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 ملخصلا
 .Fusarium oxysporum f. spدراسة مرض ذبول البطيخ المتسبب عن الفطرين  .  2021صالح محمد اسماعيل.  نزار خلف عزال و   الخزرجي،

melonis وMacrophomina phaseolina  95-85 (:2)39 ،العربية. مجلة وقاية النبات ق مكافحتهائوطر. 
توافق الفطرين الممرضين  أ نتائج الدراسة  نبات  إمراضيه ذبول    شدة  في  Macrophomina phaseolinaو    Fusarium oxysporum f. sp. melonisظهرت 
محافظة  ل  تينالتابع  منطقة الدجيل واالسحاقيالواقعة في    لنباتات المصابة التي تم جمعها من حقول الخضروتم عزل كال الفطرين من ا  GALIA F1للصنف    البطيخ

الدين. عند تداخل    على التوالي ،  0.54  ،%86.66و  0.66  ، %100.00شتال  البذور واألمعاملة  طريقة  ل  اإلصابة وشدة    لإلصابة المئوية  حيث بلغت نسبة    صالح 
وحامض    T. harzianumالمستحضر الحيوي ترايكوزون للفطر  معامالت  استخدام بعض    واوضحت نتائج  . M. phaseolinaو  F. oxysporum  الفطرين الممرضين

الهيومك  Salicylic acid   (SA )  السالسليك  الزراعي   Humic acid  (H)  وحامض  األ  ( S)   والكبريت  البذور وسقاية  انزيم  إلى    شتالوبطريقة معاملة  زيادة في تركيز 
فينول    الكايتينازوانزيم    زاالبيروكسيد بولي  تفوق  ظهرتأو   ، اوكسيداز  وانزيم  المعامالت  للفطر     ا  معنوي     ا  تلك  ترايكوزون  الحيوي  المستحضر  الثالثي  التداخل   لمعاملة 

T. harzianum  على التوالي مما انعكس    ، وحدة/مل  3.84  ، 79.22  ، 68.50تركيز بلغت النسبة    علىأ   شتال حققتاأل   معاملةوبطريقة  الهيومك  و    سليكيوحامض السال
 ، 0.66  %،100.00اذ بلغ    قياسا بمعاملة الشاهد الملوثة بالممرض  ، على التوالي ،  0.08  ، %23.33اذ بلغتا    اإلصابةوشدة    المئوية لإلصابةنسبة  الخفض    في          ايجابا  

 .على التوالي
 .العراق  بطيخ،، مكافحة حيوية، F. oxysporum ،M. phaseolinaفطور،   :مفتاحية  كلمات

 
 

 1المقدمة 
 

من محاصيل الخضر التابعة    (.Cucumis melo L)نبات البطيخ    يعد
القرعية   و Cucurbitaceaeللعائلة  أحادية    معظمن  أ،  تكون  أصنافه 

البطيخ   .(Wien, 1997)    (Monoecious)المسكن   نبات  يزرع 
على العديد من   الحتوائه على مواد غذائية مهمة لإلنسان وكذلك يحتوي 

المعدنية ظروف و ،  العناصر  تحت  العراق  مناطق  جميع  في  يزرع 
ا وفي  المحمية  )الزراعة  شاسعة  وبمساحات  المكشوفة  شاكر لحقول 

و  2000 ،خرون آو  األ(.  السنوات  المرضية في  المسببات  أصبحت  خيرة 
الرئيسية   العوامل  والمن  البطيخ  نبات  إلنتاج  األمراض المحددة  سيما 

تتس و   رو الفط  عنبب  التي  التربة  في   انالفطر منها  المستوطنة 
Macrophomina phaseolina   و   Fusarium oxysporum f. sp. 

melonis  اإلنتاج في  كبيرة  اقتصادية  خسائر  تسبب   والتي 
(Hull, 2002  ؛Siguenza et al., 2005)  .الفطر  يعد 
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M. phaseolina  الفطور يصيب   من  اذ  الواسع  العوائلي  المدى  ذات 
من  أ فضال    500كثر  نباتي  انتاجهع                  عائل  الحجرية  األ  ن  جسام 

sclerotia))    تعد الجفاف    مقاومة  بنيات والتي  ظروف   تحت 
 يعد ف  F. oxysporum f. sp. melonisالفطر  ما  أ  . (2011،  )الجبوري 

النباتات  من  نوع  مئة  من  اكثر  في  الذبول  ألمراض  الرئيسي  المسبب 
المهمة القرعية    نباتات  تصاب  .االقتصادية  واسع العائلة   وبشكل 

مسببات الذبول الوعائي والمتسببة عن السالالت الفسيولوجية المختلفة ب 
البطيخ   F. oxysporum  للفطر نبات  تصيب  التي  االنواع   ومنها 

(Egel & Martyn, 2007)  . الرغم من حدوث  و المبكرة   اإلصابةعلى 
ال عند  إال يمكن مشاهدتها    المرض  أعراضفان    للنبات ولكال المسببين

ن نمو النبات يكون أ  اذ ،  التزهير والعقداجهاد النبات في مرحلة  مرحلة  
بداية       ا  طبيعي  النبات  اإلصابةفي  مرحلة تكوين إلى    ولكن عندما يصل 

فان   تتغير   وراقاألالثمار  األإلى    السفلية  تذبل  اللون  ثم   حد أصفر 
تتطور  أ وبعدها  النبات  إلى    أعراضفرع  للنبات  اإلصابة  تام   ذبول 
(Egel & Martyn, 2007 ؛Kubota et al., 2008 .) 

