تأثير مرض البياض الدقيقي على نبات الكلغان و مكافحته كيمياويا
 1رمضان يوسف محمد و  2نديم احمد رمضان
 1قسم الوقاية  ،كلية الزراعة  ،جامعة صالح الدين  ،أربيل  ،العراق

 2قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

الملخص:

اختبرررف اعاليررة خمسررة مبيررداف ا ريررة علررب مرررل البيررال الرردقيان ل برراف الكل رران

 Silybum marianumوهررن أتمررن ( )Cyproconazoleوبااسررتين

( )Carbendazimوب ليرف ( )Binomylو ب ارارو( )Chlorothalonilو توبراز( )Thiabendazoleوأدف إصرابة ال باتراف إلرب خ رل معردل وزن  111برررة
ان الحال والبيف الزجاجن إلب  2112غم و 11.0غم علب التوالن ماار ة مع برور ال باتاف السليمة (2122غرم) ،كمرا سرببف اإلصرابة إلرب خ رل سربة الردهن
الخام إلب  %1211و  %1211ان برور ال باتاف المصابة ان البيف الزجاجن و الحال ماار رة مرع بررور ال باتراف السرليمة(  .) %2011رشرف باتراف الكل ران
بخمسررة مبيررداف (أتمررن وبااسررتين وب اراررو و ب ليررف وتوبرراز) وأدف هررر المبيررداف إلررب خ ررل شرردة اإلصررابة بالبيررال الرردقيان وكرران أا ررل ا المبيررد ب اراررو ()1121
وسبب أي ا زيادة ان معدل الوزن ال رر (1118غرم) والروزن الجرا

(211غرم) ومعردل وزن البررور (1111غرم) ،وان ر ال باتراف  2مرراف وبرين رشرة وأخررى

 11أيام أدف الب خ ل معدل شدة اإلصابة إلب 1122وزيادة معدل الوزن ال ر  211غم ومعدل الوزن الجا  8111غم ومعدل وزن البرور 1118غم .
الكلمات المفتاحية :البيال الدقيان ،المبيداف ال رية.

المقدمة
تعررود باترراف الكل رران إلررب العاكلررة المركبررة  Asteraceaeوتعررد مررن ال بات راف

الزجرراجن اررن كررا ون ا ول  2112وزرعررف اررن س ر ادين اخاريررة ق رهررا 30

الحوليررة اررن أمريكررا الشررمالية واررن الم ررا ق راف الم ررات المعترردل وقررد تكررون
ث اكيررة الحررول  .والمررو ن ا صررلن ل رررا ال برراف هررو م اررة البحررر ا ب رريل

س ر ررم تحت ر ررو عل ر ررب ترب ر ررة مزيجي ر ررة معام ر ررة مس ر رربااب بال ورم ر ررالين بتركي ر ررز%1

( Mustafeeو  )1211، Chattopadhyayوبواق ررع ثالث ررة بات رراف لك ررل

ررم ا الع رراق.

س ر دا ة وبثالثررة مكرررراف لكررل معاملررة واسررتخدم تصررميم الا اعرراف العش رواكية

المتوس ر ولك ررش ي تشررر ا تشررا ار بيعيررا اررن بلرردان عرردة مررن

ول را ال باف أهمية بيرة ححترواب بررور علرب العديرد مرن المركبراف ال الاي يرة
التر ررن تسر ررمب معار ررداف سر ررليمارين(complex

الكاملة (.)RCBD

)Silymarinالتر ررن تشر ررمل

الف الس ادين الحاوية علب ال باتاف مرن البيرف الزجراجن إلرب الحارل (حديارة

 SilybininوSilydianinو  Silychristinو Taxifolinواس ر ر ر ر ر ر ر ر ررتخدمف

المرصد الزلزالن ارن جامعرة الموصرل وهرن م ارة موبروبة باإلصرابة بمررل

مستخلصاف برور ال باف م ر أل ن عام ان معالجة أمررال الكبرد وقرد أكردف

البي ررال ال رردقيان) ا ررن شر ر ر رار  2110لتعر رريل ال بات رراف إل ررب اإلص ررابة

الد ارس رراف الحديث ررة رل ررص ،وان مستخلصر رراف الب رررور اس ررتخدمف ا ررن معالجر ررة

ال بيعيررة اررن الحاررل لكررون ا ريرراف البيررال الرردقيان مررن ال ريرراف إجباريررة

حراحف التسرمم ب رر المشرروم و الت راب الكبرد ال يروسرنViral Hepatitis

الت ررل وح يمكررن ت ميت ررا اررن أوسررا زرعيررة ص ر اعية اررن المختبررر .تركررف

الكبد  Cirrhosisوالتعرل لمركباف ال يردروكاربو اف ال الوجي يرة

ال بات رراف لبص ررابة المباشر ررة ا ررن الحا ررل وح ررال ر ررور أول أعر ررال الم رررل

