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 شممت الدراسة تقيم.5103-5105 كمية الزراعة–جامعة بغداد خالل الموسم الزراعي/أجريت الدراسة في حقل قسم وقاية النبات

 ومبيد البمتانول ضد الفطرPseudomonas fluorescens  والبكترياTrichoderma harzianum فعالية المقاوم االحيائي
 اظهرت جميع. المسبب لمرض تعفن البذور وموت البادرات قبل البزوغ وبعده في نبات القطنRhizoctonia solani الممرض
 فعالية في السيطرة عمىRhizoctonia solani المعامالت المستخدمة في التجربة والمزروعة في تربة مموثة بالفطر الممرض

 تحققت اعمى نسبة انبات واقل شدة اصابة في معاممة التكامل بين المقاوم.مرض تعفن البذور وموت البادرات قبل البزوغ وبعده
166  وشدة اصابة%6461  بمغت نسبة االنبات. في حالة معاممة البذورP. fluorescens  والبكترياT. harzianum االحيائي

وهي بذلك مختمفة معنويا عن باقي المعامالت التي تفوقت جميعها عمى معاممة القياس (فطر ممرض فقط) التي بمغت فيها
 انعكست فعالية المعامالت المختمفة عمى معايير نمو النبات المتمثمة بزيادة ارتفاع.366  وشدة اصابة%0464 نسبة االنبات
 إن معامالت التكامل بين العوامل االحيائية ومبيد البمتانول بنصف الجرعة.النبات والوزن الجاف لممجموع الجذري والخضري

 مما يعطي مردوداً معنوياً وايجابياً في تقميل التموثR. solani الموصى بها اظهرت فعالية جيدة في السيطرة عمى الفطر

.البيئي

البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الول

.Trichoderma harzianum,Pseudomonas fluorescens :الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study was conducted at field of Plant Protection Dept., College of Agriculture, University
of Baghdad during the summer season 2012-2013. The study included evaluation of
Trichoderma harzianam and Psuedomonas fluorescens and beltanol against Rhizoctonia solani
causal of seed decay and damping off seedling of cotton pre and post emergence. Field results
indicated that treatment of cotton seed with T.h. and P.f. significantly achieved highest seed
germination (86.0%) and disease severity 0.4 compared to other treatment. Also, all
treatments indicated superiority on control treatment (Pathogenic fungus) which showed 16%
seed germination and disease severity 3.8. Activity of different treatments increased plant
length, dry matter for root and vegetative part of cotton plant. Treatments of integration
between bioagents and beltanol at half rate achieved good activity in controlling R. solani
which help in reducing environmental pollution.
*Part of M.Sc. thesis of the first author.
Key words: Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum.
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 Gossypium hirsutumظيرت عمييا اعراض االصابة

المقدمة

بالفطر الممرض وذلؾ بقمع النبات ووضعت في اكياس

تعد فطريات التربة المرضية  Soil-borne fungiمف

البولي اثيميف .شخص الفطر إلى مستوى النوع عمى وفؽ

اخطر واشد الفطريات المرضية ضر اًر عمى المحاصيؿ اذ انيا

المواصفات التي ذكرىا  Parmeterو .)72( Whitneyتـ

توجد بعيدةً عف نظر االنساف وعادةً ما تظير اعراضيا
المرضية عمى المجموع الخضري بعد اف تكوف قد فتكت تماماً

اكثار العزلة بنقؿ جزء مف الغزؿ الفطري إلى اطباؽ بتري
حاوية عمى الوسط الزرعي ( )PDAوحضنت االطباؽ في

بمجموعيا الجذري ( ,)6ومما يزيد مف خطورتيا اف لمكثير

درجة ح اررة ْ 7±72ـ .تـ تحضير لقاح الفطر الممرض

مدى عائمياً واسعاً كما أف ليا القدرة عمى مقاومة
منيا
ً
الظروؼ البيئية غير المالئمة ويمكنيا البقاء في التربة

عمى بذور الدخف المحمي  Panicum miliceumبعد أف تـ

ومتبقيات النباتات المصابة لمدة طويمة ( .)8يعد الفطر R.

