
231 Arab J. Pl. Prot. Vol. 40, No. 3 (2022) 

 Research Paper (Control: Fungi)  ( ورفط : مكافحة) بحوث
 

 غير المباشر لبعض مبيدات الحشرات في مرض اللفحة المبكرة   التأثير
 في ظروف المختبر والصوبات الزراعية (Alternaria solani)  م/البندورةللطماط

 

2عبد الحق رحومة، *1مطرود األميرعبد النبي عبد 
 3الطائيأزهر حميد فرج و  

 ؛ حية بشط مريم، جامعة سوسة، تونسالالعالي للعلوم الف المعهد( 2؛ )وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرة، العراق قسم( 1)
 abdelhak.rhouma@gmail.com البريد اإللكتروني للباحث المراسل:* الزراعة، جامعة واسط، الكوت، العراق. كلية( 3)

 

 الملخص
غير المباشر لبعض مبيدات الحشرات في مرض اللفحة    التأثير  .2022  .أزهر حميد فرج الطائيو  عبد الحق رحومةاألمير،  عبد النبي عبد  مطرود،  

للطماطم الزراعية (Alternaria solani)  البندورة/المبكرة  والصوبات  المختبر  ظروف  وقاية  في  مجلة  العربية،.  .  239-231(:  3)40  النبات 
23123940.3.-https://doi.org/10.22268/AJPP 

رت  في بعض الحاالت، قدّ و ؛  البندورة/التي تصيب الطماطم  المهمة اقتصاديا  أحد األمراض    Alternaria solani  الفطر  سببه ذي يالمرض اللفحة المبكرة  يعّد  
مكافحة هذا  وبهدف    استخدام المبيدات إلدارة مرض اللفحة المبكرة بسبب عدم وجود أصناف مقاومة قوية.   ، يتمّ حاليا   %. 80بسبب هذا المرض بنحو  اإلنتاج   ةخسار 

ظروف    تحت ®(  Vertimecو    Diazinon ،  Match® 050 ECبثالثة مبيدات حشرية )   "سوبر مارماند"  الحساس  البندورة/ تقييم تأثير معاملة صنف الطماطم   تمّ المرض، 
مع تثبيط نمو    ، A. solani  جزء في المليون( هو أكثر المبيدات الحشرية فعالية ضدّ   300® )بتركيز  Vertimecكان المبيد  المختبر،    في عية. المختبر والصوبات الزرا 

10×0.26)   إلى  إنتاج أبواغ الفطر  وخفض   ،%93الــ    بنسبٍة تفوق الممرض    فطر الميسيليوم  
 0.0144وزنها الجاف )تخفيض  %( و 98.79)  ها إنباتتثبيط  مل( و / بوغ   3

الزراعية،   (. مغ الصوب  تجارب  أوراق  Vertimec  المبيد  تطبيق ى  أدّ في  على  ب  البندورة/ الطماطم ®  نسبة  إA. solani ـ  المصابة  خفض  ملحوظ    اإلصابة لى  بشكل 
تحسين نموها عن طريق زيادة األوزان الطازجة  إلى    أيضا    أدى   هولكنّ   ،البندورة / يقتصر تأثير هذا المبيد الحشري فقط على حماية نباتات الطماطم   م ل ؛ و%( 20.33) 

وجود إصابة  في حالة  ن  نتائج، يمكهذه ال  بناء  على غ، على التوالي(.   0.89غ و    3.84غ، على التوالي( والجذري )   3.85غ و    21.94والجافة للمجموع الخضري ) 
 . آٍن معا  لمكافحة اآلفتين في  ®Vertimec المبيد  استخدام قتراح اعلى الطماطم مرض اللفحة المبكرة حشرية باإلضافة إلى 

 .البندورة/ ، اللفحة المبكرة، المبيدات الحشرية، الطماطمAlternaria solani كلمات مفتاحية:
 

 

 1مقدمة ال
 

تلك  والسيما    ،الموارد الزراعية في تحطيم  مباشرا    ا  النبات دور   أمراضتؤدي  
عن   الناجمة  الفطرية  اإلصابةاألمراض  تعدّ و   ،بالممرضات   من   التي 

بالنباتات   ضررا   الممرضات  أشدّ  فادحةب سبب  وتت وفتكا    خسائر 
(Matrood & Rhouma, 2021a).  السياق هذا  زراعة    ،وفي  تواجه 

 ، العديد من المسببات المرضية  ،العالمأنحاء  في جميع    ،الطماطمالبندورة/
 األمراضمن  اللفحة المبكرة  مرض    ويعدّ   ،الفطرية  األمراض وفي مقدمتها  

المكافحة   صعبة  خ   التيو الخطيرة  في ستسبب  كبيرة  اقتصادية  ائر 
 Alternaria  تشخيص  تمّ   .(Rhouma et al., 2021a)  المحصول

solani   ّويتميـز   ،المرضرئيس لهذا    بٍ في دول متعددة من العالم كمسب
على    A. solani  الفطـر السموم   أنواع  إنتاجبقدرته  من   مختلفة 

(Meena et al., 2017)    النباتي النسيج  تساهم في غزو   وإحداثالتي 
 . (Omar & Mahmoud, 1995) اإلصابة
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عدّ  طر استخدمت  أبرزهاو   ،المبكرة  اللفحة  لمكافحةق  ائ ة  استعمال   من 
باعتبار الفطرية    المبيدات لهالكيميائية  األكفأ  الطريقة  األضرار كبح  ا 
الدعامة   الوقت الحاضر تشكل  حتىالمبيدات  هذه  ما زالت  و ،  اهعن   الناجمة

ق ائ طر   بالتكامل مع  األساسية في مكافحة العديد من األمراض الفطرية
 العالمي  االستثمار  ه. وقد اتج(Rhouma et al., 2016)  المكافحة األخرى 

المبيدات تطرح   وما زالت شركات إنتاج  ،نحو إنتاج العديد من المبيدات
مرض لمكافحة  سنويا     الجديدة  ةالفطري   مبيداتالالعديد من  في األسواق  

؛ Matrood & Rhouma, 2021b)  الطماطم البندورة/على  اللفحة المبكرة  
Palaiah et al., 2020.) 

