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تقييم كفاءة السماد العضوي المتخمر والعوامل االحيائية في مقاومة مرض التعفن الفحمي المتسبب عن الفطر
 Macrophomina phaseolina (Tassi) Codi.عمى الذرة الصفراء

عبداهلل عبدالكريم حسن و وليد خالد احمد

1

قسم وقاية النبات /كمية الزراعة /جامعة تكريت

كممات مفتاحية:

الممخـــص

اجريت ىذه الدراسة االولى في القطر لدراسة مرض التعفن الفحمي عمى الذرة الصفراء المتسبب عن الفطر

مرض التغفن الفحمي ,الذرة

 Macrphomina phaseolinaاثبتت القدرة االمراضية لمفطر  M.phaseolinaمقدرة بنسبة االنبات لنوعين من

الصفراء  ,مقاومة احيائية ,
M.phaseolina ,
,B.subtilis ,T.harzianum
.Diathin M 45
لممراسمة :

البذور شممت بذور الميانة وبذور الذرة الصفراء  ,واثبتت ىذه التجربة امراضية الفطر  M.phaseolinaلكال نوعين

عبداهلل عبدالكريم حسن
البريد االلكتروني :
Abdullah_has67@yahoo.com

اختزل معنوي في نسبة انبات بذور الميانة والذرة اذ بمغت  5.16و  %6515عمى التوالي
ا
البذور فقد سبب ىذا الفطر
مقارنة بعدم وجود الفطر الممرض.اوضحت النتائج ان الفطر الممرض كان اكثر حساسية لممبيدات الكيميائية مقارنة
بالفطر  T.harzianumوابدى الفطر  T.harzianumاكثر نموآ عند المبيد / .1..(Diathin M 45لتر) مقارنة
بالمبيدات المختبرة االخرى اذ بمغ قطر مستعمرات ىذا الفطر  414سم بوجود المبيد  Diathin M 45مع اختزال نمو
الفطر الممرض  M.phaseolinaبالمبيد نفسو الى  .11سم .اما تأثير المبيدات الكيميائية المدروسة عمى البكتريا
 B.subtilisفقد اكدت النتائج ان ىناك تأثيرات عمى نمو البكتريا اقل حدة مقارنة بتأثيرىا عمى الفطريات وعند مقارنة
النمو البكتيري بوجود المبيدات المدروسة فقد سجل اعمى نمو بكتيري عند المبيد  Diathin M 45اذ بمغ 10 115

7

xخمية  /مل مقارنة بمعاممة السيطرة  2.. x 112خمية  /مل وكان اعمى تأثير لمسماد العضوي المتخمر عمى الفطر
الممرض اذ بمغت اقطار مستعمرتو  515و  611و  411سم عند التراكيز  ..و 1.و % 5.عمى التوالي في حين
تأثير واطئ عمى فطر المقاومة االحيائية  T .harzianumاذ بمغت اقطار مستعمرتو  9و  516و 5سم
كان ىناك
اً
عمى التوالي مع عدم وجود فروق معنوية ( ) P<0.05مع معاممة السيطرة (بدون سماد عضوي )  .اذ كمما زاد تركيز

مستخمص السماد العضوي زاد نمو البكتريا وسجمت البكتريا اكثر نموا عند التركيز  % 5.اذ بمغ \..2× 615خمية/مل
مقارنة بالسيطرة الذي بمغت فيو اعداد البكتريا  ..2× 112خمية/مل  .تفوقت جميع معامالت المقاومة المدروسة في
التجربة الحقمية في المعايير الخضرية و االنتاجية لصنف الذرة الصفراء ) (DKC6120عمى معاممة الفطر الممرض
لوحده  .وبمغت ىذه المعايير اقصاىا في معاممة اضافة السماد العضوي مع مبيد دايثين ام  46والمقاومين األحيائين
الفطري والبكتيري T.harzianumو B.subtilisبوجود الفطر الممرض  M.phaseolinaاذ بمغت نسب انبات
البذور فييا  % 95166واوزان المجموع الجذري والخضري  55155و  1.5.56غم عمى التوالي  ,مقارنة بالممرض
فقط  .516. ,% 5615.و  .46161سم عمى التوالي  1.149 ,و  .1512.غم عمى التوالي كما واشارت النتائج
الى انخفاض في نسبة وشدة االصابة في ىذه المعاممة اذ بمغت  % 1.1.2و  .1.5مقارنة بـ  %24156و .124في
معاممة الفطر الممرض فقط  .م ما انعكس عمى تفوق في المعايير االنتاجية لمنبات اذ بمغ عدد وزن العرانيص ووزن
البذور  51..عرنوص  /نبات و  164154و  1.51.1غم عمى التوالي مقارنة بمعاممة المقارنة (فطر ممرض فقط)
التي بمغت  11.5عرنوص  /نبات و  .451.2و  ..5154غم عمى التوالي .

Evaluation of Compost and Biological Control Efficiency Agents in Charchol Rot Disease
Caused by Macrophomina phaseolina (Tassi) Codi on Corn
Abdullah A. Hassan and Waleed Khaled Ahmed
Department of Plant protection/ College of Agriculture/Tikrit University

ABSTRACT
This study was carried out first time in Iraq for study of charcoal rot disease on corn, Zea
maize. the pathogenicity test on brassica and corn seeds germination proved that
M.phaseolina reduce the brassica and corn seeds germination percentage to 61.5 and
53.3%, respectively, compared to 95.6 and 96.7% in controls. The results showed that
M.phaseolina was more sensitive for tested fungicides compared with T.harzianum, the
growth of T.harzianum was significantly faster in present Diathin M 45)according to
Duncan multiple rang P>0.05) compared with other tested fungicides the colony diameter
1
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of T.harzianum was 4.4 cm in present Diathin M 45 with reduction to 1,2 cm in
M.phaseolina.The effect of tested fungicides on B.subtilis was lower than both fungi, the
highest B.subtilis growth was in present Diathin M 45 resulting in 2.3×107 compared to 2.7
× 107 in control.The highest effect of compost was on the pathogenic fungus, the colony
diameter was 6.3 , 5.2 and 4.2 cm at 10,20 and 30% respectively, while there was low
effect on the biocontrol agent T.harzianum, resulting in 9,8.5 and 8 cm in colony diameter
with no significant deffrences P<0.05 with control that gave 9 cm. While the highest
bacterial growth was 5.8×107 cell/ml in 30% of compost extract compared to 2.7
..2×cell/ml in control. All studied control treatments in the field experiment were superior
on vegetative and productive parameters of corn (DKC6120 Varity) compared to
M.phaseolina alone, the highest values of these parameters were in combination of
compost+M.phaseolina+T.harzianum + B.subtilis in present of the pathogenic fungus, in
which, seeds germination percentage , root and shoot dry weight were 93.55% ,38.86 and
209.85 g , respectively, compared to 65.3% , 18.5 and 145.52 cm, 20.49 and 126.7 g
respectively, in present of the pathogen alone. This treatment also showed highest
reduction in the infection percentage and disease severity resulting in 21.07% and 0.18
compared to 74.65% and 0.74 ,in present of pathogen alone, respectively. and lead to
superior on the productive parameters, such as corn cobs number plant -1 (3.0), corn cob
weight (254.84 g) and seeds weight cob -1 (208.12 g) compared to 2.06,143.07 and 113.64
g , respectively, in control (the pathogen alone).