غسمو جيدا الزالة االوساخ واالتربة والشوائب العالقة بو ثـ

جفؼ في درجة ح اررة المختبر وبعدىا وضع  22غـ مف بذور

 solaniمف بيف أىـ المسببات الممرضة لمنبات والمستوطف

الدخف في كؿ دورؽ سعة  722مؿ وأضيؼ الييا القميؿ مف

في التربة وواسع االنتشار في جميع أنحاء العالـ .ويعد

استخداـ المبيدات في مقاومة مسببات امراض النبات بضمنيا

الماء لترطيبيا وعقمت بالموصدةعمى درجة ح اررة  171س

امراض موت البادرات الطريقة االكفأ ,إال أف تعرض

وضغط  1.2كغـ/سـ 7لمدة نصؼ ساعة  ,لقحت الدوارؽ بعد

المسببات المرضية لمضغط االنتخابي نتيجة تكرار استخداـ

التبريد بمقاح عزالت الفطر الممرض كال عمى انفراد بمعدؿ

خمسة اقراص قطر  2.2سـ لكؿ عزلة ووضعت الدوارؽ في

المبيدات ادى إلى ظيور صفة المقاومة فييا (,11 ,14
 .)72لذا برزت اىمية وضع طرائؽ مبرمجة لمقاومة مسببات

الحاضنة في درجة ح اررة  7±72س لمدة خمسة عشر يوماً

المقاومة لكبح اضرار تمؾ المسببات المرضية؛ لذلؾ نالت

المقاح الفطري عمى جميع البذور.

المكافحة اإلحيائية قبوالً واسعاً في مختمؼ أنحاء العالـ (,)78

المقاوم االحيائي Trichoderma harzianum

مع مراعاة رج الدوارؽ كؿ  2-7يوـ لضماف تيوية وتوزيع

امراض النبات تقوـ عمى اساس الفعؿ المشترؾ بيف طرائؽ

وىنالؾ الكثير مف الفطريات ومنيا األنواع التابعة لمجنس

أستخدـ في ىذه الدراسة مبيد المقاومة اإلحيائية (البايوكونت)

المسببات المرضية الفطرية ( )72 ,16ومنيا النوع

الزراعة  /جامعة بغداد مف د .االء خضير واجري االختبار

 Trichoderma harzianumإذ اكدت عدة دراسات كفاءة

االتي عميو قبؿ استخدامو لمتأكد مف صالحيتو ,اذ تـ

ىذا الفطر ضد عدد مف المسببات المرضية ( .)71 ,2كما

االختبار لمبيد المقاومة االحيائية ضد الفطر R. solani

لمجنس

المسبب لمرض موت البادرات عف طريؽ الزراعة المزدوجة

عالية تجاه مسببات مرضية مختمفة ( .)77مف جية أخرى

الغذائي  PDAفي أطباؽ بتري معقمة بقطر  9سـ .لقح

فإف ىذه العوامؿ األحيائية تعد عوامؿ محفزة لنمو النبات؛

مركز كؿ نصؼ طبؽ وذلؾ بوضع قرص مف النمو الفطري

فالبكتريا النافعة تعيش حرة في التربة وتعمؿ عمى تشجيع نمو

(بقطر  0.5سـ) لمستعمرة المقاوـ اإلحيائي بعمر  7أياـ ,أما

 .)72اف اليدؼ مف ىذا البحث ىو تقييـ فعالية مبيد

لمفطر الممرض بعمر  3أياـ .نفذت التجربة بواقع أربعة

البمتانوؿ والعوامؿ االحيائية معا او بشكؿ انفرادي في مقاومة

مكررات ,وسجمت النتائج بعد أسبوع مف تحضيف األطباؽ في

االصابة بالفطر  R. solaniحقميا.

درجة ح اررة ْ 7±72ـ ,ثـ تـ تقدير درجة التضاد حسب سمـ

 Trichodermaأستخدمت بنجاح في مقاومة عدد مف

اظيرت

األنواع

األحيائية

لمبكتريا

التابعة

 T. harzianumالمأخوذ مف مختبر السموـ الفطرية فيكمية

لفطر المقاومة االحيائية مع الفطر الممرض عمى الوسط

 Pseudomonasبضمنيا  P. fluorescensكفاءة تضادية

مركز النصؼ اآلخر فقد لقح بقرص مماثؿ مف النمو الفطري

النبات بعدة آليات ووجدت مرافقة لجذور نباتات مختمفة (,1

التقييس الخماسي ( )7وذلؾ كما يأتي:

المواد والطرائق

 .1نموات الفطر المضاد تغطي الطبؽ كمو.

عزل وتشخيص الفطر  R. solaniواختبار القدرة

 .7نموات الفطر المضاد تغطي ثالثة أرباع الطبؽ.

االمراضية :تـ الحصوؿ عمى عزلة الفطر مف نباتات القطف
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 .2نموات الفطر المضاد والمسبب المرضي تغطي كؿ منيا

وحدة تكويف مستعمرة/مؿ 122 ,مؿ/جورة خالؿ زراعة

نصؼ الطبؽ.

البذور.

 .4المسبب المرضي يغطي ثالثة أرباع الطبؽ.

 .8تربة مموثة بالفطر الممرض+بذور معاممة بالمقاح البكتيري

.P. f.