ــيلٍة لالمبيدات الكيميائية مركز الصـــدارة   تحتلّ  مكافحة اآلفات  كوسـ
ــاديةالزراعية كونها   ــريعة التأثيرو   اقتصـ في زيادة   كبيرا    ا  وقد لعبت دور   ،سـ

 ،الزراعية عن طريق وقاية النبات من اآلفات المختلفة لإنتاج المحاصــــــي 
ة ناقلمن انتشــار الحشــرات ال أو الحدّ  ،ل من اإلصــابةي حاصــ مأو حماية ال

 .(Parvin et al., 2021)  هالألمراض النباتية وغير 
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المبيدات    أن ويبدو   هذه  استخدام  في  الزيادة    نحوتجه  ي التوسع 
المتزا  مستقبال   اإلدراك  استعمالهارغم  عن  الناتجة  للمخاطر  وذلك يد   ،

وعلى الرغم من مساهمة    .لسهولة استخدامها وسرعه تأثيرها على اآلفة
الزراعي اإلنتاج  زيادة  في  الكيميائية  الفعالية    نّ إف  ، المبيدات 

على   تأثيرهألي مبيد كيميائي ال تنحصر ضمن دائرة    ةالبيولوجي الحيوية/
غير أخرى    ناتٍ ا تمتد هذه الفعالية لتشمل كائ وإنمّ   ،ة مستهدفةكائنات حيّ 

على هذا   ا  سوتأسي   (.Matrood & Rhouma, 2021a, 2021c)  مستهدفة
المثبطة لكائنات  المحفزة أو    ورالفطالتأثيرات الجانبية لمبيدات    نّ إف  ،المبدأ

 ،، قد تؤثر على المحصول االقتصاديأو مضرة محتملة الحدوثمفيدة  
بشكل ا  نتيجة لتأثيرها إمّ وذلك    ،المستهدفة  ورفطعن تأثيرها على ال  فضال  

بالفمباشر  أو بشكل غير    عليها مباشر   ائدة أو على أحياء أخرى تعود 
المحصول  الضرر  ب  ؛ Menendez et al., 1999)  االقتصاديعلى 

Rossi et al., 2018)مختلفة   أنواعا    لتشكّ  النباتات الزراعية  ، وذلك ألن
  وقد أدى  .(Zachery et al., 2015)  ن العالقات مع الكائنات األخرى م

بعض   ال  الفطريةمبيدات  الاستخدام  األعداء  مجتمع  تغير   حيويةإلى 
(Flores et al., 2014  ؛Haggag & Farghaly, 2007).  إلى بالنظر 

العديد من الكائنات  تطال سلبية   ا  جوانب  حدث عموما  حقيقة أن المبيدات ت  
المبيدات   نّ أ  إالّ   ،في التوازن الطبيعي  غير المستهدفة مما يسبب خلال  

المبيدات الحشرية ب   مقارنة  ة للكائنات األخرى  سميّ   أقلّ تعّد  الفطرية عموما   
(Rossi et al., 2018.) 
 ،في العراق  البندورة/الطماطم  ألهمية المتزايدة لمحصول إلى ا  ا  نظر   

 الزجاجيوفي البيت    ا  مخبري   حشريةالمبيدات ال  بعض  تأثير  اختبار  فقد تمّ 
أوراق وثمار المعزول من    Alternaria solani  الفطرعزالت    على بعض

البحث  تكمن.  البندورة/الطماطم هذا    حشري مبيد  تحديد  في    الغاية من 
سهم مما ي    ،األخرى   الضارة  وبعض الحشراتالمبكرة  لمكافحة اللفحة    الفعّ 

عنفي   الفطرية  االستغناء  حالة    المبيدات  الطماطم   إصابةفي  نبات 
التربس، العث  اآلفاتبمجموعة من   المبكرة،  العناكب،  ّّ )اللفحة  لخ( إ، 

 . واحدفي وقتٍ 
 

 مواد البحث وطرائقه
 

 Alternaria solaniعزل وتشخيص الفطر 
التي   ،محافظة البصرة  حقول  من  ،البندورة /مطماطالجلبت أوراق وثمار  

المبكرةعليها    تظهر  اللفحة  وهي عبارة عن   ،أعراض نموذجية لمرض 
 بماءٍ   جيدا  سلت األوراق والثمار  غ    .محاطة بهالة صفراء   داكنة  ةبقع بنيّ 

هذه األجزاء إلى  عتطّ ق   .إلزالة األتربة ثم تركت لمدة قصيرة لتجف جارٍ 
 هيبوكلوريت الصوديوم مت بمحلول  قّ وع    ،سم  1-0.5  صغيرة بطول   قطعٍ 

سلت بعدها غ  و   ،دقائقة عشر  لمدّ   (من المستحضر التجاري )%  10بتركيز  
 ، Watman-No4  جففت على ورق ترشيح نوع  ثمّ   ،بالماء المقطر المعقم

 9 قطرهمن األوراق والثمار إلى طبق بتري معقم  كلٍّ لقطع  3-4قلت ن  ثم 
المضاد   هإلي معقم أضيف    PDA  مكون منيحتوي على وسط غذائي    سم

ند األطباق عنت جميع  ّض ح    .مغ/لchloramphenicol  (250 )  الحيوي 
 Boughalleb-M’Hamdi et)   أيام  ةلمدة سبع  س° 2±25حرارة    درجة

al., 2017  ؛Matrood et al., 2021)  ش اعتمادا  خّ .  الفطر  لى  ع  ص 
التصنيفية   فيالصفات  تعريف  الواردة   .Alternaria sp  لفطر ا  مفتاح 

(Chełkowski & Visconti, 1992.) 
 