،واررن ال ررب الشررعبن يسررتخدم الشررا المح ررر مررن ال برراف لمعالجررة حرراحف

عل ررب ال بات رراف وك رران رل ررص بت رراري  2110/8/18رش ررف ال بات رراف بالمبي ررداف

رراب باتيرا بعرد
سوب ال م وكمش ياف  ،وان أجزاب مختل ة من ال براف تعرد غ ب
إ ازل ررة ا شر رواص وتتر رراوح س رربة الزي ررف ا ررن الب رررور ب ررين  %30-20وتت ررمن

ووزعررف الس ر ادين بواقررع ثالثررة س ر ادين /معاملررة (مبيررد)  /رشررة ابرررلص قسررمف
الس ر ر ادين إلر ررب أربعر ررة مجر رراميع كر ررل مجموعر ررة متكو ر ررة مر ررن  18س ر ر دا ة  ،و

ا حمرال الده يرة ( )Linolic acid, Oleic acid, Palmitic acidولرم

ح رف محاليل المبيداف بالتركيز الموصب بش ثم معاملة ال باتراف ب را رشرا

ررمية،وان

علررب جميررع أج رزاب ال برراف حتررب البلررل التررام وهكرررا رشررف ال باترراف بالمبيررداف

ا همية الخاصة ل را ال باف تكمن أي اب ان محتواها البروتي رن واللي رن الترن

أربع ررة رش رراف وال تر ررة ب ررين رش ررة وأخر ررى ه ررن عشر ررة أي ررام وترك ررف مجموع ررة

والتلي

تسررجل أيررة تر ثيراف جا بيررة سرروى كو ررا راف تر ثير ملررين للا رراة ال

تشربش برراف الجررف(.)2118،Porterوقرد هررداف هررر الد ارسرة الررب بيرران تر ثير
م رررل البي ررال ال رردقيان عل ررب مع رردل وزن الب رررور الم تج ررة ل بات رراف الكل رران

للماار ررة رش ررف بالم رراب الما ررر اار ر اس ررتعملف مرش ررة يدوي ررة بالس ررتيكية راف
سعة  1لتر لكل مبيد ودرسف الص اف اآلتية :

و سرربة الرردهن الخررام اررن البرررور باح ررااة الررب تحديررد أا ررل المبيررداف وعرردد

معدل شدة اإلصابة على أوراق نباتات الكلغان

الرشاف المستخدمة لمااومة مرل البيال الدقيان.

قرردرف شرردة اإلصررابة علررب أوراق ال باترراف المصررابة بالبيررال الرردقيان بتاسرريم

المواد و طرائق العمل

ال برراف إلررب ثالثررة مسررتوياف (السر لب و الوسر ب و العليررا) بواقررع ثالثررة أوراق

المقاومة الكيمياوية لمرض البياض الدقيقي
اختبرررف اعاليررة خمسررة المبيررداف ا ريررة علررب مرررل البيررال الرردقيان ل برراف

الكل ر رران marianum

 S.وه ر ررن أتم ر ررن( )Cyproconazoleوبااس ر ررتين

( )Carbendazimوب لير ر ر ررف( )Binomylو ب ارار ر ر ررو( )Chlorothalonilو
توبرراز( ،)Thiabendazoleو اررل  216برراف كل رران مررن الحاررل إلررب البيررف

لكل مستوى وقدرف شردة اإلصرابة تبعرا ل ريارة  )1975( Clarkإر حصررف
ش رردة اإلص ررابة بم رردى يتر رراوح ب ررين ( = 0:)5-0الورق ررة س ررليمة وخالي ررة م ررن
اإلصر ررابة  =1،المر رررل ي ر ررن أقر ررل مر ررن  % 20مر ررن مسر رراحة الورقر ررة=2 ،
ي ررن مررن  % 40-21م ررن مسرراحة الورق ررة  =3 ،ي ررن م ررن % 60-41
مررن مسرراحة الورقررة  =4 ،ي ررن مررن  % 80-61مررن مسرراحة الورقررة=5 ،

البيررف الزجرراجن مررن درجررة ح ر اررة ور وبررة

ي ر ر ررن م ر ر ررن  % 100-81م ر ر ررن مس ر ر رراحة الورقة.أخ ر ر رررف ال ت ر ر رراك بت ر ر رراري

ل مررو هررر ال ريرراف اررن ررررو

 2110/2/2.بعد اح ت اب من الرشة الرابعة(ا خيرة)بعشرة أيام.