في مكافحة دقيقة  استخدام كائنات حية  لى  ع  جهود الباحثين  دأبت
بديلة   للنبات  الممرضةالمسببات   تكون  طرائق  ايجاد  في  محاولة  وهي 



 ( 2021) 2، عدد 39مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  86

أمانا    أكثر  تكون  لكي  الكيميائية  المبيدات  استخدام  البيئي                                                      عن   للنظام 
والبكتريا والتي تكون موجودة   ورالفط  بعض  ومن هذه الطرائق استخدام

منطقة  عادة   من  تؤدي((Rhizosphere  الجذور  بالقرب  والتي  إلى   ، 
خطور خفض   من  والتقليل  المرض  المرضلقاح  وتطور  تلك   ة  والسيما 

من بين هذه الكائنات   .الغازية والمستوطنة في التربةالمسببات المرضية  
المجال   هذا  في  استخدمت  التي  الفطر الدقيقة  جنس   أنواع 

Trichoderma spp.   والتي نجحت في كبح وتثبيط عدد من المسببات
 & El-Mohamedy)  المرضية ومنها مسببات أمراض الذبول الوعائي

Abd El-Baky, 2008  ؛Moses, 2006  ؛Turk et al., 2006).   وقد
سهمت في أ  T. harzianum  ن معاملةأ(  2015)  ،بين علوش وآخرون 

 تها وشد  F. oxysporum f. sp. cicerisبالفطر    اإلصابةخفض نسبة  
الحمص نبات  و على  حامض أ كذلك  .  ومنها  المواد  بعض  سهمت 

وتحفيز  سليك  ي السال استحثاث  النباالفي  العائل  في  الدفاعي   .تينظام 
البطيخ ا  McConchic et al.   (2007)  شارأ نبات  بذور  معاملة  ن 

انزيمإلى    ادىبحامض   بزيادة  الجهازية  المقاومة   ي استحثاث 
Peroxidase    وChitinase .  اضافة الكبريت  يعد  كمبيد  إلى    و  دوره 

خفض   في  يسهم  الهيدروجينيفطري  جاهزية   في  االس  وزيادة  التربة 
الغذائية   العناصر  امتصاص  في  و النبات   ( 2001  ،آخرون )االعظمي 

البحث الكيمياوية    بعضيم  و تقإلى    وهدف  وتوليفة   والحيويةالمعامالت 
  .في كبح مرض ذبول البطيخ  تطبيقها

 

   هوطرائق بحث مواد ال
 

 والتشخيص العزل 
 تيمنطقالعينات المصابة لنبات البطيخ من حقول الخضر في    تجمع

بتاريخ   الدين  صالح  محافظة  في  واالسحاقي   20/6/2019الدجيل 
عليها   ظهرت  الخضري   أعراضوالتي  المجموع  وذبول  تمت   ،اصفرار 

عملية قلع بعض النباتات والتخلص من الكتل الترابية العالقة بالمجموع 
سم   5الجذري مع ازالة تفرعات المجموع الخضري واالبقاء على مسافة  

الجذري  المجموع  مع  التاج  من .  لمنطقة  اكياس  في  العينات  وضعت 
اث  و ي البولي  ث لين  حرارة  وحفظها  ثالجة  الإلى    نقلهاتم  م  من   س ° 4عند 

االستعمالولح العزلين  عملية  واجريت  الخشب   ،  وعاء  من  جزء  بأخذ 
 Agriosليها  إشار  أباستخدام طريقة العزل التي  لمنطقة التاج    الداخلي

 15  ( والتي تضمنت غسل المجموع الجذري بالماء الجاري لمدة2005)
قطعت ثم  بطول  إلى    دقيقة  صغيرة          سطحيا    وطهرت،  سم  0.5قطع 

لمدة  وذلك   هايبوكلورا  تيندقيق  بغمرها  محلول  الصوديوم  ي في  ت 
(NaOCl) 1 % وذلك ماء مقطر معقم إلى  جزاء النباتيةتلك األنقلت  ثم

فيها  طهيرالت إلزالة محلول   النباتية  وضعت    بعدها   .العالق  فوق المادة 

 ونقلت الموجود فيها    تجفيفها من الماء الزائدوذلك ليتم  ورق ترشيح معقم  
ب /قطع  4  بواقع معقمطبق  حاو إلى    ملقط  بتري  الوسط   على  يةاطباق 

له و   Potato Dextrose Agar  (PDA)  الصلب   الزرعي المضاف 
  بعد تعقيم الوسط  .لتر(مغ/  250)  بتركيز  Ampicillinالمضاد الحيوي  
بجهاز  بخاري   ضغطب و   س°121  حرارة  ندوع المؤصدة    الزرعي 

  س° 27±2حرارة    عندطباق  حضنت األثم  دقيقة    20ولمدة    ²سم/غك  1.5
 واعادة   الفطر النامية  لمستعمراتوبعدها تم اجراء الفحص    امأي   5لمدة  

جديدة حاوية  اطباق  إلى    طراف الخيوط الفطريةأقطع من    تنقلو   تنقيتها
الـ   تحضينها    PDAعلى  ثم  ثم و ومن  الفطرية  المستعمرة  نمو  مشاهدة 

على   للحصول  اكثارها  واعيد  نقيةنقيت  المرض ت .  عزلة  لقاح  اكثار  م 
الفطرين المحلي  لكال  الدخن  بذور   Panicum miliaceum  على 

(Dewan, 1989).   
 

 قياس المؤشرات االنزيمية لعوامل االستحثاث 
اإلنزيم راشح  بعد أتم    -  تحضير  النباتات  معامالت  من  عينات  خذ 

غرام واحد من  خذأاذ تم  ،  من االنبات وقبل التزهير     ا  يوم  20مرحلة نمو  
الجذور  غسلت  بعدها  المعامالت  من  معاملة  ولكل  الجذري  المجموع 
كل  سحقت  ثم  الترشيح  ورق  باستعمال  جففت  ثم  جيدا  المقطر  بالماء 

بعدها   ،عينة على حدة باستعمال هاون خزفي موضوع في حمام ثلجي
ال أضيف المنظم ذي  الفوسفات  الهيدروجيني  محلول  بمقدار   pH 6رقم 

الترشيح    10 ورق  باستخدام  السائل  رشح  ثم   Whatman no.1مل 
سعة   اختبار  أنابيب  في  جهاز  ثم  مل    10ووضعت  في   الطردوضع 

س، °4حرارة  ند  دقيقة ع  20دورة/دقيقة و لمدة    10000  بسرعة  المركزي 
الطافي لألنزيم  الرائق/واستعمل  اإلن   مصدرا  الراشح  يمثل  زيمي  والذي 
 (.  2011)حسن وآخرون،

 

قدر اإلنزيم حسب   -  (Peroxidase)   ز االبيروكسيدانزيم فعالية  تقدير  
طريقة   في  جاء  من   Hammerschmidt et al.  (1982)ما   وذلك 