: المقدمة

 التي عالميا المركز الثاني بعد القمح منPoaceae  احد نباتات العائمة النجيميةZea mays L. يعد محصول الذرة الصفراء

1..5  اذ بمغت المساحة المزروعة بالذرة الصفراء عالميا في عام, حيث المساحة المزروعة والمركز األول عالميا من حيث اإلنتاج
 يتعرض حاصل الذرة.)1..9, FAO( ىكتار/  طن516  مميون طن بمردود515  مميون ىكتار أنتجت ما يقارب.5. حوالي
 ومن االمراض المسجمة,الصفراء الى العديد من االمراض وخاصة الفطرية منيا مما يؤدي الى انخفاض ىذا الحاصل كما ونوعا
 الذي يعود الفطر الى شعبة الفطرياتMacrophomina phaseolina عالميا ىو مرض التعفن الفحمي المتسبب عن الفطر

Lucking( Botryosphaeriales  وىي احدى عوائل الرتبةBotryosphaeriaceae  ضمن العائمةAscomycota الكيسيية

 نوعا نباتيا ويعد6..  من الفطريات التي ليا مدى عائمي واسع ويصيب اكثر منM. phaseolina  يعد الفطر.) 1..9 ,
كذلك من الفطريات غير المتخصصة اذ تكون معيشتة اختيارية الترمم وتبقى اجسامو الحجرية في التربة والتي ليا القدرة عمى
;1..5  و اخرونBaird ,.999  واخرونShaner(  سنة اعتمادآ عمى الظروف البيئية.6 البقاء مدة طويمة تصل الى

) وىذه االجسام جعمت الفطر صعب المقاومة اذ اشارت التقارير بأن الخسائر التي يسببيا الفطر1..5 ,  واخرونPurkayastha
) ان1..9,Hernandez-Delgado ؛1..5,Mayek-Perez(%5.  عمى محصول الفاصوليا قد تصل الىM. phaseolina
Almeida( االصابة بالمرض تزداد عند تعرض النبات لظروف بيئية غير المالئمة مثل ارتفاع درجة الح اررة وانخفاض الرطوبة
 يعد واحد من الفطريات المحمولو بالبذور والتربة مما يؤدي الى اصابات تعفن البذورM. phaseolina ان الفطر. )1..5,
 عوائمو في المراحل االولية من عمرىا ولكن التظيرM.phaseolina  كما يصيب الفطر, )1..5 ,  واخرونJyotsna(
االعراض اال في المراحل المتاخرة من عمر العائل و خاصة عند التزىيروتكوين الثمار لذلك خطورة المرض تكمن في المرحمة
ولمحد من خطورة ىذا المرض فقد اتبعت العديد من الطرائق.).992 ,  واخرونWrather( المتقدمة من عمر النبات العائل
B. subtilis  وP. fluorescens ) و البكتريا1... ,  (الياشميBeltanol لمقاومتو مثل الطرائق الكيميائية باستخدم المبيد
 معT. viride  وT. harzianum ) والمكافحة المتكاممة اذ اظيرت كفاءة عالية عند استعمال الفطر1..4( (المشي واخرون
)1...  والبنميت (حافظT. psedo koningii ) ومعاممة المشتل بالفطر.994 ,Vyas( Carbendazim المبيد الكيميائي

برنامج متكامل لممكافحة الكفؤة ضد المسببات المرضية من خالل تحمل العوامل الحيوية بجرع مختمفة من المبيدات الكيميائية

. )1..9 ,  واخرونAnand ( ادى الى امكانية استخدام ىذين العاممين معآ في االدارة المتكاممة الالفات
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تعد الدراسة الحالية ليذا المرض التسجيل االول لمرض التعفن الفحمي عمى الذرة الصفراء في العراق  /محافظة صالح الدين

ولكون مناخ القطر بصورة عامة حا ار جافا في موسم نمو الذرة الصفراء مناسبا لظيور وتطور المرض ولمحد من انتشاره ليس
عمى نبات الذرة الصفراء حسب وانما عمى محاصيل اقتصادية اخرى  ,فقد اجريت ىذه الدراسة التي تيدف الى تقييم كفاءة عدد من
المبيدات الكيميائية وعاممي المقاومة االحيائية الفطر T.harizanumوالبكتريا  B. subtilisوالسماد العضوي المتخمر مختبريا
في تثبيط نمو الفطر الممرض  M.phaseolinaودراسة تأثير تمك العوامل حقميا لمسيطرة عمى مرض التعفن الفحمي المتسبب
عن ىذا الفطر.
المواد وطرائق العمل :
االحياء المجهرية المستخدمة في الدراسة :

استخدمت في ىذه الدراسة عزلو نقية من البكتريا  B.subtilisوعزلو نقية من الفطر T.harzianumالتي تم الحصول عمييا

من مختبرات كمية الزراعة جامعة تكريت قسم وقاية النبات .ونميت عمى الوسط الغذائي ) (PDAاذ نقل قطعة صغيرة من مستعمرة

الفطربقطر  0.5سم الى اطباق بتري تحتوي عمى  PDAووضعت في الحاضنة عمى درجة ح اررة o1±16م لمدة ثالثة ايام.