سبية وا ابة( Ibrahimو خرون . )1210 ،

دراسة تأثير اإلصابة في معدل وزن البذور المنتجة للنباتات

المقاومة الكيمياوية

أجريف عملية حصاد ا زهار ال ا جة من ال باتاف ان ا سربو ا خيرر مرن

تحت ررل المااوم ررة الكيمياوي ررة مرك ررز الص رردارة ب ررين ارك ررق المااوم ررة المختل ررة

ش ر ر أيررار  2005بعررد أن غ يررف سررابااب ب كيررال ورقيررة لم ررع ت رراير البرررور

ورلررص لسرررعة تاثيرهررا وبارراب اعاليت ررا ات ررة مررن الوقررف بعررد المعاملررة وس ر ولة

ع ررد

ررج ا واسررتخرجف البرررور مررن ا زهررار ال ا ررجة وجمعررف برررور كررل

ت يرها وتختل

ال راكق التن يمكن أن تستخدم اي ا المبيرداف الكيمياويرة ارن

س ر دا ة اررن كرريل ووز ررف بمي رزان حسررال وحللررف ال ترراك إحصرراكيا واختبرررف

مااومة امرال ال باف وم ا رياة الر .

ب رياة د كن .

تةةأثير الةةرل بالمبيةةةدات الكيمياويةةة فةةةي نباتةةات الكلغةةةان المصةةابة بمةةةرض

دراسةةة تةةأثير اإلصةةابة فةةي معةةدل الةةوزن الطةةرو والجةةاف للمجمةةو الخضةةرو

للنباتات

قلعررف ال باترراف مررن الس ر ادين و ر ررف مررن التربررة العالاررة ب ررا وو ررعف اررن
أكيررال ررايلون و الررف إلررب المختبررر ووز ررف ودو ررف ال ترراك  ،بعرردها و ررعف
باترراف كررل س ر دا ة اررن كرريل ورقررن وو ررعف بررال رن الك ربرراكن اررن درجررة
ْ 11م لم رردة ثالث ررة أي ررام حت ررب ج اا ررا ج اا ررا ك ررامال ث ررم اس ررتخرجف م ررن ال رررن
ووز ررف ثا يررة لحسرراب الرروزن الجررا ل باترراف كررل س ر دا ة علررب حرردى وحللررف
ال تاك إحصاكيا واختبرف ب رياة د كن .أجر التحليرل اإلحصراكن باسرتخدام
تصر ررميم الا اعر رراف العش ر رواكية الكاملر ررة  RCBDباحعتم ر راد علر ررب البر ر ررام

البياض الدقيقي على:

معدل شدة اإلصابة

أر رررف جمي ررع المبي ررداف الكيمياوي ررة المس ررتخدمة اعالي ررة ا ررن مااوم ررة م رررل
البيال الدقيان وبل معدل شدة احصرابة علرب أوراق ال باتراف غيرر المعاملرة
بالمبيداف(المرشوشررة بالمرراب اا ر )  811وكرران المبيررد ب اراررو أا ررل المبيررداف
اعالي ررة ا ررن خ ررل ش رردة احص ررابة عل ررب أوراق ال بات رراف وبل ررف  1121يلي ررا
المبي ررد توب رراز ال ررر خ ررل ش رردة احص ررابة إل ررب 111.ث ررم المبي ررد أتم ررن ال ررر
خ ل شدة احصابة إلب 1121أمرا المبيرد بااسرتين خ رل شردة احصرابة إلرب
 1111بي ما كان المبيد ب ليف أقرل المبيرداف اعاليرة اارد خ رل شردة احصرابة

اإلحصاكن الجاهز . )1221( SAS

إلب 1128وأر رالتحليل اححصاكن اروقا مع وية بين المبيرداف عردا المبيردين

النتائج والمناقشة

بااسررتين وب ليررف الررم تكررن ه رراص اررروق مع ويررة بي ما(الجرردول )1ويت ررق هرررا

تةةةةأثير اةصةةةةابة بمةةةةرض البيةةةةاض الةةةةدقيقي فةةةةي نباتةةةةات الكلغةةةةان

S.

 marianumتحت ظروف الحقل والبيت الزجاجي-:
ت رراك التجرب ررة أر رررف أن مع رردل وزن  111ب ررررة ت تج ررا ال بات رراف الس ررليمة
ال اميرة اررن الحاررل بلر  2122غررم أمررا معرردل وزن  111بررررة ت تج ررا ال باترراف
المصرابة بمرررل البيرال الرردقيان ارن الحاررل بلر 2112غررم بي مرا كرران معرردل
وزن  111بر ررررة ت تج ر ررا مر ررن قبر ررل ال باتر رراف المصر ررابة ار ررن البير ررف الزجر رراجن
البيرف الزجراجن يكرون أشرد

مررن ت ر ثير اررن ال باترراف اررن الحاررل بسرربب ترروار الررررو
ال ري رراف وت وره ررا وا تش ررارها ويع ررزى ه رررا احخ ررتال
الر وبررة ال سرربية وقلررة مرردى اخررتال