أخذ   المعامالت   0.1خالل  من  معاملة  لكل  االنزيم  راشح  من  مل 
 مل من محلول   2.5  ووضعت في خلية الجهاز ثم اضيف له  المدروسة

الهيدروجين بجهاز   Guaicolو    2O2H  بيروكسيد  وضعت  بعدها   و 
الضوئي بنفسجيةمتصاص  القياس    الطيف  الفوق   األشعة 

(UV-Spectrophotometer)    عندوقيست االمتصاصية لخليط التفاعل 
 3و    2،  1،  0  واخذت القراءات بعد زمن   ، نانوميتر  470  ةموجطول  
الدقيقة ،  دقائق الثالثة من القراءة في  الدقيقة  وبعدها طرحت القراءة في 

 (. 2019 وحدة/مغ بروتين )الغثوان، 0.01 قسمت على صفر وبعدها
 

إنزيم   قدر هذا االنزيم حسب   -  (Chitinase)  ز االكايتين تقدير فعالية 
بإضافة    Tweddell et al.  (1994)طريقة   من   0.5وذلك  مل 
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مل من محلول الكايتين   0.5  مستخلص اإلنزيم لكل معاملة مختبرة مع
 حرارة درجة  عند  نابيب اختبار وبعدها حضنت في حمام مائي  أفي    1%

مل من محلول   1وبعد انتهاء الوقت تم اضافة    تينساعولمدة     س° 37
نايترو حامض الس ثم DNS  (Di nitro salsalic acid  )  سليكي لاثنائي 

حرارة  درجة  عند  لمدة خمسة دقائق         يضا  أوضع المزيج في حمام مائي  
100  ºع  س االمتصاصية  وقيست  األنابيب  بردت  موج   ندثم    ةطول 
الضوئي  540 المطياف  جهاز  في  بنفسجية   نانوميتر  فوق     لألشعة 

في تقدير   N - acetyl Glucoseamine  اعتمد المنحنى القياسي لسكرو 
األ هذانشاط  ع رف  حيث  )وحدة/مل(  بأنه                              نزيم  اإلنزيم   النشاط  كمية 

لتمرير   الالزمة  التفاعل  ظروف  سكر  1.0وحسب  من  مول   مايكرو 
N-acetyl Glucoseamine في الدقيقة الواحدة. 

 

انزيم  تقدير  فينول    فعالية   اوكسيداز   البولي 
 (Polyphenol oxidase)  -  اوكسيداز  البولي فينول  نزيم  انشاط    قدر 

بإضافة  Mayer et al.  (1965  طريقة  حسب وذلك  من   0.1(  مل 
في  ووضع  المدروسة  المعامالت  من  معاملة  لكل  االنزيم  مستخلص 

اليها اضيف  ثم  الجهاز  مادة    2.5  خلية  ، Chatecholمل من محلول 
التفاعل بوس تم قياس االمتصاصية لخليط  طة جهاز المطياف اوبعدها 

بنفسجية   الضوئي الفوق  ثم نانوميتر،    470  ةموج طول    عند  لألشعة 
اال الوحدة  الحاصل  وذلك  نزيمية  عرفت  التغير   باالمتصاصيةبمقدار 

 .للدقيقة الواحدة 0.01بمعدل 
 

و يم  و تق لبذور  المعامالت  بعض  مكافحة أكفاءة  في  البطيخ  شتال 
 المرض 
الكاملة  تجربةالنفذت   العشوائية  القطاعات  تصميم  وفق  ضم   .العاملية 

 GALIAشتال للصنف  العامل االول طريقة المعاملة معاملة البذور واأل

F1 1هو موضح في جدول  كماو معاملة  16ما العامل الثاني فضم أ . 
 يام تم معاملة الجور بلقاح الفطرينأقبل اضافة المعامالت بثالثة    
(F. oxysporum f. sp. melonis    وM. phaseolina   وبواقع              معا ( 

الدخن    2.5 بذور  على  المحمول  منها  لكل  الفطر  لقاح  من  غرام 
 :التالي فكانت على الشكلبالنسبة لطريقة استخدام المواد  ماأ ،المحلي

محمل على    T. harzianum  المستحضر الحيوي ترايكوزون للفطر .1
يحتوي   والذي  القمح  والمجهز من    1/بوغ  107×19على  بذور  غ 

 . غ/جورة 5وتم استخدامه بإضافة قبل شركة الجود 

م الكبريت الزراعي المعد لمعامالت التعفير المنتج  استخدالكبريت:   .2
نثرا   اضافته  وتم  الفالحين  قبل  من  والمستخدم  موقع                                                    محليا  في 

 في التربة.       جيدا   خلطها غرام/جورة مع  5الجور بواقع 

الهيومك و  .3 الفولكمستحضر حامض  : استخدم المستحضر  حامض 
االسبانية وحسب تعليمات الشركة  Disperالجاف والمعد من شركة 

بتركيز  ،المصنعة فيهنقعتر  ي غ/ل  5  حضر محلول   البذور لمدة   ت 
لطريقة   مل/جورة  50بمعدل  محلول  الاضيف    ثمدقيقة    60
 .شتالاأل

السال .4 السالي حامض  حامض  محلول  استخدم  بتركيز  ي سليك:  سليك 
بإضافة  ي مغ/ل  200 ذلك  وتم  األ  2تر  حبوب  من  سبرين قرص 

واذابته  100) باستخدام    ما مغ(  عضوي  مذيب  من    10في  مل 
تم اضافته70الكحول تركيز   لإلى    % وبعدها  الماء  ي حجم  تر من 

في نقع    سليك واستخدم المحلول ي يل ذوبان حامض الساللتسهالفاتر  
، دقيقة )الجبوري   60الدراسة لمدة    شتال المستخدمة فيالبذور واأل

2011.) 

