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 Short Communication (Pesticides: Fungal) مبيدات: فطور()  مختصرة وثـبح
 

 تأثير المبيدات الفطرية على الفلورا الفطرية لترب  حقول الرز
 

 وثر محمد علي حسنوك زيدان خليف عمران
 .عراق، الحلة، بابل ةجامع ،كلية العلوم للبنات ،قسم علوم الحياة

 

 الملخص
. مجلة وقاية النبات العربية. أثير المبيدات الفطرية على الفلورا الفطرية لترب حقول الرز. ت2003. كوثر محمد علي حسنو زيدان خليفعمران، 

21 :129-132. 
ة لترب جزء بالمليون من مبيدي البينوميل والمانكوزيب على تردد الفلورا الفطري  1000و  500، 100 ،10هذه الدراسة لمعرفة تأثير إضافة تراكيز  يتجرأ

بالمبيدين واستمر ترددها بعد  ةترددت في الترب غير المعامل  .Fusarium spو .Alternaria spp. ،Absidia sp أن بعض الفطريات مثل. أظهرت النتائج حقول الرز
رة على تردد الفطريات في كل من ترب خارج ، وعند دراسة تحديد التراكيز المؤثPenicillium sppو .Aspergillus sppإضافة وزيادة تراكيز هذين المبيدين مثل 

(، أتضح إن مبيد Rhizoplane fungi(  والفطريات الملتصقة بالجذور )Rhizosphere fungi) (  وترب محيط الجذورNon Rhizosphere fungiمحيط الجذور )
جزء بالمليون على  500 و 100د مانكوزيب التي كانت تراكيزه المؤثرة جزء بالمليون مقارنة بالمبي 100 و 10البينوميل كان أكثر فعالية في التراكيز المنخفضة 

 الفلورا الفطرية.
 المبيدات الفطرية، فطريات ترب حقول الرز. كلمات مفتاحية:

 

 المقدمة 
( من محاصيل الحبوب .Oryza sativa Lعد محصول الرز )ي

 المهمة، إذ يزرع في مناطق واسعة من العالم، وهناك عوامل عديدة
تؤثر سلبًا في إنتاجية هذا المحصول سنويًا، ومن بين تلك العوامل ندرة 
المغذيات وتذبذب مياه السقي والعوامل الممرضة مثل الفطريات 
والبكتريا. وتعتبر حقول الرز موبوءة بالعديد من الفطريات المرضية 

مرض شرى الرز لسبب مال Pyricularia  grasea (Cook)ومنها فطر 
(Rice blast disease وفطر ،)Sclerotium oryzea Catt. سبب مال
 Fusarium moniliformeوفطر  ،(Soft rot diseaseتعفن ساق الرز )ل

Sheld. تعفن جذور الرزلسبب لما (Root rot ) ، وفطرDrechslera 

oryzea (Breda de Hann.) Subram & Jain. مرض لسبب مال 
(، وفطر Brown leaf spoteوراق الرز )أالتبقع البني في 

Rhizoctonia oryzea Kuhn. أوراق الرز  ةمرض لفحلسبب مال
(Rice leaf blight) إضافة إلى عدد من الفطريات الثانوية مثل ،

  Aspergillusو  Alternaria ، Penicillium التابعة لألجناس فطرياتال
(4 ،8 ،13) . 

رز في سلوب المكافحة الكيمياوية في وقاية محصول الأويعتمد 
مختلف مناطق زراعة الرز بشكل واسع، ويعتقد بعض الباحثين أن 

(. 13، 9، 5حاجة محصول الرز للمكافحة الكيمياوية كحاجتة للتسميد )
وقد استخدمت العديد من المبيدات الكيمياوية في مكافحة مختلف 
أمراض الرز في العالم ومن بين تلك المبيدات المستخدمة هي 

والفاكوميل  (Benomyl) والبينوميل (Mancozeb)المانكوزيب 
(Vacomyl)  ن المبيدات الفطرية وأية مضافات إ، (11)ومبيدات أخرى

أخرى إلى التربة قد تربك النظام البيئي لمصلحة عدد من الفطريات 
على حساب انحسار فطريات أخرى أو تدعم نمو البكتريا على حساب 

المرضية الفطرية قد نمو الفطريات، إضافة إلى أن بعض العوامل 
 .(19، 15، 13تعمل على استهالك أو تحويل بعض المبيدات  )

الفطريات مهمة في النظام البيئي لترب حقول المحاصيل  بما أنو
بشكل عام لمساهمتها في تحطيم الجزيئات العمالقة وتدوير العناصر في 
الطبيعة والتعايش مع جذور النباتات وتدعيم نموها وتزويد النبات 

(، ولعدم توفر 1لبعض العناصر النادرة من خارج محيط الجذور )
معلومات حديثة عن أثر المضافات الكيمياوية على الفلورا الفطرية 
لترب حقول الرز  وألهمية المكافحة الكيمياوية، استهدفت دراستنا 
تحديد تأثير تراكيز محددة من مبيدي البينوميل والمانكوزيب على 

خارج محيط الجذور وترب محيط الجذور فطريات كل من ترب 
 والملتصقة بالجذور.