الفطر الممرض : M.phaseolina

استخدمت في ىذه الدراسة عزلو نقية من الفطر M.phaseolinaالتي تم الحصول عمييا من مختبرات كمية الزراعة جامعة

تكريت قسم وقاية النبات  .وىي معزولة اصآل من نباتات ذرة مصابة جمبت الى قسم وقاية النبات من قبل احد مزارعي منطقة العمم
عام .1..1
تحضير السماد العضوي المتخمر: Compost

حضر السماد العضوي المتخمر في معمل الفطر في كمية الزراعة – جامعة تكريت من خمط المواد التالية  ....كغم تبن

حنطة مع  5..كغم مخمفات دواجن مع  16كغم نخالة حنطة مع 5.كغم كبريتات الكالسيوم  ,ومزجت ىذه المكونات بشكل جيد
ووضعت عمى شكل كدس ,رطبت بالماء وقمبت مكونات الكدس المستخدمة في تجييز الوسط كل ثالثة ايام ,في اليوم الثاني عشر
من التخمير اضيفت كبريتات الكالسيوم  ,تراوحت درجة الح اررة بين o2. – 5.م وخالل عممية التخمير واعداد الوسط تمت عممية

التقميب لممكونات بواسطة مكائن م تخصصة  ,وتتم عممية التيوية من خالل حقن اليواء داخل مكونات الوسط بواسطة معدات
متخصصة ىي مكائن اليوبر Hooperالخاصة بتجانس الوسط وماكنة االمالء  Filling machineوالمجيزة من شركة
 Mushcomاليولدنية واستمرت عممية التخمير  .5يوم  ,وبيدف اكمال عممية التخمير والتعقيم لموسط نقمت مكونات الوسط الى
غرفة البسترة اذ يضخ بخار الماء الى الوسط مع اليواء بقوة دوران 1..م 5طن .ساعة

.

وتم رفع درجة الح اررة لتصل – 65

o5.م.استغرقت عممية البسترة  5أيام في اليوم االول رفعت درجة الح اررة لتصل o66 – 61م وفي اليوم الثاني وصمت درجة الح اررة

o5. – 65م بمقدار درجة واحدة لكل ساعة ثم استقرت درجة الح اررة عند o65م لمدة  9ساعات  ,وفي اليوم الثالث خفضت درجة
الح اررة الى o61م ثم الى o46م وفي اليوم الخامس والسادس فتح صمام التيوية بمقدار  %1.وفي اليوم السابع خفضت درجة
الح اررة الى o41م ثم فتح صمام التيوية بالكامل في اليوم الثامن انخفضت درجة الح اررة الى o16م ليصبح الوسط جاىز لالستخدام

(  Hassanواخرون . )1..1 ,
التجارب المختبرية :
اختبار القدرة االمراضية لعزالت الفطر: M.phaseolina

اختبرت القدرة االمراضية لعزالت الفطر M.phaseolinaإذا لقح مركز أطباق بتري (قطرىا 9سم) حاوية عمى وسط

(() PDAبقرص قطره  0.5سم من مستعمرة حديثة النمو لمفطر M.phaseolinaوضعت األطباق بالحاضنة عمى درجة ح اررة

o2±25م وبعد ثالثة أيام زرعت بذور الميانة وبذور الذرة الصفراءالمعقمة سطحياً بمحمول اليايبوكمورات الصوديوم  %1لمدة دقيقة
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واحدة وكال عمى حده بعد غسميا بالماء المقطر المعقم وقد روعي اختيار البذور الناضجة فسمجيا بغسميا في بيكر زجاجي وازالة

الطافي منيا لضمان نسبة انبات عالية وزرعت بشكل دائري قرب حافة الطبق وبمعدل  20بذرة/طبق كررت المعاممة ثالث مرات

وتركت معاممة مقارنة بدون فطر,حضنت األطباق بدرجة ح اررة  2±25م, oحسب نسبة اإلنبات لكل معاممة بعد خمسة أيام من
الزراعة.

تقييم المبيدات الكيميائية :

اختبر تأثيرالمبيدات الفطرية المدرجة انواعيا في الجدول ( ).في نموالبكتريا  B.subtilisوالفطرالمقاومة االحيائي

 T.harzianumوالفطر الممرض

 M.phaseolinaالختيار االكفاء تثبيطآ لمفطرالممرض واقل تأثيرآ عمى كل من الفطر

 T.harzianumوالبكتريا  B.subtilisو حضرت التراكيزالموصى بيا من قبل شركات انتاج ىذه المبيدات في الوسط الغذائي
( ) P.D.Aبالنسبة لمفطرين T.harzianumو M.phaseolinaوفي الوسط ( (N.Aبالنسبة لمبكتريا  B.subtilisلقح وسط
 P.D.Aبنقل قطعة قطرىا  .16سم من مستعمرة الفطرين  T.harzianumو  M.phaseolinaكل عمى حده عن طريق ثاقب
فميني الى وسط الطبق ثم حضنت االطباق بدرجة ح اررة o16م لمدة خمسة ايام ثم تم قياس اقطار المستعمرات الفطرية النامية
بالمسطرة .كما اجري تحضير سمسمة تخافيف عشرية لعالق البكتريا عن طريق تمقيح  ..مل من وسط االكار المغذي السائل

بمسحة من المستعمرة بكتيرية ثم حضنت لمدة  14ساعة بدرجة ح اررة o52م ثم نقل .مل من ىذا المستنبت الى 9مل ماء مقطر
لمحصول عمى التخفيف  .ˉ..وىكذا حضرت التخافيف لغاية  5ˉ..الذي اخذ .مل منو ووضع في طبق بتري ومن ثم صب وسط

 N.Aالمعقم قبل تصمبو ومزج بحركة حرف ᴕوحضنت بدرجة  o52م لمدة  14ساعة ثم اجري عد المستعمرات النامية ولتقدير
اعداد الخاليا في .مل واستخدمت المعادلة التالية  :عدد الخاليا البكتريا  /مل = عدد المستعمرات النامية ͯ مقموب التخفيف .
جدول ( )1المبيدات الفطرية المستخدمة في الدراسة
المنشأ

اسم المبيد

المادة الفعالة%
6. Tocolofos methyl

التركيز()%
.116
.1..

رايزولكس Rhizolix

شركة  Sumitomoاليابانية

دايثين ام Diathin m 46

 DowAgroscienceالصينية

Mancozeb80

تشجارين Tshgarin

شركة Mitsui

Hymexazol 30

.1.

ريفال Rival

شركة  Agariaالبمغارية

Proamokarp

.1..

كبريت زراعي

محمي

كبريت

.1.