: استخدم المبيد المعد من شركة  Tachigazol  %30معاملة المبيد   .5
Vapco  بمعدل األ المصنعة  الشركة  تعليمات  وحسب   ردنية 

بمعدل    2 واضيف  نقعها أ  ،مل/جورة  50مل/لتر  فتم  البذور  ما 
 .دقيقة 15بمحلول المبيد لمدة 

 

استخدامها  أ معدالت  اضافتها  فتم  المتداخلة  المعامالت    ها نفسما 
 .18/8/2019بة بتاريخ وهي في حالة االنفراد. نفذت التجر 

حسب   التجربة  معامالت  لجميع  والعزق  الري  عملية  تمت 
النبات التجربة المشار  و   ،متطلبات  ليها إاستخدمت مع جميع معامالت 

من           سابقا   لحمايتها  الزراعي  بالشاش  تغطيتها  وتم  الحقلية  التجارب  في 
وعند بداية التزهير   .تأثيرات الحرارة العالية والحشرات الماصة والقارضة

الحشري  بالمبيد  ورشها  المعامالت  جميع  من  الشاش  اغطية  رفع  تم 
Avaunt 15 EC   الفعالة )المادة  سنجنتا  شركة  من  المنتج 

 Indoxacarbتر لحمايتها من حشرة ذبابة القرعيات  ي مل/ل  0.5  ( بمعدل
االخرى  الحشرية  العناكب  ،  واالصابات  بمبيد  رشها  تم  ذلك  فضال عن 

بتركيزابام العناكب ي مل/ل  0.5وبمعدل    1.8  كتين  لمكافحة  التي   تر 
 .ظهرت على بعض نباتات الحقل

 

 وشدتها  اإلصابةتقدير نسبة 
النباتات أ القراءات من  اخذ  تم  العقد  وبداية  التزهير  اكتمال عملية  ثناء 

تسجيل   وتم  معاملة  ظهرت عليها في كل  التي  المصابة  النباتات  عدد 
القاعدية مع مؤشرات الذبول وحساب   وراقالمرض باصفرار األ  أعراض

سلم   5-0باستخدام  عدد النباتات المصابة وتوزيعها وفق درجة اصابتها  
التالي  (Gao et al., 1995؛  2020،  الشيال)مرضي   الشكل   :على 

تظهر    =0 )ال  سليم  (،   أعراضنبات  مرئية  اصفرار 1  مرضية   =
بنسبة   النبات  أوراق  4-2اصفرار  )%  20-1المجموع الخضري   ،(من 
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  أوراق   8-5اصفرار  )%  40-21اصفرار المجموع الخضري بنسبة    =2
النبات المجموع    =3  ،(من  بنسبة  اصفرار  مع 60-41الخضري   %

اكثر )اصفرار  النبات  افرع  احد  في  ذبول  من   أوراق  10من    وجود 
النبات(،   افرع  الحد  ذبول  مع  الخضري 4النبات  المجموع  اصفرار   =

ذبول   =5كثر من فرع للنبات،  أ% مع وجود ذبول في  80-61  بنسبة
 .وموت النبات بشكل كامل

 تالية:ال وفق المعادلة  اإلصابةوحسبت نسبة 
 

 % لإلصابة = 
 عدد النباتات المصابة 

 ×100 
 العدد الكلي للنباتات المفحوصة 

 
 :(McKinney, 1923)التالي وفق  اإلصابةومن ثم تم حساب شدة 

 

 شدة اإلصابة =

فئتها +.............عدد  × عدد النباتات من الدرجة االولى )

 ( فئتها × الخامسةالنباتات من الدرجة 

اعلى درجة في الدليل   مجموع النباتات المفحوصة ×

 المرضي 

 

 التحليل اإلحصائي 
( التباين  تحليل  جدول  باستعمال  وذلك  البيانات   ANOVAحللت 

table  ،)استخدم  ( الحدود  متعدد  دنكن   Duncan's multipleاختبار 

range test (1980، هللا)الراوي وخلف  0.05احتمال ( وعند مستوى. 
 

 النتائج والمناقشة  
 

 العزل والتشخيص 
خالل   ومن  المصابة  البطيخ  نباتات  جذور  من  العزل  نتائج  بينت 

فطري   الفحص نمو  الفطرالمستعمرة    لون ان  و   ظهور   لعزلة 
F. oxysporum هومع ما بني محمر. ولمقارنة صفات الفطر الممرض 

ووضع على شريحة   موجود في المراجع العلمية اخذ جزء من المستعمرة
تحت   فحصها  لغرض  التكبير زجاجية  قوة  وعلى  الضوئي   المجهر 

40x،    والكونيدات المقسم  الفطري  الخيط  مالحظة  تم  بأنواعها  حيث 
الكونيديا   الكبيرة و   Microconidia  الصغيرةالثالثة  الكونيديا 

Macroconidia  الكالميدية    والسبورات((Chlamydospors   وهذه
تتطابق مع الفطر  الصفات    F. oxysporum f. sp. melonis  صفات 

(Hibbett et al., 2007).    الزرعي  كما الوسط  على   PDAظهرت 
مائل  البداية  في  شفاف  الفطري  الغزل  وكان  النمو  سريعة  مستعمرات 

تحول ثم  األبيض  األإلى    للون  المستعمرة اللون  مركز  من  بدءا                               سود 
بأكملها المستعمرة  زغبية،   .ليشمل  نموات  المستعمرة  فوق  وظهرت 

كروية   اللون  سوداء  بكنيديا  يكون  الفطر  ان  المجهري  الفحص  وأظهر 

والحامل الكونيدي يكون اسطوانيا شفافا والكونيديا تكون شفافة اسطوانية 
كروية  الواألجسام   اللون  سوداء  صغيرة  نه  أعلى  شخصت  و حجرية 

التصنيفي باستخدام    Macrophomina phaseolinaفطر  ال المفتاح 
 .Watanabe (2002)من قبل المعتمد 

 

 ز ا البيروكسيدإنزيم  نشاطفي  المستخدمةتأثير المعامالت 
البذور ب معاملة  الشتال عن  األب معاملة  التفوق  (  1  جدول)نتائج  الظهرت  أ

معنوي   بلغ  إوباختالف    52.72  لهما  زاالبيروكسيدانزيم    نشاط ذ 
وجود اختالف معنوي بين المعامالت اذ   لوحظ  كما  ملوحدة/  50.11و  

وحامض  ترايكوزون  الحيوي  للمستحضر  الثالثية  المعاملة  حققت 
تفوقي السال الهيومك  وحامض  الحيوي      ا  سليك  المستحضر  معاملة  على 