 .2المسبب المرضي يغطي الطبؽ كمو.
وعد فطر المقاومة اإلحيائية فعاالً عند إظياره قدرة تضادية 2

 .1تربة مموثة بالفطر الممرض +بذور معاممة بمستحضر

تحضير لقاح البكتريا Pseudomonas fluorescens

 .12تربة مموثة بالفطر الممرض  +مستحضر المقاوـ

المقاوـ اإلحيائي .T.h.

أو اقؿ.

تـ اكثار البكتريا عمى وسط ) )Nutrient Broth NBالتي

اإلحيائي  + T.h.المقاح البكتيري .P. f

تـ الحصوؿ عمييا مف مختبر السموـ الفطرية في كمية

 .11تربة مموثة بالفطر الممرض  +مستحضر المقاوـ
اإلحيائي  + T.hبذور معاممة بالمقاح البكتيري .P. f.

الزراعة/جامعة بغداد مف السيد عدناف عبداهلل وتـ تعقيـ

 .17تربة مضاؼ ليا مقاوـ األحيائي  T. hبمعدؿ  6غـ/ـ

الوسط بالمؤصدة في دوارؽ زجاجية سعة  100مؿ ولقح كؿ

دورؽ بالبكتريا وبعدىا حضنت في درجة ح اررة ْ 7±72ـ

7

قبؿ يوميف مف التمويث بالفطر الممرض مع إضافة 22

لمدة  48ساعة ( (12وذلؾ لغرض استعماليا في التجارب

مؿ/جورة مف محموؿ مبيد البمتانوؿ بعد  74ساعة مف التمويث

الالحقة.

والمحضر بإضافة  2.2مؿ مف المبيد إلى لتر ماء .

 .12تربة مضاؼ ليا  22مؿ/جورة مف محموؿ مبيد البمتانوؿ

تقييم فعالية المبيد الكيميائي البمتانول والعوامل الحيائية معاً أو
بشكمهما النفرادي في مقاومة الصابة بالفطرR. solani

المحضر بإضافة  2.2مؿ مف المبيد إلى لتر ماء بعد 74

قسمت قطعة مف األرض إلى ثالثة قطاعات كؿ قطاع يحوي

ساعة مف التمويث مع إضافة المقاح البكتيري بتركيز 12×7

6

 12مر اًز وكاف طوؿ المرز  2ـ وعرضو  7ـ وتـ تعقيـ التربة

(وحدة تكويف مستعمرة/مؿ) بمعدؿ  122مؿ/جورة خالؿ

القطاعات الكاممة المعشاة  RCBDوضمت التجربة

 .14تربة مضاؼ ليا مقاوـ األحيائي  T. hبمعدؿ  6غـ/ـ

بمبيد البمتانوؿ قبؿ الزراعة و نفذت التجربة عمى وفؽ تصميـ

الزراعة .

7

المعامالت اآلتية وبثالثة مكررات لكؿ معاممة:

قبؿ يوميف مف التمويث بالفطر الممرض مع إضافة 22

 .1تربة غير مموثة بالمسبب المرضي ( R.solaniلممقارنة).

مؿ/جورة مف محموؿ مبيد البمتانوؿ بعد  74ساعة مف التمويث

 .2البكتريا  :P. fالزراعة في تربة معاممة بالمقاح البكتيري

(وحدة تكويف مستعمرة/مؿ)

 .7تربة مموثة بالمسبب المرضي . R.solani

والمحضر بإضافة  2.2مؿ مف المبيد إلى لتر ماء مع إضافة
المقاح البكتيري بتركيز 12×7

 P. f.أضيفت بشكؿ مزرعة  NBسائمو بعمر  48ساعة
وبتركيز 12× 7

6

بمعدؿ  122مؿ/جورة خالؿ الزراعة.

وحدة تكويف مستعمرة/مؿ 122 ,مؿ/جورة

 .12زراعة بذور معاممة بالمقاح البكتيري  P. f.في تربة

خالؿ زراعة البذور.

مموثة بالفطر الممرض مع اضافة الفطر االحيائي T.h.

 .4الفطر  :T. h.الزراعة في تربة معاممة بالمقاوـ اإلحيائي

بمعدؿ  6غـ/ـ 7مع إضافة  22مؿ/جورة مف محموؿ مبيد

 T.harzianumبمعدؿ  6غـ /ـ.7

البمتانوؿ بعد  74ساعة مف التمويث والمحضر بإضافة 2.2

 .2تربة مموثة بمستحضر المقاوـ اإلحيائي  T.h.بمعدؿ 6

مؿ مف المبيد إلى لتر ماء.

غـ/ـ 7ومموثة بالفطر الممرض.