التاليدير ررة وان المبير ررداف ا خر رررى كا ر ررف أكثر ررر اعالير ررةوركر  Seemو خر رررون
( )1211أن المبي ر ر ر ر ررد ب لي ر ر ر ر ررف أق ر ر ر ر ررل ك ر ر ر ر ررابة م ر ر ر ر ررن المبي ر ر ر ر ررداف ا خ ر ر ر ر رررى

معدل وزن البذور المنتجة :

11.0غم(الشكل )1،تر ثير المررل تحرف رررو

مر ررع مر ررا وجر ررد  Hickeyو  )1211( Yoderبر رران الب لير ررف مر ررن المبير ررداف

المالكمررة ل مررو هررر
إل ررب ارت ررا مع رردحف

درجرراف الحر اررة و ررع

الت ويررة ا ررال

المستخدمة.واشررار  )1212( Al-Mujahedالررب أن ه رراص ارقراب مع ويراب بررين
المبيررد بااسررتين وبايررة المبيررداف المسررتخدمة وح يت ررق مررع مررا ركررر Kamara

واخ ر رررون( )12.1ب ر رران المبي ر رردين بااس ر ررتين وب لي ر ررف الج ر ررازيين أا ر ررل م ر ررن
المبيداف غير الج ازية المستخدمة ارن مااومرة مررل البيرال الردقيان علرب
الارعياف .
معدل الوزن الطرو
أر رررف ترراك التجرب ررة (الجرردول )1أن للمبي ررداف اعاليررة ا ررن مااومررة م رررل
البيررال الرردقيان علررب الكل رران ماار ررة بال باترراف المعاملررة بالمرراب الما ررر و

علب قلة شدة ال وب ان البيف الزجاجن (. )12.1 ، Sitterly

كان المبيرد ب ارارو أك ر المبيرداف المسرتخدمة وادى الرب زيرادة ارن معردل الروزن

نسبة الدهن الخام في البذور

ال ررر لل باترراف وصررل إلررب  1118غررم يليررش المبيررد توبرراز و بلر معرردل الرروزن

وجررد أن كميررة الرردهن الخررام اررن برررور باترراف الكل رران المصررابة بيعي راب اررن

البيررف الزجرراجن ا خ ررل إلررب ال صر ( )%1211ماار ررة بكميررة الرردهن الخررام
ان برور باتاف الكل ان السليمة ()%2011وان هر ال سبة ارن بررور باتراف
الكل ان السرليمة تكرون متااربرة لمرا وجردها  )2118( Porterالرر ركرر بر ن
سر رربة الر رردهن الخر ررام ار ررن بر رررور باتر رراف الكل ر رران السر ررليمة تت ر رراوح بر ررين-21
.%81أما بال سبة لكمية الدهن الخام ارن بررور باتراف الكل ران المصرابة ارن
الحاررل ابل ررف سرربت ا ( %1211الشرركل)2ان احصررابة بال ريرراف تررىد إلررب
حدوث ت يراف اسلجية عديدة ي ت ع را قلرة ارن تمثيرل العديرد مرن المركبراف
 ،مررن هرررا الحررر ب ر ن ت ر ثير احصررابة تحررف ررررو
أشد و ر ة مرن تر ثير احصرابة تحرف رررو

البيررف الزجرراجن يكررون

الحارل بسربب الرررو

المالكمرة

ال ررر لل باترراف  .121غررم ويت ررق هرررا مررع عبرردا ( )2118ثررم المبيررد أتمررن
الر ررر وصر ررل معر رردل الر رروزن ال ر ررر لل باتر رراف إلر ررب  1111غر ررم أمر ررا المبير رردين
بااس ررتين وب لي ررف اك رران ت ثيرهم ررا م خ

ررا وق ررد وص ررل مع رردل ال رروزن ال ررر

لل بات رراف  0112غ ررم و  0111غ ررم عل ررب التر روالن .وم ررن التحلي ررل اححص رراكن
الحررر ب ر ن ه رراص اروق راب وا ررحة بررين المبيررداف والماار ررة اررن معرردل الرروزن

ال ررر وان ه رراص ارق ررا مع وي ررا ب ررين المبي ررداف (أتم ررن وب ارا ررو وتوب رراز) وب ررين
المبيرردين بااسررتين وب ليررف اح ا ررش ح توجررد اررروق مع ويررة بررين مبيررداف أتمررن
وبرااو وتوباز ،كرلص ح يوجد ارق مع و بين المبيدين بااستين وب ليف.
معدل الوزن الجاف

المبيررداف المسررتخدمة اررن البحررث أر رررف اعاليررة اررن مااومررة مرررل البيررال