تأثير مستخمص السماد العضوي المتخمر في نمو البكتريا  B.subtilisوالفطرين  T. harzianumو : M. phaseolina

اخذ  6.غم من السماد العضوي واضيف لو ...مل ماء مقطر ومزج بشكل جيد لمدة ساعة واحدة ثم ترك لمدة نصف

ساعة وبعدىا رشح المستخمص بواسطة  4طبقات من الشاش ثم رشح بواسطة ورق ترشيح( )Whattman No.1وحضرت
التراكيز االتية من المستخمص

 %5.01.0..0.ضمن الوسط ) )PADوبعد تعقيم الوسط تركت لتبرد  ,اتبعت نفس الخطوات

الواردة في تقييم المبيدات الكيميائية لتنمية وتقدير نموالبكتريا  B.subtilisوالفطرالمقاومة االحيائي  T.harzianumوالفطر
الممرض M.phaseolina
التجربة الحقمية :

تأثير السماد العضوي المتخمر والمبيد دياثين ام  45والعوامل االحيائية في مكافحة الفطر : M . phaseolina

نفذت التجربة الحقمية خالل الموسم الخريفي لمعام  .1..4في تكريت ناحية العمم قرية سمره حيث قسمت االرض الى ثالث

قطاعات وعقمت بالفورمالين بتركيز  %6من المحمول التجاري وغطيت بالنايمون لمدة خمسة ايام ثم اجريت عممية التيوية لتبخير
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الفورمالين يحتوي القطاع  .1وحدة تجريبية طول الوحدة  5م وعرضيا  116م والمسافة بين نبات واخر  ..سم وبين خط واخر

 26سم ونفذت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة  RCBDوتضمنت التجربة المعامالت االتية :
المعامالت

الرمز
T1

الفطر الممرض )M.phaseolina (M.ph

T2

مبيد الدياثين م(M.ph) + )DM( 46/

T3

فطر المقاومة )(M.ph)+ T. harzianum (T.h

T4

البكتريا )(M.ph) + B. subtilis (B.s

T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

السماد العضوي المتخمر )M.ph+ (Com
M.ph + Com + DM
M.ph +Com+T.h
M.ph + Com + B.s
M.ph+ Com +T.h +DM
M.ph+ Com + B.s + DM
M.ph+ Com +B.s +T.h
M.ph+ Com +B.s + T.h + DM

اضيف المقاوم الحيوي  T.harzianumبواقع .غم  /جوره حسب المعاممة ثم اضيف المسبب المرضي كذلك بواقع .غم  /جورة
وبعدىا زرعت بذور الذره الصفراء بواقع بذرتين  /جورة اما بالنسبة لمعاممة البكتريا  B.subtilisاضيفت بواقع واحد مل  /جوره
( 2..X112خمية) واضيف السماد العضوي المتخمر بواقع .كغم/م 1اما معاممة المبيد فقد اجريت عن طريق تغطيس البذور لمدة

 14ساعة بالمبيد.

المعايير المدروسة :

 -1نسبة االنبات بعد  ..أيام وقدرت حسب المعادلة :
نسبة االنبات=

عدد النباتات النابتة
عدد النباتات الكمي

 -2الوزن الجاف لممجموع الجذري والخضري .
 -5نسبة االصابة وقدرت حسب المعادلة :

نسبة االصابة = %

عدد النباتات المصابة
عدد النباتات الكمي

 -4شدة االصابة وقدرت حسب المعادلة و الدليل المرضي المكون من خمس درجات حسب ماجاء بو الياشمي()1...
 = .نبات سميم
 = .تعفن ¼ المجموع الجذري واصفرار االوراق القريبة من قاعدة الساق
 = 1تعفن ½ المجموع الجذري وذبول اكثر ½ المجموع الخضري مع تمون منطقة التاج بالمون البني الغامق وصوال لمنطقة
التفرع

 = 5تعفن ¾ المجموع الجذري وذبول المجموع الخضري بالكامل مع وصول التمون البني الغامق الى الفروع الثانويو
وظيور الكرات الفحميو في منطقة االصابو
 = 4موت النبات وتعفن المجموع الجذري بالكامل مع ظيور االجسام الحجرية عمى الجذور
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 -5المعاير االنتاجية التي شممت معدل عدد العرانيص لمنبات الواحد و معدل وزن العرانيص لمنبات الواحد و معدل وزن البذور
لمعرنوص الواحد

النتائج والمناقشة :

القدرة االمراضية لمفطر : M.phaseolina

يوضــح الشــكل ( )5القــدرة االم ارضــية لمفطــر  M.phaseolinaمقــدرة بنســبة االنبــات لنــوعين مــن البــذور شــممت بــذور الميانــة

وب ــذور ال ــذرة الص ــفراء  ,واثبت ــت ى ــذه التجرب ــة ام ارض ــية الفط ــر  M.phaseolinaلك ــال ن ــوعين الب ــذور فق ــد س ــبب الفط ــر المم ــرض
 M.phaseolinaاختـ ــزل معنـ ــوي فـ ــي نسـ ــبة انبـ ــات بـ ــذور الميانـ ــة والـ ــذرة اذ بمغـ ــت  5.16و  %6515عمـ ــى الت ـ ـوالي مقارنـ ــة بعـ ــدم
وجــودالفطر الممــرض اذ بمغــت نســبة االنبــات  9615و  %9512عمــى الت ـوالي .ييــاجم الفطــر الممــرض بــذور العديــد مــن العوائــل
النباتية مؤديا الى تعفنيا او منعيا من األنبات بأف ارزه بعض المركبات السامة التي تؤدي الى قتل األجنـة وافـ ارزه لعـدد مـن األنزيمـات

المحممة لمسميموز والبروتين والتي تسبب تعفـن البـذور واحـداث األصـابة فـي النبـات فضـال عـن قدرتـو فـي اصـابة النباتـات فـي م ارحـل
نموى ــا المختمف ــة مس ــببا تعف ــن الب ــذور وم ــوت الب ــادرات .ان األخ ــتالف ف ــي النس ــبة المئوي ــة لؤلنب ــات ب ــين الب ــذور لالص ــابة ب ــالفطر
 M.phaseolinaربمــا تعــود الــى مياجمــة الفطــر الممــرض لبــذور نبــات معــين بدرجــة اشــد مــن مياجمتــو لبــذورنبات اخــر ,كمــا ان
اختالف ىذه المياجمة قد تعود الى األختالف في كمية المواد التي تنضح من بذور ىذه النباتات وقت األنبات ,فقد اكدت دراسات

ان لممواد التي تنضح من بذور العائل تأثيرآ مباشرآ عمى انبات االجسام الحجرية لمفطر  , M.phaseolinaوقد يعزى السـبب الـى
تعـدد اليـات المسـبب المرضـي فـي احـداث االصـابة مثـل انتـاج السـموم ومنيـا  Suchandra ( Phaseolinoneواخـرون )1... ,
وتنوع االنزيمات المحممة لجدر ومكونات خاليا المضيف .
120
100

M.ph

نسبة االنبات ()%

السيطرة

96.7a

95.6a

80
61.5b
60

53.3b

40
20
0
بذور الذرة الصفراء

بذور اللهانة

شكل ( )3القدرة األمراضية لمفطر الممرض  M.phaseolinaمقدرة بالنسبة المئوية ألنبات بذور المهانة والذرة الصفراء.
تأثير بعض المبيدات الكيمائية في نمو الفطر الممرض  M.phaseolinaوفطرالمقاومة االحيائي : T.harzianum