وقد تمت اضافة معامالت الفطر االحيائي  T. h.قبؿ يوميف

 .6معاممة المبيد  :Bتربة مضاؼ ليا المبيد الفطري بمتانوؿ

مف التمويث بالفطر الممرض وخمطت جيدا مع التربة وسقيت

إلى التربة بمعدؿ  22مؿ/جورة والمحضر بإضافة  1مؿ منو

لممحافظة عمى الرطوبة وبعد يوميف اضيؼ الفطر الممرض

إلى لتر ماء.

بواقع  6غـ/جورة وبعد  2اياـ تـ زراعة بذور القطف صنؼ

 .2تربة مموثة بالفطر الممرض واضيؼ المقاح البكتيري P. f.
بشكؿ مزرعة  NBسائمو بعمر  48ساعة وبتركيز 12× 7

6

الشاتا بواقع  7بذرة/جورة وبمعدؿ 1جور لكؿ مرز ثـ خفت

6

إلى نبات واحد/جورة ,أما بالنسبة لمعامالت المبيد الكيميائي
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فقد أضيؼ المبيد بعد  74ساعة مف إضافة لقاح الفطر

األحي ػ ػ ػػائييف الفطػ ػ ػ ػػري  T.h.والبكتيػػ ػ ػػري  P.f.بوجػ ػ ػ ػػود الفطػ ػ ػ ػػر

الممرض وبعد  74ساعة تمت الزراعة ,وفيما يتعمؽ

الممػ ػ ػػرض عنػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتعماليا كتغميػ ػ ػػؼ لمبػ ػ ػػذور كانػ ػ ػػت افضػ ػ ػػؿ

بالمعامالت التي تداخمت فييا المقاومة األحيائية مع

المعامالت في نسبة االنبات وتقميؿ االصابة قبؿ البزوغ وبعػده

الكيميائية فقد أضيفت المبيدات بنصؼ الجرعة الموصى بيا,

فػػي الحقػػؿ إذ بمغػػت  86.2و 11.2و %7.2بالتتػػابع فػػي حػػيف

وأجريت عممية التسميد باستخداـ سماد اليوريا بمعدؿ 6

بمغػػت الق ػػيـ فػػي معامم ػػة المقارنػػة (فط ػػر ممػػرض فق ػػط) 16.6

و 82.7و %22.2بالتتػػابع ,واختمفػػت نسػػبة االنبػػات واالصػػابة

غـ/ـ 7وسماد السوبر فوسفات الثالثي بمعدؿ  10غـ/ـ

7

الكمية لمعاممة التكامؿ بيف العػامميف األحيػائييف الفطػري T. h.

وتمت إزالة األدغاؿ يدوياً خالؿ مرحمة النمو .حسبت النسبة
المئوية لمموت قبؿ البزوغ وبعده:
النسبة المئوية لالنبات =

عددالبذور النابتة
عدد البذور الكمي

لمبػػذور معنويػػا عػػف بػػاقي المعػػامالت ,أمػػا معػػدؿ االصػػابة قبػػؿ

122x

%لمموت قبؿ البزوغ =عدد البذور الكمي –

%لمموت بعدالبزوغ =

والبكتيري  P.f.بوجود الفطر الممرض عنػد اسػتعماليا كتغميػؼ

عددالبذور النابتة

لػػـ تختمػػؼ معنوي ػػا عػػف المعاممػػة نفس ػػيا عنػػد اض ػػافة العوام ػػؿ

122x

عدد البذور الكمي

عدد النباتات الميتة
عدد البذور النابتة

البزوغ وبعده فقد اختمفت معنويػا عػف بػاقي المعػامالت إال أنيػا
االحيائيػػة إلػػى التربػػة إذ بمغػػت القػػيـ قبػػؿ البػػزوغ وبعػػده 12.2

122 x

و %4.2بالتتػ ػػابع ولػ ػػـ تختمػ ػػؼ نسػ ػػبة االنبػ ػػات واالصػ ػػابة قبػ ػػؿ

وبعدىا اخذت  5نباتات مف كؿ مكرر لحساب شدة اإلصابة

البػػزوغ وبعػػده معنوي ػػا فػػي معاممػػة الفط ػػر االحيػػائي T.h.مػػع

درجة  = 0نبات سميـ .

معاممػػة البكتريػػا  P.f.مػػع الفطػػر الممػػرض فػػي معاممػػة التربػػة

عمى الجذور وحسب المدرج المرضي المكوف مف  2درجات:

الفطػػر الممػػرض وبمغػػت  22.2و 21.7و %72.2بالتتػػابع مػػع

درجة  2-1 = 1بقعة.

