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عزل وتشخيص الفطريات المصاحبة لمرض تعفن جذور الحنطة وتحديد مسببات المرض ومقاومتها
 التكامل في مقاومة المرض حقميا-2
1

هادي مهدي عبود* وعبداهلل عبدالكريم حسن** ومصطفى مزبان محمد

جامعة تكريت/كمية الزراعة/و ازرة العموم والتكنموجيا ** قسم وقاية النبات/*دائرة البحوث الزراعية

الخالصــــــة
اظيرت نتائج عزل الفطريات المصاحبة لنباتات الحنطة المصابة بمرض التعفن من اربع مناطق من محافظة صالح
 وكان الفطر،  وجود ستة اجناس من الفطريات المرافقة لممرض،)الدين(تل كصيبة ومكيشيفة و بيجي وسامراء
 تاله الفطر،

%331.5 اكثر الفطريات ترددا اذ ظير في معظم العينات وبنسبة تكرار

:الكممات المفتاحية
، مرض تعفن جذور الحنطة

Fusarium spp

، المقاومة المتكاممة

 اظيرت نتائج التجربة الحقمية لدراسة المعايير الخضرية لنبات الحنطة.% 24164  بمعدل ترددRhizoctonia spp

،Fusarium graminearum

 والتي شممت ارتفاع النبات ووزنو الجاف ونسبة الكموروفيل تسجيل ادنى قيم ىذه المعايير عند معاممة4 صنف شام

، Rhizoctonia sp
Trichoderma harzianum
Azotobacter brasilense ،

،SPAD 215  غم و.1..1  سم و441. ) اذ بمغتF.graminearum  وRhizoctonia spp

( الممرضيين

 وT.harzianum عمى التوالي وقد رفعت قيم ىذه المعايير عند اعمى مستوياتيا بوجود كال عاممي المقاومة االحيائية

vitavax ،

 كما وسجمت اعمى نسبة اصابة. عمى التوالي،SBAD .7135  غم و4137  سم و14171  ) اذ بمغتA.brasilense
 وقد سجل ادنى تخفيض لنسبة االصابة،  عمى التوالي%5.16  و5116 وشدتيا بوجود الممرضيين فقط اذ بمغت

: لممراسمة

 لتر(المادة الفعالة/  غم.14  بتركيزvitavax  ) والمبيدA.brasilense  وT.harzianum( وشدتيا عند معاممتي

عبداهلل عبدالكريم حسن

 اظيرت نتائج استحثاث المقاومة تفوقاً معنوياً لمؤشرات ىذه المقاومة التي شممت فعالية انزيمي.فروق معنوية بينيما

Abdullah.has67@gmail.com

 بدون وجود، ) عمى التوالي%1311 و1214( ) و%2117 و22( ) اذ بمغتthiram 37.5%  وcarboxcin 37.5%

:البريد االلكتروني

 وvitavax فينايل النين ليز والبيروكسديز بوساطة عوامل المقاومة االحيائية وتداخالتيا مقارنة بمعاممتي المبيد

) معا امراضيتيماF.graminearum  وRhizoctonia spp
و حاصل النبات

.-

(  اثبت معاممة الفطرين الممرضيين.السيطرة

 سنبمة.  والمتمثمة بعدد الحبوب4 الشديدة من خالل عدم اعطاء حاصل لمحنطة صنف شام

 ) ليذين الممرضينA.brasilense  وT.harzianum(  في حين اثبتت المكافحة االحيائية، الواحد من الحبوب

 مع عدم وجود فروق،  عمى التوالي،  غم431.7  غم و41.3  حبة و43155 كفائتيا في انتاج الحاصل اذ بمغ
 حبة و43133 و حاصل النبات الواحد من الحبوب

.-

 سنبمة.  اذ بمغت قيم عدد الحبوبvitavax معنوية مع المبيد
. عمى التوالي،  غم44127  غم و41.2

Isolation and Identification of Fungi Associated With The Wheat Roots Rot Disease and
Determination of Its Pathogens and Control Methods
2- Disease Control Integration in Field
Hadi M. Abod* , Abdullah A. Hassan** and Mustafa Mezban Mohammad
*Agriculture Research Office/ Ministry of Sci. and Technol. ** Dep. plant protection/ College of Agric./ Tikrit Uni.
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The results of isolation of fungi associated with infected wheat plants in rot disease
from four regions in Salah Aldin governorate (Til-Qsiaba , Mukiashefa , Bajy and
Sammara) showed six genuses of fungi, Fusarium spp. was the most frequent
fungus resulting in 331.5% followed by Rhizoctonia spp. (24164%). The field
experiment using sham -6 studied the vegetative parameters including plant length,
dry weight and chlorophyll content, minimum values of these parametrs recorded
with ( F.graminearum and Rhizoctonia spp) were 26.1cm , 1.003 g and 4.7
SPAD,respectively, this parameters were increased to higher values in present of
both biocontrol agent T. harzianum and A.brasilense, resulting in 36.93,2,59g and
19.57 SPAD, respectively. The highest infection percentage and infection severity in
present of both pathogens ( F.graminearum and Rhizoctonia spp) were 73.8 and
70.7%, respectively, while minimum reduction in infection percentage and infection
severity were (44 and 43.9%) and (34.2 and 35.3%) in treatments of ( T. harzianum
+ A.brasilense with the both pathogens) and vitavax (1.2 g/lit. carboxcin 37.5%
and thiram 37.5%) with the both pathogens.The results of resistance induction
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثالث
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showed that PAL and peroxidase activities in present of both biocontrol agents
superior on vitavax and control treatment. The treatment of ( F.graminearum and
Rhizoctonia spp) proved it sever pathogenicity through the completely reduction in
wheat yield (sham-6) in all yield parameters including grains number and grain
weight . plant-1 ,in addition to the biological control in treatment of ( T. harzianum
+ A.brasilense with the both pathogens) proved it efficiency in yield production
resulting in 25.77g , 2.05 g and 25.09g of these parameters, respectively compared to
25.55g,2.14g and 26.49g, respectively, in preset of vitavax, without significant
differences between them.