يوض ـ ــح الش ـ ــكل ( )4ت ـ ــأثير بع ـ ــض المبي ـ ــدات الكيميائي ـ ــة ف ـ ــي نم ـ ــو فطرالمقاوم ـ ــة االحي ـ ــائي  T.harzianumوالفط ـ ــر المم ـ ــرض

 M.phaseolinaاذ اوضحت النتائج ان الفطر الممرض كان اكثر حساسية لممبيـدات الكيميائيـة مقارنـة بـالفطر T.harzianum

وابـدى الفطـر  T.harzianumاكثـر نمـوآ عنـد المبيـد  Diathin M 45متفـوق معنويـا حسـب اختبـار دنكـن متعـدد الحـدود تحـت
مستوى  .1.6مقارنة بالمبيدات االخرى اذ بمغ قطر مستعمرات ىذا الفطر  414سم بوجـود المبيـد  Diathin M 45مـع اختـزال نمـو
الفطر الممرض  M.phaseolinaبالمبيد نفسـو الـى  .11سـم  .كمـا سـجل الفطـر  T.harzianumاكثـر نمـو مـن الفطـر الممـرض
 M.phaseolinaليس فقط في معامالت المبيدات المدروسة حسب بـل وحتـى فـي معاممـة معاممـة السـيطرة اذ بمـغ قطـر المسـتعمرة
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 9سم مقارنة بالفطر الممرض  M.phaseolinaاذ بمغ  215سم  .اذ تختمف المبيدات الكيميائية في تأثيرىا عمى الفطريـات ويعـود
الســبب الــى امــتالك بعــض االنزيمــات التــي تعمــل عمــى اضــعاف المبيــدات وىــذا يتفــق مــع  ) 2006( Omarان ان ـواع الجــنس

 Trichodermaليا القابمية عمى تحمل عدة انواع من المبيدات الفطريو ولكن مستوى التحمل يختمف حسب نوع المبيد المسـتخدم أذ
يعمل عمى تحطيم وتحميل المبيدات العضوية المكمورة وىذا ينعكس عمى سرعة نموه ونشاطتو االنزيمية وكذلك يختمـف ايضـو وتكيفـو
بوجود المبيدات .
10

9a

9
قطر المستعمرة الفطرية ( سم)

T.ha
M.ph

7.6b

8
7
6
4.4c

5

4
3

3.2d

2.6ef

2

1.2g

2.8e
1.4g

1.2g

3.4d
1.8f

1.2g

1
0
رايزولكس

داياثين ام45

تشجارين

ريفال

السيطرة

كبريت زراعي

شكل ( )4تأثير بعض المبيدات الكيمائية في نمو الفطر الممرض  M.phaseolinaوالفطر االحيائي . T.harzianum
تأثير السماد العضوي المتخمر في نمو الفطر الممرض  M.phaseolinaوالفطر االحيائي : T.harzianum

يوضح الشكل ( )6تأثير السماد العضوي المتخمر في نمو الفطر الممرض  M .phaseolinaوالفطر االحيائي T

 .harzianumاذ اوظيرت النتائج ان كافة تراكيز مستخمص السماد العضوي المتخمر اثرت سمباً في نمو كال الفطرين وكان اعمى

تأثير عمى الفطر الممرض اذ بمغت اقطار مستعمرتو  515و  611و  411سم عند التراكيز  ..و % 5. 1.عمى التوالي في
تأثير واطئ عمى فطر المقاومة االحيائية  T .harzianumاذ بمغت اقطار مستعمرتو  9و  516و 5سم عمى
حين كان ىناك
اً
التوالي مع عدم وجود فروق معنوية ( ) P<0.05مع معاممة السيطرة (بدون سماد عضوي ) التي بمغت 9سم  .وبين الشكل ()5

التأثير السمبي لنمو الفطر الممرض  M.phaseolinaبزيادة تراكيز مستخمص السماد العضوي .

T.h

قطر المستعمرة الفطرية (سم)

M.ph

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9a

9a

8.5a

8ab

7.6b
6.3c
5.2cd
4.2d

0

20
10
تركيزمستخلص السماد العضوي المتخمر()%

30

شكل ( )5تأثير السماد العضوي المتخمر في نمو الفطر الممرض  M.phaseolinaوالفطر االحيائي . T.harzianum
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شكل ( )6التأثير السمبي لنمو الفطر الممرض  M.phaseolinaبزيادة تراكيز مستخمص السماد العضوي المتخمر .
تأثير بعض المبيدات الكيمائية في نمو البكتريا : B.subtillis

اما تأثير المبيدات الكيميائية المدروسة عمى البكتريا  B.subtilisفقد اكدت نتائج الشكل ( )2ان ىناك تأثيرات عمى نمو

البكتريا اقل حدة مقارنة بتأثيرىا عمى الفطريات (شكل  )5وعند مقارنة النمو البكتيري بوجود المبيدات المدروسة فقد سجل اعمى
نمو بكتيري عند المبيد  Diathin M 45اذ بمغ  710 x 115خمية  /مل مقارنة بمعاممة السيطرة  2.. x 112خمية  /مل ويميو
كل من المبيدات  Rivalو الكبريت الزراعي اذ بمغ  2.. x 11.خمية  /مل لكل منيما  ,في حين كان المبيد تشجارين اكثر
تأثير في النمو البكتيري اذ بمغ .. x .15
المبيدات
اً

2

خمية  /مل  .ان المبيدات اثرت عمى البكتريا اقل من الفطريات النيا

متخصصة عمى الخاليا الفطرية اصالً مع ذلك فأنيا تعد مواد ذات سمية اثرية عمى البكتريا وحسب سمية المبيد ومادتو الفعالة
وحسب التركيب الوراثي لبكتريا وقدرتيا االنزيمية وااليضية لتكسر او تحطيم او ايض تمك المواد ,وقد يعودالسبب إلى أن ىذه

البكتريا ربما قامت بتحطيم حيوي  Biodegredationلممبيدات المستخدمة
3

2.7a

عدد الخال ية البكتيرية / X 710مل

2.3b

2.5
2

2.1c

1.8d

2.1c
1.6d

1.5
1
0.5
0
رايزولكس

داياثين ام 45

تشجارين
ريفال
المعامالت

كبريت زراعي

كونترول

شكل ( )7تأثير بعض المبيدات الكيمائية في نمو البكتريا . B.subtillis
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تأثير السماد العضوي المتخمر في نمو البكتريا : B.subtilis

تأثير
ا
يبين الشكل ( )5تأثير السماد العضوي المتخمر في نمو البكتريا  B.subtilisاذ اوضحت النتائج في ىذا الشكل ان ىناك