ع ػػف بعض ػػيا وبمغ ػػت الق ػػيـ  22.1و 67.1و %22.1بالتت ػػابع,

درجة  6-4 =2بقعة.

واختمف ػػت المعاممت ػػاف ع ػػف بعض ػػيما ف ػػي حال ػػة معامم ػػة الب ػػذور

درجة  1-2 = 3بقعة.

بنسػػب االنبػػات إذ بمغػػت لمفطػػر االحيػػائي  T. h.مػػع الفطػػر

درجة  12 =4أو اكثر.

الممرض  %41.1ولمعاممة البكتريا  P.f.مػع الفطػر الممػرض

كما حسبت شدة اإلصابة لكؿ مكرر عمى وفؽ المعادلة اآلتية

 %46.7ولػ ػػـ تختمػ ػػؼ معنويػ ػػا النسػ ػػبة المئويػ ػػة لالصػ ػػابة قبػ ػػؿ

(:)30

البػػزوغ وبعػػده ,ولػػـ تختمػػؼ معنويػػا معاممػػة التكامػػؿ بػػيف مبيػػد

شدة االصابة
] عدد البادرات مف الدرجة

=

عدد البادرات مف الدرجة

العدد الكمي لمبادرات المفحوصة

(

البمتػانوؿ مػع  T. h.بوجػود الفطػر الممػرض فػي نسػبة االنبػات
ومعػ ػػدؿ االصػػػابة قب ػػؿ البػػػزوغ وبعػػػده إذ بمغ ػػت  68.4و21.4

× 100

و %12.6بالتتػػابع مػػع معاممػػة التكامػػؿ بػػيف مبيػػد البمتػػانوؿ مػػع

وبعد  12يوماً مف الزراعة تـ اخذ  2نباتات مف كؿ مكرر

البكتري ػ ػػا  P.f.بوج ػ ػػود الفط ػ ػػر المم ػ ػػرض وبمغ ػ ػػت الق ػ ػػيـ 27.1

وحسبت اطواؿ النباتات والوزف الجاؼ لكؿ مف المجموع

و 72.2و %2.6بالتتابع .كما يبيف جدوؿ  1اف شدة االصػابة

الجذري والخضري وتمت عممية التجفيؼ داخؿ جياز االوفف

فػي معاممػػة التكامػػؿ بػػيف الفطػر االحيػػائي والبكتريػػا  P. f.فػػي

في مختبر السموـ الفطرية في كمية الزراعة/جامعة بغداد

معاممػ ػػة تغميػ ػػؼ البػ ػػذور قػ ػػد انخفضػ ػػت عػ ػػف بػ ػػاقي المعػ ػػامالت

خالؿ شير حزي ارف وتموز حتى ثبات الوزف.

وبمغ ػػت  %12.4وى ػػي ب ػػذلؾ تفوق ػػت عم ػػى جمي ػػع المع ػػامالت

النتائج والمناقشة

الباقية ولـ تختمؼ معنويا عف المعاممة نفسيا في حالػة معاممػة

تقييم فعالية مبيد البمتانول والعوامل الحيائية معاً أو بشكل

التربػػة إذ بمغػػت القػػيـ  ,%17.2وقػػد تفوقػػت جميػػع المعػػامالت

أنفرادي في مقاومة اإلصابة بالفطر  R. solaniحقمياً

معنويػػا عػػف معاممػػة المقارنػػة (فطػػر ممػػرض فقػػط) وبمغػػت قيمػة

أشػػارت النتػػائج فػػي جػػدوؿ  1إلػػى أف جميػػع المعػػامالت حققػػت

شػ ػ ػػدة االصػ ػ ػػابة  ,%12.8فيمػ ػ ػػا لػ ػ ػػـ تختمػ ػ ػػؼ معاممػ ػ ػػة الفطػ ػ ػػر

زيػ ػػادة معنويػ ػػة فػ ػػي نسػ ػػب األنبػ ػػات وخفض ػ ػاً معنوي ػ ػاً فػ ػػي شػ ػػدة

الممػػرض مػػع الفطػػر االحيػػائي  T.h.اذ بمغػػت القيم ػة %68.2

األصابة بالفطر الممرض  R. solaniمقارنة بمعاممة المقارنة

عف معاممة الفطر الممرض مع البكتريا  P.f.في حالة معاممػة

(فطر ممرض فقط) ,فقد تفوقت معاممة التكامؿ بيف العػامميف
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التربػػة عػػف بعضػػيا وبمغػػت  ,%27.2وقػػد اختمفػػت المعاممتػػاف