أر رررف ترراك التجربررة (الجرردول )1ب ر ن جميررع المبيررداف أر رررف اعاليررة اررن

ال رردقيان عل ررب الكل رران ماار ررة بال باتر راف غي ررر المعامل ررة الت ررن رش ررف بالم رراب

مااومررة مرررل البيررال الرردقيان عل ررب باترراف الكل رران المعاملررة ب ررا ماار ررة

ل باتر رراف الماار ر ررة  1118غر ررم  ،وكر رران

بال باترراف غيررر المعاملررة والتررن بل ر معرردل وزن البرررور الم تجررة مررن قبررل هررر

الما ر ررر ،وبل ر ر معر رردل الر رروزن الجر ررا

أا ررل المبي ررداف المس ررتخدمة مبي ررد الب ارا ررو وق ررد وص ررل مع رردل ال رروزن الج ررا

ال باترراف إلررب  1120غررم وكرران أا ررل المبيررداف اعاليررة اررن مااومررة المرررل

لل باترراف إلررب 2111غررم يليررش المبيررد توبرراز الررر وصررل معرردل الرروزن الجررا

المبيد برااو إر بل معدل وزن البرور الم تجرة مرن قبرل ال باتراف الترن عوملرف

لل باتاف إلب 2112غم ثم يليش المبيرد أتمرن  2182غرم بي مرا بلر معردل الروزن

ب ررا  1111غررم  ،يلي ررا اررن ال عاليررة المبيررد توبرراز وهرررا يت ررق مررع أبررو غرسررة

لل باترراف المعاملررة بمبيررد البااسررتين إلرب 11.1غررم وكرران أقررل المبيررداف

( )122.إر وص ررل مع رردل وزن الب رررور الم تج ررة لل بات رراف المعامل ررة ب ررا إل ررب

الجرا

تاثي ار ان مررل البيرال الردقيان هرو مبيرد الب ليرف وبلر معردل الروزن الجرا

 1122غ ررم بي م ررا وص ررل مع رردل وزن الب رررور الت ررن ت تج ررا ال بات رراف المعامل ررة

لل باترراف إلررب 1112غررم  .ومررن التحليررل اححصرراكن ر ررر أن للمبيررداف ترراثي ار

بالمبيررد أتمررن إلررب  1110غررم  ،أمررا معرردل وزن البرررور التررن ت تج ررا ال باترراف

لل باتراف المعاملرة ماار رة بمجموعرة الماار رة

ويت ررق هرررا معررا مررا توصررل اليررش البرراحثين  Aboodو أخرررون ( ،)1221ولررم

المعاملررة بالمبيررد بااسررتين ااررد وصررل إلررب  110.غررم وأخي ر ابر كرران معرردل وزن

البررور الترن ت تج ررا ال باتراف المعاملررة بالمبيرد ب ليرف  1121غررم  ،ومرن ترراك

يكررن ه رراص اررروق مع ويررة بررين مبيررداف أتمررن وب اراررو وتوبرراز ولررم تر ررر اروقررا

التحلي ررل اححص رراكن الح ررر بر ر ن ه رراص اروق ررا مع وي ررة ب ررين جمي ررع المبي ررداف

مع وير ررة بر ررين المبير رردين بااسر ررتين وب لير ررف اح ان ه ر رراص اروقر ررا مع وير ررة بر ررين

المسررتخدمة اررن التجربررة وبررين مجموعررة الماار ررة كرررلص جررد بر ن ه رراص اررروق

المجموعتين (الجدول.)1

مع وية بين المبيداف س ا المستخدمة ان التجربة .

مع ويا وا حا ان الوزن الجرا

معدل وزن البذور

 0.75غم

 2.29غم

 2.14غم
نباتات مصابة في البيت الزجاجي

نباتات مصابة في الحقل

نباتات سليمة

الشكل ( : )1تأثير اإلصابة بالبياض الدقيقي على وزن  111بذرة لنباتات الكلغان

8.21

8.21

..21
نباتات مصابة في البيت الزجاجي

نباتات مصابة في الحقل

نباتات سليمة

الشكل ( : )2تأثير اإلصابة بالبياض الدقيقي على نسبة الدهن الخام في بذور نباتات الكلغان
تأثير عدد رشات المبيدات الفطرية على نباتات الكلغان المصابة
بمرض البياض الدقيقي :

معدل شدة اإلصابة

الح ررر م ررن الج رردول()2ان ر

بات رراف الكل رران المص ررابة بم رررل البي ررال

الرردقيان بالمبيررداف اربعررة رشرراف وال ت ررة بررين رشررة وأخرررى 11أيررام أدى الررب
خ ررل شرردة احصررابة علررب أوراق ال باترراف الةةى  1122بي مررا الررر الررثالث