ايجابيا لمسماد العضوي المتخمر عمى البكتريا اذ كمما زاد تركيز السماد العضوي زاد نمو البكتريا وسجمت البكتريا اكثر نموآ عند
التركيز  % 5.اذ بمغ 2..X 615خمية/مل مقارنة بالتركيز  %..الذي بمغت فيو البكتريا X 10 514

2

خمية/مل  .وىذا يوكد ان

لمسماد العضوي دور ميم في تنشيط نمو البكتيري فقد يعزى السبب الى توفير الظروف المناسبة والمواد الغذائية المفيدة لمبكتريا .
7
عدد الخال يا البكتيريةX 710

5.8a

6

4.8b

5
3.4c

4
3

2.7d

2
1
0
0

التجربة الحقمية:

20
10
تركيز مستخلص السماد العضوي ()%

30

شكل ( )8تأثير السماد العضوي المتخمر في نمو البكتريا . B . subtilis

تأثير السماد العضـوي المتخمـر والمبيـد دايـاثين ام  45والعوامـل االحيائيـة فـي نسـب انبـات بـذور الـذرة الصـفراء ()DKC6120
تحت ظروف االصابة بالفطر الممرض حقميا :

اشــارت النتــائج فــي الجــدول ( )1ان جميــع المعــامالت حققــت زيــادة معنويــة فــي النســبة المئويــة لؤلنبــات مقارنــة بمعاممــة الســيطرة

(الفطــر الممــرض فقــط ) اذ تفوقــت معاممــة اضــافة الســماد العضــوي مــع مبيــد دايثــين ام  46والمقــاومين األحيــائين الفطــري والبكتيــري
T.harzianumو B.subtilisومعاممة السماد العضوي والمقاوم االحيائي T.harzianumعمـى بقيـة المعـامالت اذ بمغـت 95166
و  % 95166عمى التوالي مقارنة بنسبة انبات قـدرىا  %5615.بوجـود الفطـر الممـرض فقـط .غيـر انيـا التختمـف معنويـآ عـن بقيـة
المعـامالت التـي تراوحـت نسـب االنبـات فييـا ( . )% 9115. - 55155قـد يعـزى تـأثير المقـاوم االحيـائي  T.harzianumفـي رفـع

النسبة المئوية لالنبات الى انتاج المضادات االحيائية الطيارة وغيـر الطيـارة ذات األثـر التثبيطـي لمفطـر  M.phaseolinaاو قدرتـو
التنافسية العالية عمى العناصر الغذائية وعمى المنطقة المحيطة بالجذور( Loواخرون  . ).995,كما قد يعود الفعل المضاد لمفطـر

االحيائي  T.harzianumتجاه الفطر الممرض الى نشاطو التطفمي عمـى الفطـر  M.phaseolinaوىـذا مـا اكـده  Singhواخـرون
( )1..5عمى ان لمفطر  T.harzianumنشاطآ تطفميآ  Mycoparasitismضـد الفطـر الممـرض فضـال عـن األنزيمـات المحممـة
التي ينتجيا الفطر االحيائي التي تساعده في التطفل من ىذه االنزيمات  Chitinaseو .glucanase
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جدول ( )2تأثير السماد العضوي والمبيد دايثين ام  45والعوامل االحيائية في نسب انبات بذور الذرة الصفراء ()DKC6120
تحت ظروف االصابة بالفطر الممرض. M.phaseolina
المعامالت

نسبة االنبات ()%

الفطر الممرض )M.phaseolina (M.ph

5615.

مبيد الدياثين م(M.ph) + )DM( 45/

9.11.

فطر المقاومة )(M.ph)+ T. harzianum (T.h

9.11.

البكتريا )(M.ph) + B. subtilis (B.s

55155

السماد العضوي المتخمر )M.ph+ (Com

9.1..

M.ph + Com + DM

9115.

M.ph +Com+T.h
M.ph + Com + B.s
M.ph+ Com +T.h +DM
M.ph+ Com + B.s + DM
M.ph+ Com +B.s +T.h
M.ph+ Com +B.s + T.h + DM
السيطرة

911..
9.116
951.6
951.5
95166
95166
9.16.

)L.S.D (P< 0.05

80.3

تــأثير الســماد العضــوي المتخمــر والمبيــد دايثــين ام  45والعوامــل االحيائيــة فــي وزن المجمــوعي الجــذري والخضــري لمنبــات الــذرة
الصفراء ( صنف  )DKC6120تحت ظروف االصابة بالفطر الممرض :

توضـح النتــائج فــي جــدول ( )5ان جميــع المعــامالت حققــت زيــادة معنويــة فــي وزن المجمــوع الجــذري والمجمــوع الخضــري مقارنــة

بمعاممة المقارنة (الفطر الممرض لوحده )  ,اذ تفوقت معاممة اضـافة السـماد العضـوي مـع مبيـد دايثـين ام  46والمقـاومين األحيـائين
الفطــري والبكتيــري T.harzianumو B.subtilisعمــى بقيــة المعــامالت اذ بمغــت  55155غــم مقارنــة بمعاممــة الفطــر الممــرض فقـط
التي بمغ  1.149غم .اال ا نيا لم تختمف معنويآ عن معاممة اضافة السماد العضـوي والمقـاومين األحيـائين ومعاممـة السـماد العضـوي

والمبيــد دايثــين ام  46والمقــاوم الحيــوي  T.harzianumومعاممــة الســماد العضــوي والمقــاوم الحيــوي T.harzianumالتــي بمــغ فييــا
طول المجموع الجذري  561.5 ,52155, 55125سم عمى التوالي  .وايضاً في ارتفاع المجموع الخضـري اذ تفوقـت المعاممـة نفسـيا

( السماد  +المقاومين االحيائين +المبيد بوجود الممرض ) التي بمغت 1.5156غم مقارنة بمعاممة الفطر الممرض فقط التي بمغـت

 .1512غــم  .اال انيــا لــم تختمــف معنويــآ عــن معاممــة الســماد العضــوي والمقــاومين األحيــائين والســماد العضــوي والمقــاوم الحيــوي
 T.harzianumو معاممة اضافة السماد العضوي ومبيد دايثين ام 46والمقاوم الحيوي  T.harzianumومعاممة السماد العضوي
ومبي ــد دايثــين ام 46والمقــاوم االحيــائي  B.subtilisالت ــي بمــغ فييــا االرتفــاع .9514., .92115 , .99141, .99195غ ــم عم ــى
التوالي .يتضح من خالل النتائج أن استخدام عوامل المقاومة االحيائية في مقاومة مرض التعفن الفحمي ادى الى زيـادة فـي الـوزن
الج ــاف لمنب ــات ال ــذرة الص ــفراء وى ــذا يتف ــق م ــع  Morsyواخ ــرون ( )1..9عن ــد معامم ــة ب ــذور الطماط ــة بخم ــيط م ــن T.virida
و B.subtilisادت الــى زيــاده فــي الــوزن الجــاف وقــد يعــزى الســبب الــى قابميــة العوامــل االحيائيــة فــي انتــاج الفيتامينــات واليرمونــات