غ ػػزو األنس ػػجة النباتي ػػة ( .)2كم ػػا أني ػػا تمتم ػػؾ آلي ػػة أس ػػتحثاث

ع ػػف بعض ػػيا ف ػػي حال ػػة معامم ػػة الب ػػذور ,وأف الفعالي ػػة العالي ػػة

المقاومة الجيازية في النباتػات ذات الػدور الفعػاؿ فػي مقاومػة

لممعاممة المزدوجة لمعػامميف الكيميػائي واألحيػائي قياسػاً بفعاليػة

المسػ ػػببات الممرضػ ػػة إذ أنيػ ػػا تثيػ ػػر بقػ ػػوة التفػ ػػاعالت الدفاعيػ ػػة

معامم ػ ػػة العام ػ ػػؿ المنف ػ ػػرد يمك ػ ػػف أف تع ػ ػػزى إل ػ ػػى فعالي ػ ػػة ى ػ ػػذه

داخ ػػؿ النب ػػات او اني ػػا تعم ػػؿ عم ػػى زي ػػادة نش ػػاط األنزيم ػػات أو

المبيػػدات الكيميائيػػة فػػي تعزيػػز دور المقػػاوـ األحيػػائي إذ تعمػػؿ

الفػايتو الكسػػينات( ,)12وقػػد يعػػزى سػبب تػػأثير المقػػاوـ الحيػػوي

الحقػػؿ مػػف خػػالؿ تقميػػؿ كثافػػة األحيػػاء المجيريػػة المنافسػػة ليػػا

اإلصػابة بػالفطر الممػرض إلػػى نفػاذ الفطػر  T.h.داخػؿ جػػذور

عمى الغذاء عف طريػؽ منعيػا نمػو ىػذه االحيػاء ومػف ثػـ زيػادة

بػػادرات القطػػف وبػػيف الخاليػػا ممػػا أدى إلػػى تحفي ػزه عمػػى زيػػادة

الكميػػات المتاحػػة مػػف العناصػػر الغذائيػػة لمعوامػػؿ األحيائيػػة فػػي

فعالية أنزيمي ال ػ  Peroxidaseوال ػ  Chitinaseفػي النباتػات

مقاومة المسبب المرضي قد تعود إلى اآلليات التي يممكيا فػي

بالتطف ػػؿ المباش ػػر ف ػػي غ ػػزؿ الفط ػػر المم ػػرض أو يع ػػود لقدرت ػػو

مقاومػػة المسػػببات الممرضػػة فالبكتريػػا  P. f.ليػػا القػػدرة عمػػى

عم ػػى إفػ ػراز المض ػػادات الحياتي ػػة وبعػ ػػض األنزيمػػػات المحممػ ػة

كػػبح نشػػاط المسػػبب المرضػػي مػػف خػػالؿ القابميػػة العاليػػة ليػػذه

لج ػػدراف خالي ػػا الفط ػػر المم ػػرض مث ػػؿ ,B-1,3- glucanase

البكتريا في المنافسة عمى الغذاء والمكػاف والسػيما فػي المنطقػة

 Proteaseو Chitinaseأو التنػػافس عمػػى المػواد الغذائيػػة او

المفػػرزة مػػف الجػػذور ( .)26كمػػا قػػد تكػػوف فعاليػػة البكتريػػا فػػي

األصابة بالفطر الممرض إلػى إنتػاج المضػادات الطيػارة وغيػر

الفط ػ ػػري  T.harzianumف ػ ػػي خف ػ ػػض نس ػ ػػبة الم ػ ػػوت وش ػ ػػدة

المبيدات الكيميائية عمى زيادة فرص بقاء العامؿ األحيائي في

المعامم ػػة ب ػػو بع ػػد  27-48س ػػاعة بالتت ػػابع ( )71أو ان ػػو ي ػػؤثر

الوس ػ ػػط المح ػ ػػيط ( .)74إف فعالي ػ ػػة الع ػ ػػامميف األحي ػ ػػائييف ف ػ ػػي

قػػد يعػػزى تػػأثيره فػػي رفػػع النسػػبة المئويػػة ل نبػػات وخفػػض شػػدة

المحيطػػة بالجػػذور حيػػث البيئػػة المالئمػػة لوجػػود المػواد الغذائيػػة

الطي ػػارة ذات األث ػػر التثبيط ػػي لمفط ػػر المم ػػرض ( )4أو لقدرت ػػو

مقاوم ػػة المس ػػبب المرضػ ػي  R.solaniن ػػاتج ع ػػف نش ػػاط ى ػػذه

التنافس ػ ػػية العالي ػ ػػة عم ػ ػػى المنطق ػ ػػة المحيط ػ ػػة بالج ػ ػػذور وعم ػ ػػى