 Alternaria solaniمراضية للفطر القدرة اإل اختبار

طماط شتالت  التجربة  هذه  في   صنف   ،بندورة/ماستعملت 
Super Marmond،  أسابيع أربعة  أصص ز    ،بعمر  في  البادرات  رعت 

لكلّ  بادرات  )ثالث  التربة   تحتو اأصيص(    بالستيكية  من  مزيج  على 
التجاري قّ ع  .  1:1بنسبة    البيتموسو  الفورمالين  باستعمال  التربة   ، م مزيج 

 معدل ستعمل المحلول ب ا  .فورمالين/ماء   50:1  قوامه  وذلك بتحضير محلولٍ 
ات بالمعلق حت النبات قّ ل    ،بعد أسبوعين من الزراعةو .  تربة  3لتر ماء/م  3

الفطر   لعزالت  مستقلةالبوغي    ،بوغ/مل  105وبتركيز    بصورة 
تمّ  التركيز    وقد  شريحةضبط  الدمّ   باستعمال  كريات   معداد 

haemocytometer.   ّالمعالجة  تم يدوية  ت  مرشة   .لتر  سعةباستعمال 
وذلك لرفع نسبة الرطوبة خالل األيام   يت النباتات بصندوق بالستيكيطّ غ  

اإل من  األولى  رفع   تمّ   هابعدو   ،اإلصابةنجاح  ولضمان    لقاحالثالثة 
وت   البالستيكي  األصص  الصندوق  لمدة ركت  الزجاجي  البيت  داخل 

عة مكررات  تسبمعدل    ذت التجربةفّ ن    . (Matrood et al., 2021)  أسبوعين
=  0:  درجات  ستّ ن من  مكو    لمرضلمقياس مؤشر  استخدم  معاملة.    لكلّ 

بقع؛   توجد  حوالي  1ال  البقع  تغطي  الورقة؛  1-10%=  سطح   من 
= تغطي البقع 3من سطح الورقة؛    % 20-11البقع حوالي  = تغطي  2

 % 60-41= تغطي البقع حوالي 4من سطح الورقة؛  %40-21حوالي 
 من سطح الورقة   %100-61= تغطي البقع حوالي    5من سطح الورقة؛  

(Matrood et al., 2021.)   معادلة التاليةالوفق  سبت شدة اإلصابة  ح  و  
(Matrood & Rhouma, 2021a) : 

 

 = نسبة اإلصابة )%(

مجموع القيمة الرقمية لمقياس  

 مؤشر المرض

العدد اإلجمالي للنباتات × القيمة   100× 

الرقمية ألعلى مقياس لمؤشر 

 المرض 
 

 Alternariaفي نمو الفطر    حشريةال تأثير تراكيز مختلفة من المبيدات  

solani 
مبيدات  استعمل ثالثة  التجربة  هذه  ، Vertimec  :هي  ،حشرية  في 

Diazinon  وMatch  .  ر وسط غذائي  ّض حPDA    م في جهاز التعقيم قّ وع
درجة حرارته إلى ما قبل   انخفاض  لحينبعد التعقيم  رك ليبرد  ت  و   ،البخاري 
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مل   75  مل وبمعدل  100حجم  ب رع في دوارق زجاجية  التصلب وز  مرحلة  
.  مبيد  كلّ لجزء بالمليون  1000بتركيز    أساسر محلول  ّض ح    .دورق   لكلّ 

الدوارق الحاوية على الوسط   إلى  األساسمحلول  القلت كمية معينة من  ن  
 كلّ لجزء بالمليون    300و  200  ،100  :كيزاللحصول على التر   يالزراع
غرض ب   جيدا    إليها،  المبيداتالتي أضيفت    ،ت الدوارق جّ ر    .حشري مبيد  

الوسط  تجانس   مع  المبيد  الذي   ب  ص    الغذائي.وتوزيع  الغذائي  الوسط 
حت  قّ ل    .سم  9يحتوي على المبيدات في أطباق بتري زجاجية معقمة بقطر  

قطرها   بأقراص  الفطر    0.5األطباق  عزلة  من    A. solaniسم 
المقارنةأمّ و   ؛المعقم  PDAغذائي  الوسط  العلى    والنامية معاملة   ، ا 

نت ّض ح    من المبيدات.  طر في وسط زرعي خالٍ عزلة الف  نمونت  فتضمّ 
 بتسعة مكررات لكلّ   ذت التجربةفّ ن    .سº  2±25  حرارةعند  جميع األطباق  

باستعمال  بعد و   (.1996)بدن،    poisoned food technique  معاملة 
ل قطرين متعامدين يمران أخذ معدّ ب سب معدل نمو الفطر  ح    ،أيام  ةسبع

 تاليةمعادلة الالوحسبت النسبة المئوية لتثبيط النمو وفق    ،بمركز المستعمرة
(Rhouma et al., 2018): 

 

 =% التثبيط 

معدل قطر  –معدل قطر النمو في المقارنة 

 100×  النمو في المعاملة 

 معدل قطر النمو في المقارنة 

 