 

 مواد البحث وطرائقه 
 جمع العينات

تم جلب نماذج ترب من خمسة حقول زراعة الرز في محافظة 
كغ/حقل من  1النجف موطن زراعة الرز في وسط العراق، وبواقع 

كما تم جمع خمس شتالت/حقل  )تحتوي  ،ترب خارج محيط الجذور
لواحدة على الجذور والطين العالق بالجذور( من مواقع منتخبة الشتلة ا

عشوائيًا، ووضعت نماذج الترب والشتالت مع أطيانها في أكياس من 
النايلون كال على حده، وجلبت إلى المختبر وجففت عند درجة حرارة 

 ساعة.  72س لمدة  60
 

 تحضير األوساط الزرعية
يز متدرجة من مبيدي جرى تحضير أوساط زرعية تتمثل في تراك

البينوميل )كمبيد جهازي( والمانكوزيب )كمبيد سطحي(، حيث تم 
مل  100تحضير وسط البطاطا/البطاطس والسكروز واألجار وبواقع 

، 100، 10 لكل تركيز من التراكيز المعتمدة في هذه الدراسة وهي
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جزء بالمليون من المادة التجارية، أضافه إلى وسط  1000و  500
 الشاهد. معاملة

 

 تحضير عالق ترب خارج محيط الجذور وترب محيط الجذور
غ من نماذج ترب خارج محيط الجذور وعلقت في  1تم اخذ 

مل من ماء الحنفيه المقم بجهاز المؤصده )األتوكليف( وعومل  100
هذا العالق على أنه يمثل البيئة التي تتواجد بها فطريات ترب خارج 

(، في حين أخذت جذور Non Rhizosphere fungiمحيط الجذور )
أخذ سم و 1.5–1شتالت الرز مع أطيانها وقطعت إلى قطع صغيره 

مل من الماء المعقم، وحركت هذه القطع  100لكل  ةقطع 20بواقع 
باستخدام خالط كهربائي، ورشح الخليط عبر قطع من الشاش المعقم 

 الق مل وعومل هذا الع 250واستقبل العالق في دورق معقم بسعة 
نه يمثل البيئة التي تتواجد فيها فطريات محيط الجذور أعلى 

(Rhizosphere fungi)  بعد ذلك تم إعادة غسل قطع الجذور أعاله
لثالث مرات وفي كل مره تم شطفها بالماء المعقم لغرض تخليصها من 
دقائق التربة، جففت قطع الجذور على ورق نشاف معقم وعوملت قطع 

 .ها تمثل بيئة تواجد فطريات سطح جذور الرزالجذور هذه على أن
 

 إعداد أطباق المعامالت 
لغرض التحري عن فطريات ترب خارج محيط الجذور 
وفطريات ترب محيط الجذور وتأثير تراكيز متدرجة من مبيدي 

مل من كل من عالق  1البينوميل والمانكوزيب على ترددها، تم سحب 
ط الجذور المحضرة في ترب خارج محيط الجذور وعالق ترب محي

 ضيف إلى كل طبق معلم بتراكيزأالفقرة السابقة وكل على حده وأ
جزء بالمليون لمبيدي البينوميل  1000و  500، 100 ،10، 0

والمانكوزيب المحضره في وسط أجار البطاطا / البطاطس والسكروز 
س( وبثالث  50–48الوسط  ةرارحالذي لم يتصلب بعد )درجة 

يز، حركت األطباق لغرض تجانس الوسط مع العالق مكررات لكل ترك
 .ةوتركت حتى تتصلب وحضنت بالحاضن

أما بخصوص فطريات سطح الجذور فقد تم صب الوسط ذي 
مل لكل  18جزء بالمليون بواقع  1000و 500، 100، 10، 0التراكيز 

طبق ولكال المبيدين وتركت حتى تتصلب، وبعد ذلك تم نقل أربع قطع 
ل طبق ووزعت بشكل متجانس على سطح الوسط من الجذور لك

ولجميع التراكيز المعتمدة في هذه الدراسة وبثالث مكررات لكل 
س  2±25تركيز، حضنت األطباق في الحاضنة عند درجة حرارة 

بعد ذلك جرى عزل الفطريات اعتمادا على المفاتيح  أيام، 7-5ولمدة 
 (.7، 6التصنيفية )