السال وحامض  والكبريت  الحيوي ي ترايكوزون  المستحضر  ومعاملة  سليك 
معنوي   وباختالف  الهيومك  وحامض  وكبريت  بلغ  إترايكوزون   نشاط ذ 

التوالي  ،ملوحدة/  62.46  ،63.88  ،67.46نزيم  اال قياسا   ،على 
 االنزيم   نشاطذ بلغ  إ  الشاهد السليمبالمعاملة الملوثة بالممرض ومعاملة  

التوالي  29.72و    36.07 على  بين أ  . وحدة/مل  للتداخل  بالنسبة  ما 
وطريقة   الثالثية  تتفوق  ،المعاملةالمعامالت  من  المعاملة   المكونة 

الهيومك  وحامض  السالسليك  وحامض  ترايكوزون  الحيوي  المستحضر 
األبطريقة   معنوي  ،  شتالمعاملة  اختالف  وجود  الثالثية لمع  لمعاملة 

الحيوي   هانفس المستحضر  معاملة  عن  اختالفها  عدم  مع  البذور  في 
السال وحامض  والكبريت  المستحي ترايكوزون  ومعاملة  الحيوي سليك  ضر 

الهيومك   وحامض  وكبريت  بلغ  األ  بمعالجةترايكوزون  اذ  نشاط شتال 
 ،ملوحدة/  64.65  و  65.15،  66.42  ،68.50  زاالبيروكسيد  انزيم  

التوالي بمعاملة    ،على  بالف  الشاهدمقارنة  الممرض ومعاملة الملوثة  طر 
السليم معنويا  لأل  الشاهد  اختالفهما  مع  والبذور  بلغ  إ                                   شتال   ، 37.79ذ 

التوالي.  ،ملوحدة/  28.77  و  30.68و    34.35 انزيم   على   يعد 
إلصابة النبات بالمسببات المرضية وله خطوة        مهما           مؤشرا   ز االبيروكسيد

اللكنين   تكوين  عملية  اثناء  النهائية  البلمرة  في  له أمهمة  يكون  قد  و 
تكوين   في  مباشر  االختراقنين  غ اللارتباط  عملية  من  يحد   الذي 

(Gross, 1979).  مراد آل  عزالت إلى    (2011)  وذكر  قدرة 
في    .Trichoderma sppالفطر على ة  كافحالمالمستخدم  الحيوية 

اللوبياء   نبات  مقاومة  زيادة  وذلك  استحثاث  خالل   أنزيم   نشاطمن 
 باقي بصورة معنوية على    Tv1تفوق عزلة  إلى    ذ أشارإ  ز االبيروكسيد

رطبوحدة/  1.52  زيمـاألن   نشاطغ  ـبل  حيث   ،العزالت وزن  وتوافقت    ،غ 
النتائج   سابقة  هذه  دراسات   ,.Chitra et al   ؛2014)العزاوي،  مع 

النتائج  .  (McConchie et al., 2007؛  2008 هذه  أنزيم وتؤكد   أن 
 اتالنشطة في النبات   وسائل الدفاعيةحد الأمن  ربما يكون    زاالبيروكسيد

 .El-Khallal (2007) كما أشار المرضيةبالمسببات  لإلصابة
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Table 1. Effect of different treatments and method of application on peroxidase activity (units/ml). Each value represents three 

replicates. 
 

 

 * المعامالت
Treatments* 

 معدل تأثير المعاملة  Application method   طريقة المعاملة
 Mean of 

treatment effect 
 معاملة البذور 

Seed treatment 
 معاملة الشتال 

Seedlings treatment 

 Inoculated control 34.55 q 37.79 p 36.07 m  شاهد ملوثة بالفطرين

 Healthy control 28.77 s 30.68 r 29.72 nشاهد سليم 

T 48.16 kl  49.48 k 48.82 i 

S 40.19 o 46.06 m 43.12 l 

SA 45.83 m 47.36 lm 46.59 j 

H 42.37 n 47.14 lm 44.75 k 

 Tachigazol fungicide 49.86 jk 50.01 jk 49.93 i   مبيد فطري تاشيجازول

T+S 53.97 gh  56.92 ef 55.44 ef 

S+H 51.67 ij 53.86 gh 52.76 h 

T+H 55.74 fg  57.34 ef 56.54 de 

T+SA 55.91 fg  58.5 de 57.20 d 

S+SA 52.38 hi  54.45 gh 53.41 gh 

SA+H 53.26 hi  55.61 fg 54.43 fg 

T+S+H 60.28 d  64.65 b 62.46 c 

T+S+SA 62.62 c  65.15 b 63.88 b 

T+SA+H 66.42 b 68.50 a 67.46 a 

  Mean value of treatment effect 50.11 b 52.72 a  معدل تأثير طريقة استخدام المعاملة 
 %.5 احتمال ال توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى هفي العامود نفسحروف متشابهة يتبعها التي قيم ال

 *T  = المستحضر الحيوي ترايكوزونT. harzianum ، S ،كبريت زراعي =H  ،حامض الهيوميك =SA حامض السالسليك =.  
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 

* T= Biological control product Trichozone (T. harizanum), S= Agricultural sulfer, H= Humic acid, SA= Salicilic acid. 

 
 ز اإنزيم الكايتين  نشاطفي  المستخدمةتأثير المعامالت 

                    شتال تفوقت معنويا  المعاملة باألطريقة  ( ان  2وضحت النتائج )جدول  أ
المعاملة بالبذور وباختالف معنوي لنشاط انزيم الكايتيناز، اذ بلغتا   على

وحدة/مل، على التوالي، كما ان المعامالت الثالثية    60.68و    63.48
معنويا   معاملة                  اختلفت  حققت  اذ  والفردية،  الثنائية  المعامالت  عن 

السال وحامض  ترايكوزون  الحيوي  الهيومك ي المستحضر  وحامض  سليك 
معاملة  أ  عن  معنوي  اختالف  وجود  عدم  مع  لالنزيم  نشاط  على 

و  والكبريت  ترايكوزون  الحيوي  السالالمستحضر  لكنهما ي حامض  سليك 
معنويا  ت اختلف والكبريت              ا  ترايكوزون  الحيوي  المستحضر  معاملة  عن 