مراف أدف إلب خ رل شردة احصرابة علرب ا وراق إلرب  1111يلي را ال باتراف

وأخرى عشرة أيام ادف الب زيادة ان معردل الروزن ال رر لل باتراف وبلر 211

التررن رشررف بالمبيررداف م ررتين وبلر معرردل شرردة احصررابة علررب ا وراق 1112

غررم ماار ررة ببايررة المجرراميع وهرررا يت ررق مررع ترراك أبررو غرسررة ( )122.ا ررن

وأخي ر ابر بل ر معرردل شرردة احصررابة علررب أوراق ال باترراف التررن رشررف م ررة واحرردة

مكااحة البيال الدقيان علب الارعياف ان مصر .يلي ا ال باتراف الترن رشرف

اا ر

 8مرراف وبلر معردل الروزن ال رر  1101غررم ثرم ال باتراف الترن رشرف مررتين

 ، 2121ومررن ترراك التحليررل اححصرراكن ر ررر ان ه رراص اروقراب مع ويررة

بررين عرردد الرشرراف وكرران اا ررل ا الررر  2م رراف ويت ررق هرررا مررع ال الررب و
ب ررام ( )1218و أبررو غرسررة ( )122.ولررم يكررن ه رراص اررروق مع ويررة بي ررا

وبل ر معرردل الرروزن ال ررر  2110غررم وأخي ر ابر ال باترراف التررن رشررف م ررة واحرردة

وبل ر معرردل الرروزن ال ررر  818.غررم .ومررن ترراك التحليررل اححصرراكن ر ررر

وبين معاملة الر  8مراف بالمبيداف .

ل ررا ب ر ن ه رراص اروقررا مع ويررة بررين عرردد الرشرراف وبي ررا وبررين معاملررة الماار ررة

معدل الوزن الطرو

(الجدول . )2

يتبر ررين مر ررن خر ررالل ال تر رراك أن مجموعر ررة باتر رراف الكل ر رران المصر ررابة بمر رررل

البي ررال ال رردقيان الت ررن رش ررف بالمبي ررداف بواق ررع  2رش رراف وال تر ررة ب ررين رش ررة
الجدول( : ) 1تأثير المبيدات الفطرية في نباتات الكلغان المصابة بمرض البياض الدقيقي .
معدل

معدل الوزن الطرو/نبات

معدل الوزن

شدة اإلصابة

(غم)

الجاف/نبات (غم)

ماار ة

* 3.60 a

3.17 c

0.83 c

0.25 f

أتمن

1.28 c

6.88 a

2.34 a

0.85 c

بااستين

1.86 b

5.19 b

1.76 b

0.57 d

برااو

0.98 d

8.13 a

2.80 a

1.06 a

ب ليف

1.93 b

5.08b

1.64 b

0.48 e

توباز

1.07 cd

7.26a

2.62 a

0.94 b

المبيدات

* تمثل معدل ثالث مكرراف و المعدحف التن ل ا أحر متشاب ة

من ا عمدة ح تختل

معدل وزن البذور/نبات
(غم)

مع وياب حسب اختبار د كن ع د مستوى احتمالية . %0

معدل الوزن الجاف

معدل وزن البذور

أن باتاف المجموعة احولب التن رشف بالمبيداف الكيمياويرة  2مرراف وال تررة

تر رراك التجربر ررة تبر ررين أن المجموعر ررة الرابعر ررة مر ررن باتر رراف الكل ر رران المصر ررابة

بررين رشررة وأخرررى عش ررة أيررام أع ررف أا ررل ال ترراك اررن زيررادة معرردل الرروزن

بمرررل البيررال الرردقيان والتررن رشررف  2م رراف بالمبيررداف الكيمياويررة وال ت ررة

لل باترراف وبل ر  8111غررم يلي ررا المجموعررة الثا يررة مررن ال باترراف والتررن

بين رشة وأخرى  11أيام أع رف أا رل ال تراك ارن زيرادة معردل وزن البررور

 2180غررم  ،أمررا المجموعررة الثالثررة

التررن ت تج ررا هررر ال باترراف وصررل إلررب  1118غررم  ،والمجموعررة الثالثررة مررن

لل باترراف

ال باتاف التن رشف  8مراف بل معدل وزن البررور الم تجرة  11.2غرم ،أمرا

 1101غررم امررا المجموعررة الرابعررة وهررن ا خيررة مررن ال باترراف التررن رشررف مررة

ال باترراف التررن رشررف م ررتين بالمبيررداف الكيمياويررة ااررد بل ر معرردل وزن البرررور

 1122غر ررم و تر رراك التحلير ررل

 1101غررم والمجموعررة احولررب التررن رشررف م ررة واحرردة بالمبيررداف ابل ر معرردل

اححص رراكن أر رررف اروق ررا مع وي ررة ب ررين ع رردد الرش رراف وبي ررا وب ررين معامل ررة

