــنف A.nigerاالول  Bianco المتحصـــل علیـــه مـــن العـــراق ومصـــر

.A% على التوالي .اما الثاني 2و 1بنسبة fumigatusفقد عزل من بذور الصـنفLados 10)

Macrophominaتواجد الفطر 2%المتحصل علیه من مصر بنسبة phaseolina في بذور

%من مصر بنسبة Betaالصنف  Phomaبینما عزل الفطر 2 betae بنسبة% مـن بـذور 1

Daniscoینالصـنف Tenor وOscar Poly Danisco مــن العراق.عــزل مــن بــذور الصــنف

Monte Bianco  الفطرPythium ultimumوبنسبة% . تم الحصول على عـزالت للفطـر 2

Rhizoctonia solaniمن بذور االصناف %6و 3و 1وبنسبMezeano AU وGitane

NS وDanisco Panamaمن بذور الصنف ٨بنسبة على التوالي %Imver Mono   لقد .

Amorphothecaتم عزل الفطر resinaeویعتبـر اول تسـجیل لعـزل هـذا الفطـر مـن 1%بنسبة

Mucorبذور البنجر السكري باالضافة الى الفطر  spp الذي لـم یـذكر عزلـه فـي المصـادر التـي

Aspergillusالعدیـد مـن الفطریـات ومنهـا1985وسـلمان،977ان،تم االطـالع علیها.سـجل دیـو 

.Rhizoctoniaو  FusariumوChaetomiumو

حساسیة االصناف : 
Oscar) ان الصـنف ٣یتضـح مـن الجـدول ( Poly Danisco اشـد االصـناف حساسـیة

.Chبالنسبة للفطر  globosum وكان الصنف 0%وقد كانت النباتات الناجیةFD9993 كثر ا

وقـــد تباینـــت بقیـــة االصـــناف بـــین 78%االصـــناف تحمـــًال للفطـــر وكانـــت نســـبة النباتـــات الناجیـــة 

Danisco) ان الصـنفین ٤الصـنفین السـابقین.بینما یتضـح مـن الجـدول ( Panama وJamila

NS   همــا اكثــر االصــناف حساســیة للفطــرP. ultimum إذ كــان هنالــك تعفــن كامــل للبــذور

،وكانــت بقیــة النباتــات ایضــًا حساســة لالصــابة بــالفطر ولــم تتجــاوز 0%اجیــة ونســبة النباتــات الن

%نسبة النباتات الناجیة  ).FD9993(الصنف 36

Jamilaن الصـــنفأ)٦(و)٥الجـــدولین(یوضـــح  NSاكثـــر حساســـیة بینمـــاDanisco

Panama كـان اكثـر االصـناف مقاومـة للفطـرMacrophomina phaseolina وكانـت نسـبة

Ladosویلیــه الصــنف93.28%الناجیــة النباتــات  Daniscoثــم (10 Tenor وGitane NS

Mezeanoو FD9993و AU)%81 و% %و 75.2 %و 66  علــى ) 59.03%و 60

التوالي.



و ندیم احمد نور عامر 

١٨٥

ــات1الجــدول( ــذورالبنجر الســكري المتحصــل علیهــا مــن معمــل الســكر ):الفطری ــة مــن ب المعزول

بالموصل .

% للعزلالفطریاتاالصناف

Danisco TenorChaetomium globosum31
Phoma betae1

Danisco PanamaChaetomium globosum2
Phoma betae4
Rhizoctonia solani6

Gitane NSAmorphotheca resinae١

Chaetomium globosum5
Rhizoctonia solani3

Jamila NSChaetomium globosum50
Mezeano AUChaetomium globosum31

Fusarium solani1
Rhizoctonia solani1

Monte BiancoAspergillus niger1
Chaetomium globosum18
Pythium ultimum2

Oscar Poly DaniscoChaetomium globosum31
Phoma betae1

Vero mspChaetomium globosum32

Mucorلمقاومـــــة للفطـــــرمتوســـــط اLados(10)وان الصـــــنف spp ونســـــبة النباتـــــات

%الناجیــة Mezeano) ان الصــنفین  ٧یالحــظ مــن الجــدول (.51 AU  وOscar Poly

Danisco كانا اكثر االصناف حساسـیة للفطـرRhizoctonia solani إذ كـان هنـاك تعفـن 4

%كامـــل للبـــذور وكانـــت نســـبة النباتـــات الناجیـــة  ن الصــــنف ) ا٨. وتشـــیر نتـــائج الجـــدول (0

DaniscoTenor بینمــــــا 28.2%كــــــان اكثــــــر االصــــــناف حساســــــیة ونســــــبة النباتــــــات الناجیــــــة

Amorphothecaهو اكثر االصناف مقاومـة للفطـر FD9993الصنف resinaeقـد كانـت و

الفطریــات. وتشــیر العدیــد مــن االبحــاث الــى القــدرة االمراضــیة العالیــة لهــذه66%نســبة النباتــات الناجیــة 

Pythiumخاصة الفطر و ة بذور البنجر السكريفي اصاب spp)Vestberg،1988  و (Ph .

betae)Ashour ، و 1964و اخـــرونAhmadinejad ،1973   و (F . solani

Rر ـ) فضــًال عــن الفطــ١٩٨٥(ســلمان ،  . solani)Vincelli  وBeaupre ،١٩٨٩ ( .

هـو اكثـر االصـناف مقاومـة FD9993نفان الصـ  ) ٩وبصورة عامة وكمـا یوضـح الجـدول ( 
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Aـطریات   ــللفطریات المستخدمة فقد كانت نسبـة النبـاتات الناجـیة مع كـل مـن الف . resinae   و

C. globosum    وP . ultimum  وR . solani4 ) ٣٨.٦٥و  ٤٣.٧٤وهــي  

resinaeA%علـى التـوالي) . وان الفطـر  ١٩.٠٢و  ١٦.٦٦و طریـات الممرضـة مـن الف.