 لألبواغ   Alternaria solaniالفطر    على إنتاج  حشريةالتأثير المبيدات  
إلى الوسط   Match  و  Vertimec،  Diazinon  حشريةال  المبيدات  تأضيف

بالمليون    100بتركيز    PDA  الغذائي مبيد مع وجود معاملة   لكلّ جزء 
مبيد،   إضافة  بدون  ص  و مقارنة  ذلك  الغذائية  بّ بعد  األوساط  الحاوية ت 

بعد   .سم  9في أطباق بتري معقمة سعة    حشريةالالمبيدات    والخالية من
ل   الغذائية  األوساط  قطر قّ تصلب  بقرص  الفطر    0.5  هحت  من   .Aسم 

solani،   2±25حرارة  عند  نت جميع األطباق  ّض ح  و  º  لمدة سبعة أيامس. 
حاوي الوسط  الفي    ناميسم من الفطر ال  0.5خذ قرص بقطر  أ  بعد ذلك  

ماء  ال من مل 4.5حتوي على ي  على المبيدات ووضع في أنبوب زجاجي
 ،الفطر  لفصل أبواغلمدة خمس دقائق    األنبوب جيدا    ج  ر    .معقمالمقطر  ال

  . معقمالمقطر  الماء  من المل    9مل من العالق وأضيف إلى    1خذ  ثم أ  
مل من    1أضيف    .:1031  التخفيفكررت العملية مرتين للحصول على  

فوقه ثم صب  بتري معقمة  أطباق  إلى  الفطر  ماء اآلجار  وسط    معلق 
ساعة   48  لمدة س  º  2±25  حرارةعند  حضنت جميع األطباق  .  الغذائي

طبق بواغ في كل  استخرج عدد األ  . ثم حسب عدد المستعمرات الناتجة
التاليةب   باالستعانة  بتري   & Matrood؛  Matrood, 2018)   المعادلة 

Rhouma, 2021a, 2021b):   
 

 التخفيف  عكس × بواغ/مل = عدد المستعمرات عدد األ

 

 

 Alternaria solaniفي الوزن الجاف للفطر  حشريةالتأثير المبيدات 

مل   100في دوارق زجاجية مخروطية حجم    PDAوزع الوسط الغذائي  
 .البخاري عقم الوسط الغذائي بجهاز التعقيم  ، و لكل دورق   مل  75بمعدل  

السابقة التجارب  في  من  أضيف    ،كما  ، Vertimecالمبيدات  كل 
Diazinon  و  Match   جزء بالمليون على حدة  100ز  لكل دورق وبتركي  ،

 هسم من الوسط لغذائي النامي علي   0.5ثم لقحت الدوارق بقرص حجم  
. نفذت تحريك ورج الدوارق الزجاجية كل يومين  مع،  A. solaniالفطر  

معاملة المقارنة بدون مبيدات )  مكررات لكل معاملة  التجربة بتسعةهذه  
بعد أربعة عشر   .(CRD)  العشوائي الكاملباستعمال التصميم    ،(حشرية

سحب الغزل الفطري من   س،º  2±25حرارة  عند  يوما من مدة التحضين  
مرات عدة بالماء المقطر المعقم إلزالة الوسط الغذائي   داخل الدورق وغسل 

ورق ترشيح نوع في قمع مغطى ب الغزل الفطري    هذا  ثم وضع  به  العالق
Whatman No-1    عندإلزالة الماء الزائد. جفف الغزل الفطري في فرن 

الفطري   48لمدة    سº  70  حرارة للغزل  الجاف  الوزن  وحسب  ساعة 
 Matrood؛  Sartorius  (Matrood, 2018باستعمال ميزان حساس نوع  

& Rhouma, 2021a, 2021b.) 
 

 Alternaria solaniالفطر  بواغأ  إنبات في حشريةالتأثير المبيدات 
ووضع في  PDAسم من الفطر المنمى في وسط  0.5أخذ قرص بقطر 

معقم رج األنبوب المقطر  الماء  من المل    4.5حتوي على  ي   أنبوب زجاجي
مل من العالق وأضيف  1خذ أالفطر ثم  لفصل أبواغ دقائق 5جيدا لمدة 

رت العملية مرتين للحصول على رّ ك  و   ،معقمالمقطر  الماء  من المل    9  إلى
طباق بتري أ   إلىمل من التخفيف األخير وأضيف    1خذ  ، أ  103تركيز  ال

 Water agarمل من الوسط    20  منها  ثم أضيف إلى كل طبق   ،معقمة
المبيدات مع  )  الممزوج   (Matchو  Vertimec  ،Diazinonالثالثة 

بتسعة مكررات   ذت التجربةفّ ن    مبيد.  من كلّ جزء بالمليون    100وبتركيز  
التصميم    لكلّ  باستعمال  العشوائيةمعاملة  من   24بعد    .كامل  ساعة 

بواغ النابتة واستخرجت النسبة المئوية لتثبيط سبت أعداد األح    ،ني حضت ال
 :(Matrood & Rhouma, 2021a, 2021b؛  Matrood, 2018)  اإلنبات

 

 = % لتثبيط اإلنبات 

عدد  – عدد األبواغ النابتة في المقارنة

 100×  النابتة في المعاملة األبواغ 

 عدد األبواغ النابتة في المقارنة 

 

لإلصابة   البندورة /الطماطمفي حساسية نبات    حشريةالتأثير المبيدات  
 Alternaria solaniبالفطر 