النشاط   معدل  بلغ  اذ  الهيومك    74.10  و  76.72  ،77.89وحامض 
مقارنة بمعاملة الشاهد الملوثة بالفطر ومعاملة    وحدة/مل، على التوالي،

 وحدة/مل على التوالي.  40.47و  48.37الشاهد السليمة اللذين بلغا 
الثالثية   المعامالت  تفوقت  معاملة         يضا  أكما  طريقة  باستخدام 

شتال عن باقي المعامالت اذ بلغ نشاط االنزيم بمعاملة المستحضر األ
على من أ الحيوي ترايكوزون وحامض السالسليك وحامض الهيومك قيمة  

مع   يكمعاملة المستحضر الحيوي ترايكوزون والكبريت وحامض السالسل
معنويا   اختلفت  لكنها  بينهما،  معنوي  فرق  وجود  معاملة                                                   عدم  عن 

الهيومك  وحامض  السالسليك  وحامض  ترايكوزون  الحيوي  المستحضر 

ترايكوزون  الحيوي  والمستحضر  البذور  معاملة  طريقة  استخدام  عند 
األ معاملة  طريقة  باستخدام  الهيومك  وحامض  عدم والكبريت  مع  شتال 

معنوي  فروقات  االنزيم  وجود  نشاط  بلغ  اذ  بينهما،  ، 78.64،  79.22ة 
الشاهد   76.09  و  76.56 بمعاملة  مقارنة  التوالي،  على  وحدة/مل، 

األ معاملة  طريقة  استخدام  عند  السليم  والشاهد  ومعاملة الملوث  شتال 
االنزيم   نشاط  بلغ  حيث  معنوية،  فروقات  وجود  مع  ، 49.18البذور 

على  38.37،  42.57و    47.57 هذه و   التوالي.  وحدة/مل،  توافقت 
 (2014والسامرائي، )  McConchie et al.  (2007)  النتائج مع ما ذكره

في كفاءة حامض السالسليك في استحثاث المقاومة لنبات البطيخ ضد 
الفطر والمتسبب عن  الفحمي  التعفن  وأشارت   ،M. phaseolinaمرض 

El-Khallal  (2007)    الحيوية إلى المقاومة  فطر   كفاءة 
T. harzianum  الفيوزارمي الذبول  مرض  مقاومة  البندورة/ في    في 

الفطر   عن  والمتسبب  خالل   F. oxysporumالطماطم  من  وذلك 
ن هذه ألنبات ضد المسبب الممرض، كما  لمقاومة الجهازية  الاستحثاث  

بينوا أن Blade et al.  (2006ليه  إالنتائج توافقت مع ما توصل   ( اذ 
إنزيم في  واضحة  زيادة  المصاب    الكايتيناز  هناك  البطيخ  نبات  في 

الفطر   عن  المتسبب  الفيوزارمي   .F.oxysporum f. spبالذبول 

melonis.   
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Table 2. Effect of different treatments and method of application on chitinase activity (units/ml). Each value represents three 

replicates. 
 

 * المعامالت
Treatments* 

 Application method طريقة المعاملة

 معدل تأثير المعاملة 
Mean treatment 

effect 
 معاملة البذور 

Seed treatment 

 الشتال  معاملة
Seedling 

treatment 

 Inoculated control 47.57 p 49.18 p 48.37 k ملوث بالفطرينشاهد 

 Healthy control  38.37 r 42.57 q 40.47 lسليمشاهد 

T 55.82 mno 57.93 nlm 56.87 hi 

S 52.77 o 53.4 o 53.08 j 

SA 54.50 no 56.34 mn 55.42 ij 

H 53.25 o 55.73 mno 54.49 ij 

 Tachigazol fungicide 57.71 lmn 58.49 klm 58.1 h مبيد فطري تاشيجازول

T+S 65.73 g-h 69.30 def 67.51 de 

S+H 60.44 kl 62.09 ijk 61.26 g 

T+H 66.85 fgh 71.72 cde 69.28 cd 

T+SA 68.33 efg 74.74 bc 71.53 c 

S+SA 61.88 jk 64.66 g-h 63.27 fg 

SA+H 64.18 hij 66.53 fgh 65.35 ef 

T+S+H 72.12 cd 76.09 ab 74.10 b 

T+S+SA 74.81 bc 78.64 a 76.72 a 

T+SA+H 76.56 ab 79.22 a 77.89 a 

  Mean value of treatment effect 60.68 b 63.54 a  معدل تأثير طريقة استخدام المعاملة
 %.5 احتمال ال توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى هنفسفي العامود حروف متشابهة يتبعها التي قيم ال

 *T  = المستحضر الحيوي ترايكوزونT. harzianum ، S ،كبريت زراعي =H  ،حامض الهيوميك =SA حامض السالسليك =.  
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 

* T= Biological control product Trichozone (T. harizanum), S= Agricultural sulfer, H= Humic acid, SA= Salicilic acid. 
 

 ز ابولي فينول اوكسيد الإنزيم تنشيط في  المستخدمةالمعامالت  تأثير
باأل3نتائج  )جدول  الهرت  أظ المعاملة  لطريقة  المعنوي  التفوق  شتال ( 

أوكسيداز  فينول  البولي  إنزيم  نشاط  وصل  اذ  بالبذور  المعاملة  على 
وحدة/مل، على التوالي. في حين لوحظ وجود اختالفات   1.89  ،2.39

نشاط إلنزيم أعلى  اذ وصل  المستخدمة  المعامالت  بين  البولي   معنوية 
أوكسيداز من    فينول  المكونة  الثالثية  المعاملة  الحيوي في  المستحضر 

فرق ترايكوزون   وجود  عدم  مع  الهيومك  وحامض  السالسليك  وحامض 
معاملة   عن  ترايكوزون  المست معنوي  الحيوي  وحامض حضر  والكبريت 

معنويا   اختلفت  لكنها  معاملة                                    السالسليك،  الحيوي عن  المستحضر 
الهيومكترايكوزون   وحامض  الحيوي ومعاملة    والكبريت  المستحضر 
السالسليك  ترايكوزون   األإوحامض  نشاط  بلغ    3.11،  3.28نزيم  ذ 