وزن البرور التن ت تج ا 1181غم وتت رق هررة ال تراك مرع مرا توصرل اليرش كرل

الماار ررة .و تت ررق ترراك هرررة التجربررة مررع ماتوصررل اليررش كررل مررن ال الررب و

مر ر ر ررن  Guptaو  .)12.2( Shasinghviلار ر ر ررد أر ر ر ر رررف تر ر ر رراك التحلير ر ر ررل

ب ررام( )1218ا ررن بح ررث م لمكااح ررة البي ررال ال رردقيان عل ررب الع ررب و أب ررو

اححصاكن أن ه اص اروقا مع وية برين عردد الرشراف المسرتخدمة علرب معردل

غرسة( )122.علب الارعياف (الجدول . )2

وزن البرور (الجدول. )2

الجررا

رشررف  8مرراف وبلر معرردل الرروزن الجررا

مررن ال باترراف التررن رشررف مررتين بالمبيررداف بلر معرردل الرروزن الجررا
واحر رردة بالمبير ررداف بل ر ر معر رردل الر رروزن الجر ررا

الجدول ( : )2تأثيرعدد الرشات بالمبيدات الفطرية في نباتات الكلغان المصابة بمرض البياض الدقيقي .

معدل

معدل الوزن

معدل الوزن

معدل وزن

شدة اإلصابة

الطرو/نبات (غم)

الجاف/نبات (غم)

البذور/نبات (غم)

1رشة

* 2.28 a

3.37 d

0.92 d

0.38 d

 2رشة

1.84 b

4.85 c

1.58 c

0.58 c

3رشاف

1.61 c

6.58 b

2.35 b

0.79 b

 4رشاف

1.42 c

9.00 a

3.16 a

1.03 a

عدد الرشات

* تمثل معدل ثالث مكرراف والمعدحف التن ل ا أحر متشاب ة

من ا عمدة ح تختل

مع وياب حسب اختبار د كن ع د مستوى احتمالية . %0

 .3تاثير التداخل بين المبيدات وعدد رشات المبيدات الفطرية على نباتةات

معدل الوزن الجاف

الكلغان المصابة بالمرض البياض الدقيقي في :

كرررلص الحررال بال سرربة لمعرردل الرروزن الجررا

معدل شدة اةصابة

البيررال الرردقيان ااررد كرران لررر ال باترراف المصررابة بالمبيررداف المسررتخدمة اررن

ير ر ررر مر ررن ت ر رراك الجر رردول ( )8ان ر ال باتر رراف اربع ر ررة م ر رراف بالمبي ر ررداف
المستخدمة اع ب اا ل ال تاك ان خ ل معردل شردة احصرابة علرب اوراق

التجربررة اربعررة رشرراف اا ررل تيجررة اررن زيررادة معرردل الرروزن الجررا

بات رراف الكل رران المص ررابة بم رررل البي ررال ال رردقيان لجمي ررع المبي ررداف وك رران
اا ل المبيداف برااو ان حالة الر اربعة مراف وادى الب خ ل

توب رراز ار بلر ر مع رردل ال رروزن الج ررا

توباز الر ادى الب خ رل معردل شردة احصرابة علرب احوراق المعاملرة رشرا
اربررع مرراف الررب  .1111ومررن التحليررل اححصرراكن الحررر با ررش حتوجررد اررروق
مع وية ان حالرة المبيردين ب ارارو و توبراز ع رد الرر اربعرة مرراف بي مرا ه راص
اروق مع وية بين باية المبيداف وكرلص عدد الرشاف المختل ة.

لل باترراف

وكرران لررر ال باترراف المصررابة بالمبيررد ب اراررو اربعررة م رراف اا رل اعاليررة اررن
زيادة معدل الوزن الجا

معردل شرردة احصررابة علررب اوراق ال باترراف الرب  1118يليررش اررن ال عاليررة المبيررد

ل باترراف الكل رران المصررابة بمرررل

لل باتاف ار بل 2120غم ويليرش ارن ال عاليرة المبيرد
لل بات رراف المعامل ررة ب ررا  8112غ ررم وم ررن

خررالل ترراك التحليررل اححصرراكن ير ررر ل ررا با ررش حتوجررد اررروق مع ويررة بررين
المبيررداف ب اراررو و اتم ررن و توبرراز اررن حال ررة الررر اربعررة مر رراف بي مررا ه رراص
ا ررروق مع وي ررة ب ررين باي ررة المبي ررداف وع رردد الرش رراف المختل ررة كم ررا ير ررر ا ررن
الجدول (. )8
معدل وزن البذور

معدل الورن الطرو

ير ررر مررن خررالل ترراك التجربررة الجرردول ( )8برران اا ررل ال ترراك اررن زيررادة