وزيادة المحتوى النيتروجينـي والبوتاسـي الفسـفوري فـي النبـات وجاىزيـة العناصـر المعدنيـة فضـال عـن دورىـا المباشـر فـي تثبـيط نمـو
الفطريات الممرضة .اما استخدام المقاوم االحيائي  T.harzianumيكون لو تأثير ايجابي في زيادة معدل الوزن الجاف لممجموعين
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الجذري والخضري قد يعود الى فعاليتو في زيادة جاىزية العناصر الغذائية في الوسط المحيط بجذور النبات فيو يعمـل عمـى تحويـل
المواد العضوية المعقدة الى مكونات بسيطة مفيدة لمنبات

جدول ( )3تأثير السماد العضوي المتخمر والمبيد دايثين ام  45والعوامل االحيائية في وزن المجموعي الجذري والخضري لمنبات
الذرة الصفراء ( )DKC6120تحت ظروف االصابة بالفطر الممرض. M.phaseolina
وزن المجموع الجذري

وزن المجموع الخضري

الفطر الممرض )M.phaseolina (M.ph

1.149

.1512.

مبيد الدياثين م(M.ph) + )DM( 46/

14155

.55151

فطرالمقاومة )(M.ph)+T. harzianum (T.h

12155

.2.1.2

البكتريا )(M.ph) + B. subtilis (B.s

1611.

.511..

السماد العضوي المتخمر )M.ph+ (Com

5.155

.26166

M.ph + Com + DM

51125

.5.16.

M.ph +Com+T.h

561.5

.99141

M.ph + Com + B.s

12155

.55152

M.ph+ Com +T.h +DM

52155

.92115

M.ph+ Com + B.s + DM

55155

.9514.

M.ph+ Com +B.s +T.h

55125

.99195

M.ph+ Com +B.s + T.h + DM

55155

1.5156

السيطرة

15125

.5116.

)L.S.D (P< 0.05

41.5

.5166

المعامالت

(غم)

(غم)

تــأثير الســماد العضــوي المتخمــر والمبيــد دايثــين ام  45والعوامــل االحيائيــة فــي نســبة وشــدة االصــابة لمنبــات الــذرة الصــفراء
( )DKC6120تحت ظروف االصابة بالفطر الممرض :

يتضــح مــن خ ــالل نتــائج الج ــدول ()4ان جميــع المع ــامالت ادت ال ــى خف ــض نســبة االص ــابة بــالفطر  M.phaseolinaعم ــى

محصول الذرة الصفراء مع معاممة المقارنة (الفطر الممرض فقط) اذ تفوقت معاممة اضافة السـماد العضـوي مـع مبيـد دايثـين ام 46
والمق ــاومين األحي ــائين الفط ــري والبكتي ــري T.harzianumو B.subtilisالت ــي بمغ ــت %1.1.2مقارن ــة بمعامم ــة (الفطـــر الممـــرض
فقط)التي بمغت نسبة االصابة فييا  . %21156اآل انيا التختمف معنوياً عن معاممة السماد العضوي والمبيـد دايثـين ام  46والمقـاوم

االحيائي  T.harzianumومعاممة السماد العضوي والمقاومين االحيائين التي بمغت 141..و %141.4عمى التوالي  .كما تفوقت
معامم ــة الس ــماد العض ــوي ومبيـ ــد دايث ــين ام  46والمق ــاومين االحي ــائين  T.harzianumو  B.subtilisومعامم ــة الس ــماد العضـــوي
والمقاومين االحيائين في خفض شدة االصابة بالفطر الممـرض اذ بمغـت  .1.5لكالىمـا مقارنـة بمعاممـة الفطـر الممـرض فقـط التـي
بمغـت فييـا شـدة االصـابة  .121ولكنيـا ال تختمـف معنويـاً عـن معاممـة السـماد العضـوي والمقـاوم االحيـائي  T.harzianumومعاممـة
الســماد العضــوي والمبيـد دايثــين ام  46والمقــاوم االحيــائي  T.harzianumومعاممــة الســماد العضــوي والمبيــد دايثــين ام  46والمقــاوم

االحيائي  T.harzianumالتي بمغت  .11.و .11.و  .115عمى التوالي .
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جدول ( )4تأثير السماد العضوي المتخمر والمبيد دايثين ام  45والعوامل االحيائية في نسبة وشدة االصابة لمنبات الذرة
الصفراء ( )DKC6120تحت ظروف االصابة بالفطر الممرض .M.phaseolina
المعامالت

نسبة االصابة ()%

شدة االصابة

الفطر الممرض )M.phaseolina (M.ph

21156

.121

مبيد الدياثين م(M.ph) + )DM( 46/

4415.

.155

فطر المقاومة )(M.ph)+ T. harzianum (T.h

55165

.154

البكتريا )(M.ph) + B. subtilis (B.s

4.1..

.152

السماد العضوي المتخمر )M.ph+ (Com

55151

.151

M.ph + Com + DM

51156

.115

M.ph +Com+T.h

12142

.11.

M.ph + Com + B.s

55155

.115

M.ph+ Com +T.h +DM

141..

.11.

M.ph+ Com + B.s + DM

121.6

.115

M.ph+ Com +B.s +T.h

141.4

.1.5

M.ph+ Com +B.s + T.h + DM

1.1.2

.1.5

السيطرة

.1..

.1..

)L.S.D (P< 0.05

51.5

.1.5

ان انخفاض نسبة وشدة االصابة قد يعزى السبب الى معاممة البذور بالمبيد الذي وفر الخط االول من الحماية لمنبات مع وجود

السماد العضوي بمكوناتو من االحياء المجيرية والعناصر المغذية و الفعل التأزري بين العوامل االحيائية التي ليا القدرة عمى انتاج

المضادات االحيائية و االنزيمات المحممة لجدران خاليا الفطر الممرض من ىذه االنزيمات  B-glucosidaseو  glucanasesو
 Chitinaseو Proteaseفضال عن اف ارزاتيا التي تثبيط سموم الفطر الممرض و (. )1... , Srivastava
تأثير السماد العضوي المتخمر والمبيد دايثين ام  45والعوامل االحيائية في المعايير االنتاجية لمنبات الذرة الصفراء
( )DKC6120تحت ظروف االصابة بالفطر الممرض:

تشير النتائج في جدول ( )6ان جميع المعامالت حققت زيادة معنويـة فـي عـدد وزن العـرانيص ووزن البـذور مقارنـة بمعاممـة