قياس  2.8  ،2.93و   التوالي  على  الملوثة      ا  وحدة/مل  الشاهد  بمعاملة 
( بينهما  معنوي  اختالف  وجود  مع  السليم   0.96و    1.2والشاهد 

 وحدة/مل، على التوالي(.
)جدول   النتائج  بينت  معنوي 3كما  اختالف  وجود  عدم  بين    ( 

من   المكونة  الثالثية  ترايكوزون  المعاملة  الحيوي  وحامض المستحضر 
ومعاملة   الهيومك  وحامض  ترايكوزون المستحضر  السالسليك  الحيوي 

مع  الشتال  معاملة  طريقة  باستخدام  السالسليك  وحامض  والكبريت 
معاملة   عن  معنوي  ترايكوزون  اختالف  الحيوي  والكبريت المستحضر 

ب  الشتال  ومعاملة  الهيومك  ترايكوزون وحامض  الحيوي  المستحضر 
االنزيم   نشاط  بلغ  اذ  السالسليك،   ، 3.39و    3.73  ،3.84وحامض 

بالفطر وحدة/مل  3.21 الملوثة  الشاهد  بمعاملة  مقارنة  التوالي،  على   ،
األ معاملة  طريقة  اختالف باستخدام  وجود  مع  البذور،  ومعاملة  شتال 

لأل السليم  الشاهد  ومعاملة  بينهما  وجود معنوي  عدم  مع  والبذور  شتال 
 0.93  ،0.99و    1.13،  1.27فرق معنوي بينهما، اذ بلغ نشاط اإلنزيم  

 لي.وحدة/مل، على التوا
Jayalakshmi et al.  (2009 ،)واتفقت هذه النتائج مع ما نشره  

اللذين الحظوا أن هناك زيادة واضحة في الفعالية النوعية إلنزيم بولي 
بالمقاوم  والمعامل  الحمص  نبات  جذور  لمستخلص  اوكسيداز  فينول 

استحثاث نشاط اإلنزيم، وكذلك إلى    دى أوالذي    T. harzianum  الحيوي 
مع   )اتفقت  مراد  آل  الحيوي 2011نتائج  للفطر  أن  بين  الذي   ) 

T. harzianum   الب إلنزيم  النوعية  الفعالية  في  زيادة  على  لي و القدرة 
زيادة        يضا  أ(  2018فينول أوكسيداز في نبات اللوبياء. والحظ الجبوري )

 في الفعالية النوعية لالنزيم في مستخلص جذور نبات الفلفل. 
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 كل قيمة تمثل معدل ثالثة مكررات.  )وحدة/مل(. المعامالت المختلفة وطريقة االستخدام في نشاط إنزيم البولي فينول اوكسيداز تأثير. 3جدول 
Table 3. Effect of different treatments and method of application on polyphenol oxidase activity (units/ml). Each value 

represents three replicates. 
 

 * المعامالت
Treatments* 

 طريقة المعاملة 
Application method  

 معدل تأثير المعاملة 
Mean treatment 

effect 

 معاملة البذور 
Seed 

treatment 

 معاملة الشتال 
Seedlings 

treatment 

 Control inoculated with both pathogens 1.13 lm 1.27 kl 1.2 iملوث بالفطرين الممرضين شاهد 

 Healthy control 0.93 m 0.99 m 0.96 j الشاهد السليم

T 1.52 jk 2.03 gh 1.77 gh 

S 1.35 kl 1.38 kl  1.36 i 

SA 1.51 jk  1.89 hi 1.7 h 

H 1.48 jk  1.74 ij 1.61 h 

 Tachigazol fungicide 1.73 ij 2.15 fgh  1.94 fgالفطري تاشيجازول  المبيد

T+S 2.17 fgh 2.72 cd 2.44 cd 

S+H 1.93 ghi 2.22 efg 2.07 ef 

T+H 2.22 efg 2.81 c 2.51 c 

T+SA 2.39 ef 3.21 b 2.8 b 

S+SA 2.04 gh 2.47 de 2.25 de 

SA+H 2.14 fgh 2.48 de 2.31 d 

T+S+H 2.47 de 3.39 b 2.93 b 

T+S+SA 2.50 de 3.73 a 3.11 a 

T+SA+H 2.73 cd 3.84 a 3.28 a 

  Mean effect of application method 1.89 b 2.39 a  معدل تأثير طريقة استخدام المعاملة
 %.5 احتمال اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوىال توجد بينها فروقات معنوية حسب  هنفسفي العامود حروف متشابهة يتبعها التي قيم ال

 *T  = المستحضر الحيوي ترايكوزونT. harzianum ، S ،كبريت زراعي =H  ،حامض الهيوميك =SA حامض السالسليك =.  
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 

* T= Biological control product Trichozone (T. harizanum), S= Agricultural sulfer, H= Humic acid, SA= Salicilic acid. 
 
 

 

المئوية  النسبة  في  االستخدام  وطريقة  المختلفة  المعامالت  تأثير 
 اإلصابةلإلصابة وشدة 

البذور    دتأ معاملة  لإلصابة  أ إلى  (  4)جدول  طريقة  وشدة  نسبة  على 
 ،%56.21شتال، اذ بلغت  وباختالف معنوي مقارنة بطريقة معاملة األ

ما بالنسبة لمعدل أ%، على التوالي.  21.71  و  %44.75% و  28.39
وصلت   فقد  المعاملة،  الملوثة  أ تأثير  للمعاملة  إصابة  وشدة  نسبة  على 

الزراعي  الكبريت  معامالت  عن  معنوي  وباختالف  الممرض   بالفطر 
السالسليك    Humic acidو ترايكوزون، وحامض  الحيوي  والمستحضر 

انفرد   على  بلغإكال    0.39  ،%71.66و    0.60  ،%93.33  ذ 
%،  0.29%،  61.66و    0.32  ،% 64.99و    0.36  ،%66.66و  

 على التوالي. 
 