أمررا بال سرربة لمعرردل الرروزن ال ررر ل باترراف الكل رران المصررابة بمرررل البيررال

وزن الب رررور الم تجر ررة مر ررن قبر ررل باتر رراف الكل ر رران المصر ررابة بمر رررل البير ررال

الرردقيان ااررد كرران لررر ال باترراف بالمبيررداف اربعررة م رراف اا ررل اعاليررة وادى

الرردقيان ع ررد ر ال باترراف المصررابة اربعررة رشرراف بالمبيررداف المسررتخدمة اررن

الررب زي ررادة مع رردل ال رروزن ال ررر ل بات رراف الكل رران المص ررابة بم رررل البي ررال
الردقيان ماار رة ببايرة المعرامالف وهررا يت رق مرع ال الرب و ب ررام ( )1218و
ابر ررو غرسر ررة ( .)122.امر ررا اا ر ررل تيجر ررة ر ر رررف ار ررن حالر ررة ر ال باتر رراف

التجرب ررة ماار ررة بع رردد الرش رراف احخ رررى ار بلر ر مع رردل وزن الب رررور الم تج ررة
لل باتر رراف1181غم.ور رالمبير ررد ب ارار ررو با ر ررش اك ر ر المبير ررداف المسر ررتخدمة ار ررن
التجرب ررة ع ررد ر ال باتر رراف المص ررابة ب ررا اربعر ررة مر رراف ار بلر ر معر رردل وزن

المص ررابة بالمبي ررد ب ارا ررو اربع ررة مر رراف ار بلر ر مع رردل ال رروزن ال ررر لل بات رراف

الب رررور الم تج ررة لل بات رراف المعامل ررة ب ررا1101غم.وم ررن خ ررالل ت رراك التحلي ررل

 1212.غر ررم يلير ررش ار ررن ال عالير ررة المبير ررد توبر رراز ار بل ر ر معر رردل الر رروزن ال ر ررر

اححصاكن ير ر بان ه اص اروقاف مع وية بين جميع المبيرداف المسرتخدمة

لل بات رراف المعامل ررة ب ررا  11181غ ررم وم ررن خ ررالل ت رراك التحلي ررل اححص رراكن

ارن التجربرة وعردد الرشراف المختل رة مررا عردا المبيردين توبرازو اتمرن ارن حالررة

ير ررر با ررش حتوجررد اررروق مع ويررة بررين المبيررداف ب اراررو و اتمررن و توبرراز اررن
حالررة الررر أربعررة مرراف بي مررا ه رراص اررروق مع ويررة بررين بايررة المبيررداف وعرردد
الرشاف المختل ة كما يت ح من الجدول (.)8

الرر اربعررة مرراف  .ان ر ال باترراف اربعرة مرراف متتاليرة بالمبيررداف اع ررب
حماي ررة مس ررتمرة لل بات رراف م ررن احص ررابة ب ررالمرل و ل ررم تت رراح ال رص ررة ل م ررو
ال ر المسبب و حدوث احصابة.

الجدول( ) 3تاثيرالتداخل بين المبيدات الفطرية وعدد الرشات على نباتات الكلغان المصابة بالبياض الدقيقي

معدل وزن البذور

معدل الوزن الجاف

معدل الوزن الطرو

0.19 l

0.62 i

0.24 l

معدل شدة اةصابة

عدد الرشات

2.65 f

*3.76 b

1

0.78 i

3.03 f

3.86 a

2

0.24 l

0.74 i

3.01 f

3.23 b

3

0.31 kl

1.16 fghi

3.96 ef

3.55 a b

4

0.42 jkl

0.91 hi

3.34 f

1.79 d

1

0.67 g
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Abstract
The infection of Milk thistle (Silybum marianum) with powdery mildew resulted in the reduction of the average weight
of 100 seeds in the field to 2.14 gm and in the green house to 0.75 gm, compared to the seeds of uninfected plants 2.29
gm. The infection also resulted in a reduction in raw fat rate to 12.8 % in the seeds of infected plants in the green house
and 19.8 % in the seeds of infected plants in the field, in comparison with the seeds of the uninfected plants 25.8 %. S.
marianum plants were sprinkled by five types of fungicides(Atemi, Bavistin, Benlite, Bravo and Tobas).The fungicides
resulted in a reduction in the infection intensity with powdery mildew. The best of which was Bravo (0.98) which also
caused increase in the wet weight average (8.13 gm), the dry weight average (2.8 gm) and seeds weight average (1.06
gm). Sprinkling the plants 4 times in a period of 10 days between each lead to a reduction in the infection intensity
average to 1.42, wet weight average (9.0 gm), dry weight average (3.16 gm) and seeds weight average (1.03 gm).
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