البكتري ػػا ف ػػي تعزي ػػز بن ػػاء ج ػػدراف خالي ػػا العائ ػػؿ وجع ػػؿ النس ػػيج

العناصر الغذائية (.)17

النباتي أكثر تماسكاً مما يضػعؼ قابميػة المسػبب المرضػية مػف

جدول  .0تأثير المقاومات اإلحيائية مبيد البمتانول في نسبة االنبات واإلصابة قبل البزوغ وبعده ودليل وشدة اإلصابة بالفطر
 R.solaniفي نباتات القطن حقميا

الوعاهالث

%لالنباث

%للووث قبل
البشوغ

%للووث
بعد البشوغ

شدة االصابت

 R.sفقظ
تزبت هعقوت فقظ
 T. h.فقظ
 P.f.فقظ
 P.f.+ R.sهعاهلت بذور
P.f.+ R.s
T. h.+ R.s
 T. h.+ R.sهعاهلت بذور
P.f. + T. h.+ R.s
 P.f.+ T. h.+ R.sهعاهلت بذور
 + R.sهبيد البلتانولT. h.+
 + R.sهبيد البلتانول
+ R.sهبيد البلتانولP.f.+
 + R.sهبيد البلتانول P.f. + T. h. +
 + R.sهبيد البلتانول  P.f. + T. h +هعاهلت بذور
أ6ف6م 1613

16.6
100.0
100.0
100.0
46.2
35.1
37.0
49.9
79.0
86.0
68.4
55.5
72.1
64.7
62.9
5.5

83.2
0.0
0.0
0.0
53.6
62.9
59.2
49.9
15.0
11.0
31.4
44.4
27.7
35.1
36.9
4.9

55.5
0.0
0.0
0.0
19.9
30.1
27.3
18.2
4.5
2.3
10.6
16.6
7.6
11.3
11.8
7.0

95.8
0.0
0.0
0.0
56.2
72.7
68.7
47.9
12.5
10.4
25.0
43.7
16.6
29.1
39.5
463

*P.f=Pseudomonas fiuorescens

* R.s= Rhizoctonia solani
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حالة معاممة البذور إذ بمغت القيـ  22.2سـ و 6.2غـ/نبات

تأثير المعامالت المختمفة في بعض معايير النمو

و 62.2غـ/نبات بالتتابع عف المعاممة نفسيا في حالة معاممة

انعكس تأثير المعامالت المختمفة عمى نمو النباتات المتمثؿ

التربة وبمغت القيـ  62.6سـ و 2.7غـ/نبات و22.7

بطوؿ النبات وبزيادة الوزف الجاؼ لممجموع الجذري

والخضري إذ تفوقت جميع المعامالت عمى معاممة المقارنة

غـ/نبات بالتتابع ,كما تفوقت معاممة البذور عمى معاممة

(فطر ممرض فقط) التي بمغت  21.1سـ و 4.2و71.8

التربة ,أما معاممة الفطر الممرض مع مبيد البمتانوؿ فقد

اختمفت عف بقية المعامالت في طوؿ النبات  26.2سـ وفي

غـ/نبات بالتتابع وتفوقت معاممة التكامؿ بيف الفطر االحيائي

الوزف الجاؼ لممجموع الخضري  61.2غـ/نبات ولـ يختمؼ

 T. h.والبكتريا  P.f.بوجود الفطر الممرض في حالة معاممة

الوزف الجاؼ لممجموع الجذري  6.2غـ/نبات مع معاممة

البذور عمى جميع المعامالت وبمغ طوؿ النبات  12.2سـ

الفطر الممرض مع مبيد البمتانوؿ مع الفطر االحيائي

والوزف الجاؼ لممجموع الجذري  17.2غـ/نبات ولممجموع

والبكتريا  8.2 P.f.غـ/نبات ولكف اختمؼ عف بقية

الخضري  112.2غـ/نبات وتمييا معاممة الفطر االحيائي T.

المعامالت ,وأف الزيادة في طوؿ النبات وتحسيف نمو

 h.والبكتريا  P.f.في حالة معاممة التربة والتي بمغت قيميا

 81.6سـ و 12.2و 16.2غـ/نبات بالتتابع ,وتمييا معاممة

المجموعيف الجذري والخضري عند استعماؿ العامميف

التكامؿ بيف مبيد البمتانوؿ مع الفطراالحيائي  T. h.بوجود

االحيائييف البكتيري أو الفطري في مقاومة المسبب المرضي

الفطر الممرض إذ بمغت القيـ  82.2سـ و 8.2غـ/نبات

بجانب المبيدات الكيميائية يمكف اف تعزى إلى الفعؿ التآزري

في مقاومة المسبب المرضي إذ تشكؿ المبيدات الكيميائية قوة

و 88.4غـ/نبات بالتتابع والتي لـ تختمؼ معنويا في طوؿ

إضافية داعمة لعمؿ العوامؿ األحيائية ضد المسببات

النبات والوزف الجاؼ لممجموع الجذري والخضري عف معاممة

التكامؿ بيف مبيد البمتانوؿ مع البكتريا  P.f.بوجود الفطر

المرضية المحمولة بالتربة ( )12وتعمؿ البكتريا األحيائية P.