في صواني الزرع   ،سوبر مارماند  صنف  البندورة،/طماطمالرعت بذور  ز  
و والتي   التربة  من  مزيج  على  ب   البيتموستحتوي  الفورمالين  ومعقمة 
 إلى  البندورة/الطماطمنقلت شتالت    ،بعد أربعة أسابيع من الزرع  .التجاري 

وبمعدل ثالث   ،البيتموسأصص بالستيكية تحتوي على مزيج من التربة و 
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األصص في  الزرع  من  أسبوعين  بعد  أصيص.  لكل  ت شّ ر    ،شتالت 
بالمبيدات   حد  كلّ   Match  و  Vertimec  ،Diazinonالنباتات   ة على 

على   ،مل/لتر  1  ،مل/لتر  1  مل/لتر،  0.75وحسب التركيز الموصى به )
. النباتات بالماء المقطر المعقم  ّش تضمنت معاملة المقارنة ر و   ،(التوالي

المعامل  أيام   ثالثةبعد   بالمبيداتمن  في شّ ر    ،ة  بما  النباتات  جميع    ها ت 
بوغ/مل.   105وبتركيز    .solani Aمعاملة المقارنة بالمعلق البوغي للفطر  

بالستيكيطّ غ   بصندوق  النباتات  الرطوبة  يت  نسبة  لرفع  يومين   ، لمدة 
ذت فّ ن   .الحاجة  حسبقيت  وس  البيت الزجاجي  في  ركت النباتات  ت    هاوبعد

؛ Rhouma et al., 2021b)  معاملة  بمعدل تسعة مكررات لكلّ   التجربة
Matrood & Rhouma, 2021a).   أسابيع أربعة   سبت ح    ،وبعد 

سبت األوزان  كما ح    ؛(Matrood & Rhouma, 2021a)  اإلصابة  شدة
وال الخضري  للمجموعين  والجافة  المعامالت   جذري الطرية    لجميع 

(Rhouma et al., 2018) . 
 

 اإلحصائي التحليل 

إحصائيا  لّ ح   النتائج  برنامج    لت  التجارب   SPSSباستخدام  نموذج  وفق 
الكامل العشوائي  التصميم  باستخدام  المتوسطات    .المنفذة  قيم  قورنت 

 .0.05أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال  الحسابية باستخدام اختبار
 

 النتائج والمناقشة 
 

 مراضية واختبار قدرته اإل الفطرعزل 
  1عزلة أعطيت الرقم    ؛A. solaniالحصول على عزلتين من الفطر    تمّ 

طيت أعو من األوراق  الثانية  زلت  ع  و   ،البندورة/الطماطممن ثمار    هاعزل  وتمّ 
اإل  .2الرقم   القدرة  اختبار  شتالت وعند  على  للعزلتين  مراضية 
د فروقات معنوية و وجفقد تبّين    ،يوم من اإلصابة  15بعد    بندورة/طماطم

 مقارنة  1% للعزلة  67.80بلغت    إذ  ،اإلصابة  نسبةبين العزلتين في  ما  
  األوراقفي البداية على   اإلصابة  أعراضظهرت  . 2% للعزلة  88.95  بـ

لون بني محاط    إلىبقع صفراء صغيرة الحجم ثم تحولت    بهيئةالسفلى  
في معظم سطح البقع باالتساع    تأخذ  اإلصابةتقدم  مع  و   ،بهالة صفراء

مع عدّ الورقة.   الدراسة متفقة  نتائج هذه  إلى وجاءت  أشارت  دراسات  ة 
؛  A. solani  (Anjum et al., 2020  ن القدرة اإلمراضية لعزالت الفطرتباي 

Parvin et al., 2021)  .  العزلة تفوق  العالية على   2وقد يعود  لقدرتها 
 alternariol،  tenuazonic acid  ،alteriol  :إفراز المركبات السامة مثل

monomethyl ether  في  و   ،وغيرها تشترك  شدّ االتي  المرض ظهار  ة 
اضوء    وعلى.  (Meena et al., 2017)  النباتي استخدمت لنتائج  هذه 
 إلجراء الدراسات الالحقة.  2 العزلة

 

 Alternaria  في نمو الفطر  حشريةال تأثير تراكيز مختلفة من المبيدات  

solani   مختبريا 
بين ( إلى وجــود اختالفات معنـوية   1جدول)أشـــارت نتائج هذه التجربة  

المختلفة   الفطرالمبيدات  تثبيط  نسبة  وكان  A. solani  في   المبيد ، 
Vertimec    الفطر.   نمو  تثبيطل  المستخدمةالمبيدات  من بين    األكثر فاعلية 
وجد   الفطر  أنكما  نمو  في  المبيدات  التركيز اقد    تأثير  بزيادة  زداد 
في   حشريةتأثير المبيدات ال  إلىة دراسات سابقة  في عدّ أشير    المستعمل.

؛ Bavaji et al., 2012؛  Amaresh and Nargund, 2004)  ورنمو الفط
Taware et al., 2014)،    الحشرية    مبيداتالبعض  أن  أشارت إلى  حيث

 penconazole؛  propiconazole  ،difenoconazole  مثل

thiophanate methyl و  carbendazim  ط نمو الفطري ب تث   ساهمت في 
Alternaria spp.    البندورة/الطماطمت  تانبا ة أنواع من  عدّ المعزول من 

سبب تثبيط مبيدات الحشرات لنمو الفطر ربما    نّ إعند التراكيز العالية.  
 ، يعود إلى تعطيل عمل بعض األنزيمات الضرورية فــي عملية التــغذيـة

( مـــن أن مــبيدات الفسفـــور  1982)  .Koller et al  وهــذا يتـفق مــع ما ذكــره
بـراكـســون   ،العضــويــة مبـــيد  أنزيمثـبّ ت  ،مثــل  عمـل    فـطــر للـ  cutinase  ـط 