% و ٦٦لجمیـع االصـناف المســتخدمة مـن البنجـر الســكري وتراوحـت نسـبة النباتــات الناجیـة بــین  

% Daniscoو    FD993لالصناف 28.2 Tenor . ن معـدل النسـبة المئویـة وأعلى التـوالي

%ت بین ــالصناف النباتات الناجیة تراوح %و  13.5 Jamilaمـع االصـناف54.5 NS   و

FD9993   أي ان الصــنف التــوالي  علـى .FD9993 اكثــر مقاومـة للفطریــات المعزولــة مــن

Daniscoالبــــذور یلیــــه الصــــنف  Panama وان الصــــنفJamila NSاكثــــر االصــــناف

Pر ــحساسیة للفطریات . كذلك وجد ان الفط . ultimum شدید االمراضیة وقد تسبب في خفض

%جیـة وقـد وصـلت الـى النسبة المئویة للنباتـات النا Rیلیـه الفطـر16.66 . solani بینمـا ،4

ضــعیف القــدرة االمراضــیة ووصــل معــدل نســبة النباتــــات الناجیــة .phaseolinaMكــان الفطــر

%الى  60.66.

):الفطریات المعزولة من بذور البنجرالسكري المتحصل علیها من جامعة االسكندریة  2الجدول(

/  مصر .

% للعزلالفطریاتاالصناف

BetaChaetomiumعدید االجنة globosum4
Macrophomina phaseolina2

Del 937Chaetomium globosum12
GitaneChaetomium globosum12
FD 9993Chaetomium globosum16

Mucor spp64
Imver MonoRhizoctonia solani2
Lados (10)Aspergillus fumigatus2

Chaetomium globosum4
Rhizoctonia solani6

Monte BiancoAspergillus nigar2
Chaetomium globosum6

938Chaetomium globosum6
9421Chaetomium globosum8

: اصــابات بــادرات  البنجــر الســكري  بمــرض  تعفــن  البــذور  و مــوت البــادرات )3(الجــدول  

Chaetomiumة  التلقیح  بالفطر   نتیج globosum.
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االصناف
%

نسبة االنبات

%

تعفن البذور

%

موت البادرات

%

النباتات الناجیة

Danisco Tenor9472.26021.93
Danisco Panama96.538.6057
FD 9993909378
Gitane NS90811.269
Jamila NS5425.25.423.4
Lados 1090452124
Mezeano AU7738.52.5635.93
Oscar Ploy Danisco676700

) : اصـابات  بـادرات  البنجـر  السـكري  بمـرض  تعفـن  البـذور و مـوت البـادرات  4الجدول  ( 

Pythiumنتیجة  التلقیح   بالفطر  ultimum.

االصناف
%

نسبة االنبات

%

تعفن البذور

%

موت البادرات

%

النباتات الناجیة

Danisco Tenor9484.68.136.33
Danisco Panama96.596.500
FD 999390391536.0
Gitane NS9072018.0
Jamila NS545400
Lados 109066024
Mezeano AU7738.55.1333.36
Oscar Ploy Danisco6742.438.9315.63

) : اصــابات  بــادرات  البنجــر الســكري  بمــرض  تعفــن  البــذور  ومــوت البــادرات 5الجــدول  ( 

Macrophominaنتیجة التلقیح بالفطر  phaseolina.

االصناف
%

نسبة االنبات

%

تعفن البذور

%

موت البادرات

%

النباتات الناجیة

Danisco Tenor946.2612.5375.2
Danisco Panama96.53.21093.28
FD 99939024660
Gitane NS9018666
Jamila NS5437.83.612.6
Lados 10909081
Mezeano AU7717.96059.03
Oscar Ploy Danisco6711.1617.8637.96

) : اصابات بادرات البنجر السكري بمرض تعفن البذور وموت البادرات  نتیجة  6الجدول ( 

Mucorر   التلقیح  بالفط spp.



اختبار سالمة البذور وحساسیة اصناف البنجر السكري

١٨٨

االصناف
%

نسبة االنبات

%

تعفن البذور

%

موت البادرات

%

النباتات الناجیة

Danisco Tenor944712.5334.46
Danisco Panama96.548.25048.25
FD 999390331245
Gitane NS9069021
Jamila NS5430.614.49
Lados 109033651
Mezeano AU7730.8046.2
Oscar Ploy Danisco6740.22.2324.56

) : اصابات بادرات البنجر السكري بمـرض تعفـن البـذور ومـوت البـادرات   نتیجـة 7الجدول  ( 

4Rhizoctoniaالتلقیح  بالفطر  solani.

االصناف
%

نسبة االنبات

%

تعفن البذور

%

موت البادرات

%

النباتات الناجیة

Danisco Tenor9463325.06
Danisco Panama96.541.819.335.38
FD 99939045342
Gitane NS9066321
Jamila NS54451.87.2
Lados 109066321
Mezeano AU777700
Oscar Ploy Danisco676700

عفـن البـذور ومـوت البـادرات نتیجـة  ) : اصابات  بادرات  البنجر السكري بمرض ت8الجدول  ( 

Amorphothecaالتلقیح  بالفطر    resinae.

االصناف
%

نسبة االنبات

%

تعفن البذور

%

موت البادرات

%

النباتات الناجیة

Danisco Tenor9465.8028.2
Danisco Panama96.541.81054.4
FD 99939024.0066
Gitane NS9039051
Jamila NS5423.41.828.8
Lados 109036054
Mezeano AU7733.365.1338.5
Oscar Ploy Danisco6733.5٤.٤29.03
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