 

 النتائج والمناقشة  
في ترب خارج محيط الجذور  يص الفطريات األكثر ترددًاتم تشخ

وفي ترب محيط الجذور لنبات الرز وكذلك الفطريات الملتصقة في 
 ،.Alternaria spp.  ،Absidia sp ن فطرياتأسطح جذوره، وتبين 

 

Fusarium spp.  و  Aspergillus spp.   في  ألكثر شيوعًااكانت
محيط الجذور، في حين كان نماذج ترب خارج محيط الجذور وترب 

(. 1جدول )في جذور نبات الرز  ًااألكثر تردد هو Fusariumالفطر  
ويمكن تفسير هذه النتائج على أن معظم الفطريات المعزولة من ترب 

 Fusarium فطر  ظهور بينما ةحقول الرز هي فطريات ثانوية مترمم
ذور نبات نه من الفطريات المرضية التي تصيب بادرات وجأيدل على 

 (. 18مختلفة من حياة النبات ) الرز في مراحل
ن بعض الفطريات التي كانت شائعة في معاملة أ 1بين الجدول يو

الشاهد قد تأثرت مع زيادة تراكيز مبيدي البينوميل والمانكوزيب، 
ويفسر هذا االنحدار بسبب التأثيرات السامة للمبيدات الجهازيه 

دف أماكن صنع الطاقة وبناء جدار الخليه والمبيدات السطحية التي تسته
(. كما يتضح من 16، 11، 10الفطرية ) ةوفعالية األنزيمات في الخلي
مع زيادة .Fusarium sp   و .Alternaria sp النتائج زيادة تردد فطري 

جزء  100و  10إلى  0تراكيز مبيدي المانكوزيب والبينوميل من 
 ةد أثرت على الفطريات المترممبالمليون، ويعتقد أن هذه المبيدات ق

السائده والتي تالحظ في معاملة الشاهد والتي ربما كانت تعيق نمو 
 ( أو التنافس 2ما بتأثير التضاد الحيوي )أبعض الفطريات المرضيه، 

( وقد 10( أو من خالل افراز ايضيات ثانويه مثبطه أو مانعه للنمو )3)
 (. 17ليات )أو أكثر من هذه اآل ةيكون التأثير بواحد

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه عدد من الدراسات التي 
تغير من نظامها البيئي  ةتؤكد على أن بعض المضافات إلى الترب

على حساب أنواع أخرى بسبب  ةوبالتالي تدعم بعض األنواع الفطري
(. ولكن مع زيادة 15حصول ظاهرة اختالل في التوازن البيئي )

جزء بالمليون حصل انحدار في  1000و 500ن إلى تراكيز المبيدي
تردد الفطريات التي ظهرت بعد معاملة الوسط الزرعي الحاوي على 

جزء بالمليون، وقد يفسر  100و 10مثل  منخفضةعالق التربة بتراكيز 
ذلك على أساس أن بعض الفطريات في ترب محيط الجذور وترب 

على تحمل لجرع تحت  خارج محيط الجذور أما أن تكون لها القدرة
من المبيدات الفطرية أو أنها أصبحت  (Sub lethal dose) ةالقاتل

مقاومة لهذه المبيدات أو أن لها القدرة على تحويل تلك المبيدات إلى 
مواد غير قاتلة من خالل إفراز أيضيات ثانوية عليها أو هضمها كمادة 

 (. 19غذائية )
 الجرعة القاتلة وتبين مع زيادة تراكيز المبيدين لحد

(Lethal dose)  من الطبيعي أن يؤدي إلى موت الفطريات بسبب
، وربما أن إضافة (12، 11، 4الطبيعة السمية لهذين المبيدين )

المبيدات قد يجري لمصلحة بعض الفطريات المرضية ألن المبيدات قد 
نتاج إعلى التنافس و ةتؤدي إلى انحسار دور بعض الفطريات المترمم

 يمات والسموم. األنز
أن فطريات سطح الجذور استطاعت أن  1ويتضح من الجدول 

جزء بالمليون بالمقارنة مع تلك الفطريات  500تقاوم التركيز العالي 
 في ترب محيط الجذور وترب خارج الجذور في مثل هذا التركيز،
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ويفسر ذلك أما أن تبقى هذه الفطريات معتمدة في تغذيتها على الجذور 
لمبيدين لم يتغلغال إلى داخل تلك الجذور، في حين يحيط أو أن ا

المبيدين بالوحدات التكاثرية في عالق التربة لمحيط الجذور وخارجها 
نتاج غزولها للوحدات التكاثرية، إمما يؤثر في إنباتها ومعدالت نموها و
في   undefferntiated coloniesولذلك ظهرت مستعمرات غير متميزة 