Fusarium solani  .أوساط   ضمنالنمو    على  وركما أن قدرة بعض الفط
 ، تحطيم جزيئات المبيدعلى  لفطر  ا  قدرةعزى إلى  ت  معاملة بالمبيدات ربما  

أشار   الفط  إلىWallnofer & Engethardt     (1989  )فقد    ور أن 
Aspergillus niger،  A. terreus    وF. solani   تستطيع تحطيم الكثير

المبيدات.   الفطر  إنّ من  نمو  في  للتثبيط  المئوية  النسبة   انخفاض 
A. solani    في معاملة المبيدMatch    يعمل هذا المبيد  لكون  عود  ت ربما

 ،(Insects growth regulator)  ة تنظيم النمو في الحشراتخاصيّ وفقا  ل
التأثير في هرمونات النمو نه يؤثر في تطور الحشرة عن طريق  إوبالتالي ف

 ,Mondal & Parween)  ورالحشرية وهي مركبات غير موجودة في الفط

2000) . 
 

 لألبواغ   Alternaria solaniالفطر    على إنتاج  المبيدات الحشرية  تأثير
الفطر بواغ  أإنتاج  جميع المبيدات المستعملة بدرجات متفاوتة في  رت  ثّ أ

A. solani ّسج وقد  بلغت و   األدنى  القيمة  Vertimec  المبيد  ل .  التي 
0.26x103    كما معنوية    وجدت بوغ/مل.  المبيدات  ما  فروقات  بين 

الفطر قد بواغ  أإنتاج  اختالف تأثير المبيدات الحشرية في    المستعملة. إنّ 
الس   التأثير  طريقة  في  االختالف  إلى  تنتمي   ،مبيد   لكلّ   يمّ  يعود   حيث 

(. ويتضح من 2المبيدات المستعملة إلى مجاميع كيميائية مختلفة )جدول  
في و الفطر الممرض. بواغ أإنتاج رت في أثّ قد النتائج أن جميع المبيدات 

 Dichlorvos( إلى أن المبيد الحشري  1996أشار بدن )  ،دراسة سابقة
واغ ب أإنتاج  التأثير في    . إنّ F. oxysporum  الفطربواغ  أإنتاج  أثر في  

الكربون، الفطر من االستفادة من مصادر  إلى منع  يعود  أو  الفطر قد 
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النيتروجين   ذكر  (Westergaard & Mitchell, 1947)مصدر  كما   .
فترة النمو الخضري للفطور تزداد بوجود المبيدات في   نّ أ(  1988فياض )
الذي   Stedman  (1982)وهذا يتفق مع ما أشار إليه    ،لزرعياالوسط  

قلّ  الخضري  الحظ  النمو  فترة  نتيجة زيادة  المتكونة  األبواغ  أعداد  عند ة 
 لزرعي. اوجود المبيدات في الوسط 

 

 Alternaria solaniالوزن الجاف للفطر  في المبيدات الحشرية تأثير
معنوي في خفض الوزن   لجميع المبيدات الحشرية المستعملة تأثير  كان  

ى في وسط سائل يحتوي على المبيدات، المنمّ   A. solaniللفطر    الجاف
أكثرها تأثيرا  في الوزن الجاف للفطر الممرض   Vertimecوكان المبيد  

بلغ   وزن  ) 0.0144بمتوسط  سابقة و  (.2 جدولمغ  دراسة   ذكر   ،في 
 Omar & Mahmoud(1995 ّأن )  مبيد  للDimethoate   في خفض    ا  تأثير

لعدّ  الجاف  مثلالوزن  الفطور  من  أنواع   ،Achlya racemosa  :ة 
Saprolegnia ferax،  Thrausfotheca clavate  وAllomyces 

arbuscula  .  كما أشارBednarek et al  (2004 إلى تأثير المبيدين )
carbosulfan  وcarbofuran   للفطر الجاف  الوزن  خفض   في 

Beauveria bassiana.  ّد  كما أكHaggag & Farghaly  (2007 أن )

للفطر   chlorpyrifos- methylالمبيد الحشري   يؤثر في الوزن الجاف 
A. solani. 

 

 Alternaria solaniفي إنبات أبواغ الفطر  الحشريةتأثير المبيدات 
فروقــات معنــوية فــي نسبة تثبيط   ثّمةأن  ب وجـــد مـــن خالل هــذه التجــربة  

الفطرأإنبات   المبيد    ،A. solani  بواغ  المبيدات   شدّ أ  Vertimecوكان 
جت المبيدات األخرى بواغ الفطر، ثم تدرّ أ في أنبات    (%98.79)  تأثيرا  

(. أشارت دراسات عديدة إلى تأثير مبيدات  2من ناحية التأثير )جدول  
Menendez et al.  (1999 )د  نبات أبواغ الفطور، فقد أكّ إالحشرات في  

الحشرات   مبيد  الفطر قلّ   Dimethoateأن  أبواغ  إنبات  من  ل 
Scutellospora castaneae  ، الفطر أبواغ  إنبات  في  زاد   ين بينما 

Glomus mosseae  وGigaspora rosea ّتأثير المبيدات الحشرية   . إن
الحشرية  أنبات  إعلى   المبيدات  تحفيز  إلى  يعود  قد  الفطر  عمل لبواغ 

تثبيط   ومن ثمّ   ،المثبطات الداخليةب والتي تسمى    ،المركبات داخل البوغ
المائي   ،اإلنبات التحلل  أنزيمات  تعطيل عمل  المبيد على  يعمل  قد  أو 

 . (Menendez et al., 1999)والتي تشترك في عملية اإلنبات    داخل البوغ
  

 

 . Alternaria solani للفطر الغزلي تأثير تراكيز مختلفة من بعض المبيدات الحشرية في النمو .1 جدول
Table 1. Effect of different concentrations of some insecticides on mycelial growth inhibition of Alternaria solani. 
 