  حيث التطفلية    الممرض  طبيعة الفطرإلى    تعزى هذه النتائجقد  و 
من  العديد  مؤدي   يهاجم  النباتية  العوائل  تعفنها و نباتها  إمنع  إلى       ا  بذور 

إلفرازه السامة    وذلك  المركبات  تؤديو بعض  في   األجنةقتل  إلى    التي 
المح  هإفراز أو    البذور والكيتين  لاإلنزيمات  والبروتين  للسليلوز  التي و لة 
لإلصابة   عن       فضال    ،البذورن  تعفإلى    تؤدي نمو   إحداثه  مراحل  في 

يعد  النبات   والذي  من  المختلفة  والعالم  العراق  تعف  أهمفي   ن مسببات 
البادرات وموت  و )  البذور   .(Agrios, 2005  ؛1988  خرون آ البياتي 

الفطر   اضافة  كفاءة  تعود  اضافته   Trichodermaوربما   بطريقة 
اإل طريقة  تلتها  الزراعة  الشتولقبل  نقل  عند  في إلى    ضافة   الحقل 

نسبة   طاقته   اإلصابةخفض  في  الزيادة  ان  حيث  المرض،   وشدة 
الجذور   منطقة  واستيطانه  لحماية  إلى    دىأاللقاحية  كفاءته  في  زيادة 

  ؛ 1985  ،الخفاجي)الجذور عند مهاجمتها من قبل المسببات الممرضة  
Hadar et al., 1979). 
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 ثالثة مكررات. كل قيمة تمثل معدل  في النسبة المئوية لإلصابة وشدة اإلصابة.تأثير المعامالت المختلفة وطريقة االستخدام  . 4جدول 

Table 4. Effect of different treatments and application method on disease incidence and disease severity. Each value represents 

three replicates. 

 

 

 * المعامالت
Treatments* 

 Disease severity  شدة اإلصابة Infection %  نسبة اإلصابة %

 المعاملة طريقة 
Application method   معدل تأثير

 المعاملة
Mean 

treatment 

effect 

 طريقة المعاملة 
Application method   معدل تأثير

 المعاملة
Mean 

treatment 

effect 

 معاملة البذور 
Seed 

treatment 

معاملة  

 شتال األ
Seedling 

treatment 

معاملة  

 البذور 
Seed 

treatment 

معاملة  

 شتال األ
Seedling 

treatment 

 شاهد ملوث بالفطرين الممرضين
Control inoculated with the two fungal 

pathogens 

100.00 a 86.66 ab 93.33 a 0.66 a 0.54 b 0.60 a 

T 70.00 bcd 53.33 hij 61.66 cd 0.33 e 0.25 fgh 0.29 d 

S 76.66 b 66.66 cde 71.66 b 0.46 c 0.32 e 0.39 b 

SA 73.33 bc 56.66 fgh 64.99 c 0.40 d 0.29 efg 0.32 c 

H 73.33 bc 60.00 efg 66.66 bc 0.42 cd 0.31 ef 0.36 bc 

 Tachigazol fungicide 43.33 ijk 34.66 mno 38.99 ij 0.18 j-l 0.14 l-o 0.16 hi فطري تاشيجازول مبيد

T+S 50.00 hij 36.66 lmn 43.33 hi 0.21 i-j 0.16 l-o 0.18 gh 

S+H 63.33 efd 46.66 ijk 54.99 ef 0.28 efg 0.20 j-l 0.24 ef 

T+H 46.66 ijk 33.33 mno 39.99 ij 0.20 j-l 0.15 l-o 0.17 gh 

T+SA 40.00 klm 33.33 mno 36.66 jk 0.17 j-l 0.14 l-o 0.15 hi 

S+SA 60.00 efg 43.33 jkl 51.66 fg 0.26 fgh 0.20 j-l 0.23 f 

SA+H 56.66 fgh 40.00 klm 48.33 gh 0.24 ghi 0.18 j-l 0.21 fg 

T+S+H 33.33 mno 30.00 nop 31.66 kl 0.14 l-o 0.12 nop 0.13 ij 

T+S+SA 30.00 nop 26.66 op 28.33 lm 0.13 n-o 0.10 op 0.11 j 

T+SA+H 26.66 op 23.33 p 24.99 m 0.12 nop 0.08 p 0.10 j 

 تأثير طريقة استخدام المعاملة معدل 
Mean effect of application method 

56.21 a 44.75 b  0.28 a 0.21 b  

 %.5 احتمال ال توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى هنفسفي العامود حروف متشابهة يتبعها التي قيم ال

 *T  = المستحضر الحيوي ترايكوزونT. harzianum ، S ،كبريت زراعي =H  ،حامض الهيوميك =SA حامض السالسليك =.  
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 

* T= Biological control product Trichozone (T. harizanum), S= Agricultural sulfer, H= Humic acid, SA= Salicilic acid. 
 

 

Abstract 
Al-Khazraji, N.K.A. and S.M. Ismaeel. 2021. A Study on Watermelon Wilt Caused by Fusarium oxysporum f. sp. 

melonis and Macrophomina phaseolina and its Control. Arab Journal of Plant Protection, 39(2): 85-95. 
Results obtained from this study showed the compatibility between the pathogens Fusarium oxysporum f. sp. melonis and 

Macrophomina phaseolina and melon plants cv. Galia F1 causing a severe disease. Both fungi were isolated from infected plants collected 

from the fields located in the Dujail and Ishaqi areas of Salah al-Din Governorate. Disease incidence and severity of infection with both 

pathogens when inoculation was done through seed and seedling treatments were 100.00%, 0.66 and 86.66%, 0.54, respectively. When 

different control treatments such as the biological product Trichosone (T. harzianum), salicylic acid (SA), humic acid (H) and agricultural 

sulfur (S) were applied, by using seed treatment or watering the seedlings, an increase in the concentration of peroxidase, chitinase and 

polyphenol oxidase enzymes was obtained. Results  obtained also showed a significant superiority for the triple interference treatment, the 

biological preparation Trichosone for the fungus T. harzianum, salicylic acid, and humic, and by the method of the seedling treatment, and it 

achieved the highest enzyme activity of 68.50, 79.22, and 3.84 units/ml, respectively, which reflected positively in reducing the incidence 

and severity of infection as they reached 23.33% and 0.08%, respectively, compared to the control contaminated with the pathogen, which 

reached 100.00% and 0.66, respectively. 

Keywords: Soil-borne fungi, Fusarium oxysporum, Macrophomina phaseolina, biological control, melon, Iraq  
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