 جزء بالمليون. 1000و  500لية التراكيز العا
وأظهرت نتائج هذه الدارسة أن مبيد البينوميل كان أكثر تأثيرًا في 

ألنة من المبيدات الجهازية  منخفضةاختزال الفطريات وبالتراكيز ال
أكثر من تأثير مبيد المانكوزيب لكونه من المبيدات السطحية، وتتفق 

 ( .14، 9، 4الباحثين )هذه النتيجة مع نتائج توصل إليها عدد من 

إن أهم ما تمخضت عنه نتائج هذه الدراسة هي إنها سلطت 
الضوء وألول مرة عن تباين تأثير مبيدي البينوميل والمانكوزيب على 
فطريات ترب محيط الجذور وترب خارج محيط الجذور وعلى 
فطريات سطح جذور نبات الرز، وبرزت دور المبيدات في اخالل 

ورا  الفطرية لترب حقول الرز،وتوصلت النتائج إلى التوازن في الفل
ضرورة اعتماد تراكيز عالية ضمن حدود موصى بها لمكافحة 

تزيد من نسب  منخفضةالفطريات الممرضة لحقول الرز ألن التراكيز ال
المقاومة  لعدد من السالالت الفطرية إضافًة إلى دور المبيدات في 

 (.16الفطريات المرضية )حراف التوازن البيئي لمصلحة بعض ان
 

 

 تأثير تراكيز مختلفة من مبيدي البينوميل والمانكوزيب على الفلورا الفطرية في ترب حقول الرز  .1جدول 
Table 1. Effect of different concentrations of benomyl and mancozeb fungicides on mycoflora of rice field soils  

  

Number of fungal colonies تراكيز المبيد عدد المستعمرات الفطرية 
)جزء بالمليون( 

Concentration of 

fungicide (ppm) Fusarium Alternaria Absidia Penicillium 

Aspergillus 

niger 

Aspergillus 

flavus 

Aspergillus 

terres Drechslera 

 Mancozoed fungicideمبيد المانكوزيب 
 Rhizosphere fungiلجذور فطريات ترب محيط ا

14.0 18.0 2.2 3.1 0.0 0.0 2.2 0.0 0 
23.0 13.0 3.0 2.2 2.3 2.3 0.2 0.0 10 
34.0 11.0 2.6 2.2 0.7 0.6 0.2 0.0 100 
24.0 10.0 0.5 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 500 
10.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000 

 Non-Rhizosphere fungiفطريات ترب خارج محيط الجذور 
13.0 25.0 4.0 6.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0 
22.0 18.0 4.5 4.0 2.3 2.2 1.1 1.4 10 
33.0 16.0 4.5 3.0 2.1 2.0 0.0 3.0 100 
20.0 15.0 2.0 1.4 0.0 0.0 0.0 2.0 500 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000 

 Rhizoplane fungiفطريات سطح الجذور 
11.0 10.0 11 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
8.0 8.4 8.4 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10 
6.0 5.8 5.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100 
3.0 2.8 5.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 500 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000 

 

 Benomyl fungicideمبيد البينوميل 
 Rhizosphere fungiفطريات ترب محيط الجذور 

20.0 27.0 3.0 3.2 0.0 0.0 3.0 0.0 0 
16.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 
10.0 12.0 3.0 2.2 1.5 1.6 0.0 0.0 100 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000 

 Non-Rhizosphere fungiفطريات ترب خارج محيط الجذور 
33 22.0 5.0 7.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0 
18 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 10 
2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 10 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000 

 Rhizoplane fungiفطريات سطح الجذور 
13.0 10.0 12 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
11.0 7.8 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 
9.6 6.4 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 100 
6.4 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 500 
0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000 

  Values represent the mean of three reading of each treatment رقام المعدل لثالثة قراءات لكل معاملة.تمثل األ 
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Abstract 
Amran, Z.K. and K.M.A. Hasan. 2003.  Effect of Fungicides on Mycoflora of Rice Field Soils. Arab J. Pl. Prot. 21:  

129-132. 
This study was carried out to determine the effect of concentrations gradient of benomyl and and mancozeb fungicides on mycoflora of rice 

field soils. Results showed that many fungi appeared less in soil before treatment with fungicides than after treatment, such as Fusarium spp., 

Absidia sp.  and Alternaria spp. While the common fungi in the soils declined after treatment with fungicides such as Penicillium and 

Aspergillus. The results also showed that lower concentrations of benomyl (10,100 ppm) gave strong inhibitory action against Non-Rhizosphere 

fungi, Rhizosphere fungi and Rhizoplane fungi compared with mancozeb concentration action at 500 and 1000 ppm. 

Key words: Soil mycoflora, rice, fungicides 
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