 Insecticides الحشرية  المبيدات

 (%) Fungal growth inhibition rate لتثبيط نمو الفطر النسبة المئوية

 Concentration (ppm)  (جزء بالمليون ) التركيز

 متوسط تأثير 

 المبيدات 
Mean insecticides 

effect 100 200 300 

 Diazinon 24.72 44.77 48.12 39.20 ديازينون 

 Match® 050 EC 14.60 14.94 16.33 15.29 مستحلب مركز  050ماتش 

 Vertimec 53.67 56.86 93.64 68.05® فرتيمك

  Mean concentration effect 31.00 38.86 52.70 متوسط تأثير التراكيز
 2.13، للتداخل= 1.27، للمبيدات= 1.9% للتراكيز = 5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

LSD0.05 for concentration= 1.9, for insecticides= 1.27, for interaction= 2.13 

 

 

 Alternaria solaniالفطر  ونسبة تثبيط إنبات أبواغ  والوزن الجاف التبّوغتثبيط في  حشريةتأثير بعض المبيدات ال .2 جدول
Table 2. Effect of some insecticides on the inhibition of sporulation, dry weight of the fungus and spore germination of Alternaria 

solani 
 

 Insecticide الحشري   المبيد

مل   1الفطر/بواغ أمعدل 

(x103 ) 
Mean number of 

)3spores/ml (x10 

الجاف   متوسط وزن الفطر

 )مغ( 
Mean fungus dry 

weight (mg) 

 نسبة تثبيط إنبات أبواغ الفطر

Alternaria solani )%( 
Inhibition rate of Alternaria 

solani spores (%) 

 - Control 42.75 0.1946  الشاهد

 مستحلب مركز  050 ماتش
 Match® 050 EC 

10.13 0.1602 63.65 

 Diazinon 5.29 0.0236 79.33 ديازينون 

 Vertimec 0.26 0.0144 98.79® فرتيمك

0.05LSD 5.36 0.0197 2.42 
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أن مركبات    الذي أثبتOwens  (1953  )  ما أشار إليه  وهذا يتفق مع
Dithiocarbamate  كما     .وغب أدت إلى تثبيط عمل األنزيمات الداخلية لل

نبات إلتثبيط    المئويةبين النسبة  ما    R  =-0.7وجد عالقة ارتباط سالبة  
ا يشير إلى أن انخفاض ممّ   ،A. alternata  بواغ وشدة اإلصابة بالفطراأل

شدة اإلصابة بهذا الفطر عند المعاملة بالمبيدات الحشرية قد يعود إلى 
 . هبواغأتثبيطها إلنبات 

 

لإلصابة   البندورة /في حساسية نبات الطماطم  الحشريةتأثير المبيدات  
 Alternaria solaniبالفطر 

خفضٍ أدّ  إلى  الحشرية  للمبيدات  الورقية  التطبيقات  شدّ   ت  في  ة معنوي 
الطازجة  األوزان  مثل  الزراعية  المعايير  من  العديد  وتحسين  المرض، 

الطماطم لشتالت  شتالت   أنّ ب النتائج    بّينت  .ملةالمعا  البندورة/والجافة 
الحشرية  معاملتها    تتمّ التي    البندورة/الطماطم  Diazinonبالمبيدات 

األمر   الخضرية  ئهاعلى أجزا  مرضية أقلّ   ا  أظهرت أعراضقد    Vertimecو
بينما  ،%20.33% و25.19ة المرض إلى  خفض مؤشر شدّ ب   الذي تجّسد
أظهرت النتائج الحالية  %.39.58بنسبة   كفاءة   هاأقلّ  Matchكان المبيد 

أدى إلى زيادة معنوية في الوزن   Vertimecو  Diazinonاستخدام    أنّ 
على التوالي(   ،غرام  21.94غرام و    20.86لمجموع الخضري )لالطري  

( الجذري  و    3.95والمجموع  لبادرات   ،غرام  3.84غرام  التوالي(  على 
، أظهرت المبيدات الحشرية هنفس ي السياقوف المعاملة. البندورة/الطماطم

Diazinon  وVertimec    الجاف    زيادة الوزن  في  لمجموع لمعنوية 
حدٍّ الخضري   على  من  .(3 )جدول سواء  والجذري  العديد  وأكدت  هذا 
حشرات تجعل النبات أكثر مقاومة للكائنات  المبيدات  بعض    أنّ ب الدراسات  

 ,.Zachery et al؛  Rossi et al., 2018)  الدقيقة عند معالجة األوراق

 Batista Filho et al.  (2001)أوضح  .  (Flores et al., 2014؛  2015
على    أنّ  الحشرية  المبيدات  ، Aschersonia aleyrodisتأثير 

Beauveria bassiana    وPaecilomyces farinosus   ختلف باختالف ي
 ّد المبيداتعت   .الطبيعة الكيميائية للمنتجات وتركيزها واألنواع الميكروبية

endosulfan،  monocrotophos  وdeltamethrin   المبيدات من 
 & Katan  أشار  . المختبرة ميدانيا    ورالفط  الحشرية األكثر فاعلية ضدّ 

Eshel  (1972  )مبيدات مثل  البعض    إلى مساهمةPropham  2,4و-D  
تخفيض على   اإلصابةة  شدّ   في  الفيوزارمي  الذبول  بمرض 