الممرض التي بمغت قيميا  86.2سـ و 8.6غـ/نبات و81.2

 f.عمى زيادة جاىزية العناصر الغذائية في المنطقة المحيطة

بالجذور التي تستوطنيا ىذه البكتريا ( )12فتعمؿ عمى تحفيز

غـ/نبات بالتتابع ولكف اختمفت عف بقية المعامالت ,كذلؾ لـ

نمو النبات كما قد يكوف تحفيز النمو مف خالؿ أنتاجيا

يختمؼ معنويا طوؿ النبات والوزف الجاؼ لممجموع الجذري

لممركبات ذات التأثيرات اليرمونية مثؿ حامض السالسالؾ

معاممة الفطر الممرض مع البكتريا  P.f.في حالة معاممة

 Salicylic acidالذي بدوره يحفز إنتاج ىرمونات النمو

التربة إذ بمغت القيـ  68.6سـ و 2.2غـ/نبات بالتتابع عف

كاألوكسيف والجبرليف وزيادة الكموروفيؿ في األوراؽ ( )11أو

المعاممة نفسيا في حالة معاممة البذور وبمغت القيـ  22.6سـ

قد يكوف التحفيز مف خالؿ آليات أستحثاث المقاومة الجيازية

و 2.1غـ/نبات بالتتابع ولكف اختمفت في الوزف الجاؼ

لمقاومة المسبب المرضي ( )12أو بتوظيؼ جميع ىذه

لممجموع الخضري إذ بمغت  27.2غـ/نبات و 28.1غـ/نبات

اآلليات معاً في تحفيز نمو النبات (.)9

واختمفت معنويا معاممة الفطر الممرض مع الفطر  T. h.في

جدول  .5تأثير المقاومات اإلحيائية ومبيد البمتانول في بعض معاير نمو نبات القطن
الوعاهالث
 R.sفقظ
تزبت هعقوت فقظ
 T. h.فقظ
 P.f.فقظ
T.h.+ R.s
 T.h.+ R.s.هعاهلت بذور
 P.f.+ R.s.هعاهلت بذور
P.f.+ R.s.
P.f. + T.h + R.s.
 P.f. + T.h. + R.s.هعاهلت بذور
 + R.s.هبيد البلتانول P.f. +
 + R.s.هبيد البلتانول
 + R.s.هبيد البلتانول T.h. +
 + R.s.هبيد البلتانول  P.f. + T.h. +هعاهلت بذور
فطز هوزض  +هبيد البلتانول P.f. + T.h. +
أ6ف6م 1613

أطوال النباث (سن)
31.1
90.0
85.0
87.0
65.6
75.0
70.6
68.6
89.6
95.6
86.3
76.0
85.0
79.3
74.6
2.5

الوسى الجاف للوجووع الجذري (غن)
4.0
10
9.0
9.6
5.2
6.0
5.9
5.0
10.7
12.0
8.6
6.5
8.5
7.2
8.0
0.7
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الوسى الجاف للوجووع الخضزي (غن)
21.8
100
92.4
95.3
53.2
65.7
58.1
52.3
96.3
117.0
89.0
69.7
88.4
75.1
84.2
2.4
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كما اف التأثير األيجابي لعامؿ المقاومة األحيائية الفطري T.

حاؿ خمطيا مع العوامؿ األحيائية مما يقمؿ عممية التموث

 harzianumفي زيادة معدؿ طوؿ النبات وفي زيادة معدؿ

البيئي الناجـ عف أستعماؿ ىذه المبيدات بالجرع الموصى بيا

الوزف الجاؼ لممجموعيف الجذري والخضري قد يعود إلى

( .)2كما تعمؿ الجرع المخفضة مف المبيدات الكيميائية عمى

فعالية ىذا العامؿ األحيائي في زيادة جاىزية العناصر

أضعاؼ المسبب المرضي وجعؿ وحداتو التكاثرية أكثر

الغذائية في الوسط المحيط بجذور النبات ,فالفطر األحيائي

حساسية لعامؿ المكافحة األحيائية ومف ثـ زيادة فرصة

مكوناتيا البسيطة المفيدة لمنبات أو قد تعود فعاليتو التحفيزية

العوامؿ الكيميائية واألحيائية بشكؿ منفرد.
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