المقارنــة (فطــر ممــرض فقــط)  ,فــي عــدد الع ـرانيص اذ تفوقــت معاممــة اضــافة الســماد العضــوي مــع مبيــد دايثــين ام  46ووالمقــاومين
األحيــائين الفطــري والبكتيــري T.harzianumو B.subtilisومعاممــة الســماد العضــوي والمقــاوم االحيــائي T.harzianumعمــى بقيــة

المعامالت التي بمغ فييما العدد  51..عرنوص نبات .-مقارنة بمعاممة الفطر الممرض فقط التـي بمغـت 11.5عرنـوص  .األ أنيـا
لــم تختمــف معنويــآ عــن معاممــة عــن جميــع المعــامالت .امــا فــي وزن العـرانيص فقــد تفوقــت معاممــة اضــافة الســماد العضــوي مــع مبيــد

دايثين ام  46ووالمقـاومين األحيـائين الفطـري والبكتيـري T.harzianumو B.subtilisعمـى جميـع المعـامالت التـي بمغـت 164154

غــم مقارنــة بمعاممــة الفطــر الممــرض فقــط اذ بمــغ  .451.2غــم  .اال انيــا ل ــم تختمــف معنويــآ عــن معاممــة اضافةالســماد العضــوي
والمقـ ــاومين األحيـ ــائين الفطـ ــري والبكتيـ ــري T.harzianumو T.harzianum B.subtilisو السـ ــماد العضـ ــوي والمقـ ــاوم االحيـ ــائي
 T.harzianumوالمبيد دايثين ام  46اذ بمغ الوزن  141111و  , 1521.1غم عمى التوالي .اما بالنسبة لوزن البذور كذلك تفوقـت
نفــس المعاممــة (الســماد +المبيــد  +المقــاومين االحيــائين ) اذ بمغــت  1.51.1غــم مقارنــة بمعاممــة الفطــر الممــرض فقــط التــي بمغــت

 ..5154غ ـ ـ ـ ــم وال تخمت ـ ـ ـ ــف معنويـ ـ ـ ـ ـاً ع ـ ـ ـ ــن معامم ـ ـ ـ ــة اض ـ ـ ـ ــافة الس ـ ـ ـ ــماد العض ـ ـ ـ ــوي والمق ـ ـ ـ ــاومين األحي ـ ـ ـ ــائين الفط ـ ـ ـ ــري والبكتي ـ ـ ـ ــري
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T.harzianumو ,B.subtilisوالس ــماد العض ــوي والمبي ــد دايث ــين ام  46والمق ــاوم االحي ــائي , T.harzianumوالس ــماد العض ــوي
والمقــاوم االحيــائي  ,T.harzianumوالســماد العض ــوي والمبي ــد دايثــين ام  46والمق ــاوم االحيــائي  , B.subtilisوالســماد العض ــوي
والمبيد دايثـين ام  46التـي بمـغ فـييم الـوزن  .9.125 , .91111 , .95161 , .92126 , 1..16غـم عمـى التـوالي  .يتضـح مـن
خالل النتائج التي تم الحصول عمييا في المعاير االنتاجية ان الزيادة في عدد ووزن العرانيص ووزن البذور بسـبب السـماد العضـوي
المتخمر والمقاومين االحيائين قد يعزى السبب الى وجود االحياء المجيرية والعناصر الصغرى في السماد العضوي التي تعمل عمـى
اضــعاف الفطــر الممــرض  M.phaseolinaمــن خــالل المنافســة عمــى المغــذيات والمكــان و اف ـراز ىــذه االحيــاء االنزيمــات والســموم
وبالتــالي زيــادة مقاومــة النبــات لالم ـراض وكــذلك يعمــل الفطــر االحيــائي عمــى اضــعاف المســبب المرضــي بعــدة اليــات منيــا التنــافس

والتطفل الفطري والتضاد الحيوي وتثبيط انزيمات المسبب المرضي  ,والبكتريا  B.subtilisتحث مقاومـة النبـات عـن طريـق تحفيـز
جينــات المقاومــة وتحســين مواصــفات النبــات قــد يعــزى الســبب الــى انتاجيــا ليرمونــات الســايتوكنينات واالوكســينات التــي تســاعد عمــى
تكوين مجموع جذري قوي وتحسين نمو النبات مما يؤدي الى مقاومة المرض وزيادة االنتاج .
جدول ( )5تأثير السماد العضوي المتخمر والمبيد دايثين ام  45والعوامل االحيائية في المعايير االنتاجية لمنبات الذرة الصفراء
( )DKC6120تحت ظروف االصابة بالفطر الممرض .M.phaseolina
عدد

وزن العرنوص

وزن الحبوب /عرنوص

العرانيص

(غم)

(غم)

الفطر الممرض )M.phaseolina (M.ph

11.5

.451.2

..5154

مبيد الدياثين م(M.ph) + )DM( 46/

1116

.2114.

.4.1.2

فطر المقاومة )(M.ph)+ T. harzianum (T.h

116.

.551..

.551..

البكتريا )(M.ph) + B. subtilis (B.s

116.

.5.151

.261..

السماد العضوي المتخمر )M.ph+ (Com
M.ph + Com + DM
M.ph +Com+T.h
M.ph + Com + B.s
M.ph+ Com +T.h +DM
M.ph+ Com + B.s + DM
M.ph+ Com +B.s +T.h
M.ph+ Com +B.s + T.h + DM
السيطرة
)L.S.D (P< 0.05

1126
1126
51..
1126
1126
1126
1126
51..
51.1
.1.1

.91112
1..166
116151
.9515.
1521.1
.9216.
141111
164154
14.14.
12122

.55155
.9.125
.95161
.551.4
.92126
.91111
1..1.6
1.51.1
1.116.
.5115

المعامالت

المصادر :

المشي  ,نجوى بشير وعبير احمد محمود( .)1..4المقاومة الحيوية لموت بادرات نبات الباميا باستخدام المبيدين االحيائين
 Pseudomonas fluorescensو  . Bacillus subtilisمجمة عموم الرافدين . 59 – 15 : ) . ( 16 ,

الهاشمي  ,محمد نديم قاسم ( .) 1...التكامل في مكافحة مرض التعفن الفحمي المتسبب عن الفطر Macrophomina
 phaseolinaعمى محصول البطيخ  . Cucumis melo L.رسالة ماجستير  ,كمية الزراعة  ,جامعة بغداد  ,العراق .

حافظ  ,حمدية زايد عمي ( . )1...المكافحة المتكاممة لمرض التعفن الفحمي عمى السمسم المتسبب عن الفطر
 . Macrophomina phaseolina (Tasssi) Goidرسالة ماجستير  ,كمية الزراعة  ,جامعة بغداد  ,العراق .
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