الفطر    البندورة/الطماطم عن   .F. oxysporium f.spالمتسبب 

lycopersici  الرغم قلة    على  الفطر  هذه  تأثيرمن  نمو  في   ، المبيدات 
تغيرات   إحداث  إلىة المرض يعود  سبب االنخفاض في شدّ   أن  افترضاو 

كذلك   .ة للفطرسامّ   ا  ر مواديمرّ   مما يجعلهميتابيولوجية في النبات العائل  
 Wareفقد أشار  ،ورالفطعلى  يةلمبيدات الحشرية تأثيرات سمّ كون لي قد 

 ،organochlorineمبيدات الحشرات التابعة إلى مجاميع    أنّ ب (  1980)
carbamate    وorganophosphate    األحياء في    عملية التنفستؤثر على

 أو الدقيقة عن طريق تحويل المركبات غير السامة إلى مركبات سامة  
 . عليهاتؤثر    مركبات غير متخصصة  إلىصة  تحويل المركبات المتخّص 

بالنسبة لتأثيرات المبيدات الحشرية في الوزن الرطب والجاف للمجموع   أما
والجذري  لوحظالخضري  للمجموع   ،  والجافة  الطرية  األوزان  ازدياد 

تأثير المبيدات الحشرية على الفطر   إلى ذلك  ويعود    ،لخضري والجذري ا
ممّ  يؤدي  الممرض  إعاق  إلىا  و عدم  النبات  نمو  وزن   بالتالية    ه، ازدياد 
الداخلة    قدرة النبات على االستفادة من بعض العناصر  إلىأو قد تعود  

المبيدات تركيب  والنيتروجين  خاصةٍ وب   ،في  الفسفور   التي   ،عنصري 
  Sword  و  Diazinon،  Eagleتدخل في تركيب معظم هذه المبيدات مثل  

(Flores et al., 2014  ؛Marsh, 1972;  ؛Rossi et al., 2018 ؛
Zachery et al., 2015).   

تقدّ ممّ  الحشري    أن  االستنتاجيمكن  م  ا  هو  Vertimecالمبيد   ®
فعاليته  تفوق في  إذ  الزراعية،  المختبر والصوبات  األفضل في ظروف 

ن استعمال إ، فالمعطياتعلى هذه    . وبناء  األخرى على المبيدات الحشرية  
  حشرات   األضرار الناجمة ليس فقط عن  الحّد من   سهم فيهذا المبيد قد ي  

 . أيضا   اللفحة المبكرة مرض  عن إّنماو العناكب و ، العثّ و التربس، 

 

وعلى الوزن الطري والجاف للمجموع الخضري والجذري لنبات   Alternaria solani  على شدة اإلصابة بالفطرالمبيدات الحشرية  بعض  تأثير    .3  جدول

 . البندورة/الطماطم 
Table 3. Effect of some insecticides on the disease severity and the fresh and dry weights of the shoot and root systems of tomato 

plants. 
 

 Insecticides الحشرية  المبيدات

 )%(  اإلصابةشدة  
Disease 

severity (%) 

 ( غرام )  الوزن الطري
Fresh weight (g) 

 ( غرام )  الوزن الجاف
Dry weight (g) 

 مجموع خضري 
Shoot system 

 مجموع جذري 
Root system 

 مجموع خضري 
Shoot system 

 مجموع جذري 
Root system 

 Control 75.96 10.64 2.04 1.13 0.39  الشاهد

 مستحلب مركز  050ماتش 
 Match® 050 EC 

39.58 11.24 2.17 1.29 0.52 

 Diazinon 25.19 20.86 3.95 3.96 0.91 ديازينون 

 Vertimec 20.33 21.94 3.84 3.85 0.89® فرتيمك

0.05LSD 2.24 3.03 1.12 1.16 0.39 
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Abstract 
Matrood, A.A.A., A. Rhouma and A.H.F. Al-Taie. 2022. Indirect Effect of Some Insecticides on Tomato Early Blight 

(Alternaria solani) Under Laboratory and Greenhouse Conditions. Arab Journal of Plant Protection, 40(3): 231-239. 

https://doi.org/10.22268/AJPP-40.3.231239 
Early blight disease is one of the serious diseases of tomato caused by Alternaria solani. In some instances, annual economic yield loss 

due to this disease was estimated at 80%. Currently, pesticide applications are used for the management of early blight disease due to the lack 

of resistant cultivars. The effect of treatment of the susceptible tomato cultivar Super Marmond with three insecticides (Diazinon, Match® 050 

EC and Vertimec®) was evaluated under laboratory and greenhouse conditions. In vitro assay showed that the pesticide Vertimec® (at a 

concentration of 300 ppm) was the most effective against A. solani with mycelial growth inhibition above 93%, inhibition of fungal sporulation 

to 0.26x103 spores/ml, and spore germination inhibition of 98.79%. In addition, there was a reduction in A. solani spores and their dry weight 

(0.0144 mg) in the presence of Vertimec®. In greenhouse experiments, when Vertimec® was used curatively on tomato leaves against A. 

solani, it lowered significantly disease severity (20.33%). The effect of this insecticide was not limited only to the protection of tomato plants 

but it also improved their growth by increasing the tomato shoot fresh and dry weights (21.94 g and 3.85 g, respectively) as well as the root 

fresh and dry weight (3.84 g and 0.89 g, respectively). Based on the results obtained, it can be concluded that Vertimec® could be used for 

early blight management when the tomato crop is also infested with insect pests.  

Keywords: Alternaria solani, early blight, insecticide, tomato. 
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