المقدمــــة :

يعود القمح  Triticum aestivum L.إلى العائمة النجيمية  ، Gramineaeويعد المحصول االقتصادي األول في العالم ،يزرع

المحصول في معظم بمدان العالم و بمغ االنتاج العالمي لمحنطة لموسم  4..4 – 4...حوالي  5..13مميون طن في حين سجل تراجعا

لمموسم التالي  4..1 – 4..4اذ بمغ  44.مميون طن وتشير االحصائيات المتوقعة عمى ان االنتاج العالمي سوف يصل الى حوالي 5..16

مميون طن في عام ( 4..3منظمة االغذية والزراعة  .)4..1 ،ان الطمب العالمي عمى الحنطة يزداد  %4سنوياً في حين قدرت الزيادة
الناتجة في الحنطة المروية بأنيا ال تتعدى  %.ولذا فأن الطمب العالمي عمى الحنطة ينمو بحوالي ضعف المعدالت الحالية ( Sayerواخرون

 .).775 ،ومن المتوقع ان يحتاج العالم الى بميون طن من الحنطة عام  4.4.في حين االنتاج الحالي ال يتعدى  .14بميون طن بمعدل

انتاجية ( 413طن  .ىكتار ).-لذا يجب االرتقاء باإلنتاجية الى حوالي ( 2طن  .ىكتار ).-لتحقيق الحاجة الفعمية مستقبال (، Rajaram

 .)4...وعمى الرغم من أن العراق ىو أحد المواطن األصمية لنشوء الحنطة وتتوفر فييا عوامل نجاح زراعة ىذا المحصول إال إن إنتاجية
الحنطة ال تزال منخفضة اذ بمغت1955.2كغم/ىكتار مقارنة مع اإلنتاج العالمي 3248كغم/ىكتار حيث بمغ انتاج القمح في العراق لعام

 4...حوالي  4152مميون طن وبغمة  24716كغم /دونم والحاجة الفعمية المحمية ىي  1143مميون طن (الجياز المركزي لإلحصاء،
 . .)4...يتأثر حاصل القمح بأمراض تعفن الجذور

إذ تم تشخيص الفطريات التالية كمسببات لتعفن جذور الحنطة

Bipolaris

 sorokinianaو  Cephaliosporium gramineumو  Fusarium graminariumو  Fusarium culmorumفي المناطق

الديمية وحصر نسبة اإلصابة التي بمغت فييا  %12114وتم مكافحتيا أحيائياً باستخدام الفطر Trichoderma harzianum Thk20

تحت ظروف الزراعة بدون حراثة (الراشدي  .)4...،اما في مناطق الوسط والجنوب من العراق وتحت ظروف الزراعة إالروائية فقد تم
تشخيص مسببات لتعفنات جذور الحنطة

sorokiniana

Bipolaris

و elatum

 Chaetomiumو  C. globosumو

 Macrophominia phaseolianaو  Rhizoctonia solaniو RhizoctoniaSP.و  Sclerotium rolfsiiو SclerotiumSP.

(ديوان واخرون  .)4..5،استخدمت العديد من الطرق الكيميائية واالحيائية في مكافحة امراض تعفن الحنطة ومن المبيدات الكيمياوية

 Carbendazimو  Hexaconazoleو  Mancozebو  Benomylو  Prochlorazو  Propiconazoleو  Tebuconazoleو
 Triadimenolالتي اظيرت كفاءة عالية في مكافحة تعفن الجذور في الحنطة ( Edwardsوآخرون  4...،؛ ، )4..1 ،Mesterhazy

ومن البكتريا التي تم استخداميا في مكافحة تعفن الجذور  Pseudomonas fluorescensو  Streptomycesو Azotobacterو

 Azospirillumو  Bacillus subtillisو ( Bacillus pumillusالسعدي  )4..3 ،وكذلك تم استخدام فطر  Trichodermaفي
مكافحة تعفنات الجذور الحنطة (خميفة  ، )4..1،ولندرة الدراسات في العراق حول امراض تعفن جذور الحنطة من جية وانتشار حاالت ذبول

وتعفن الجذور في محافظة صالح الدين من جية اخرى  ،لذا ىدفت الدراسة الى :

 -.عزل وتشخيص الفطريات المسببة والمرافقة لحاالت ذبول محصول الحنطة في محافظة صالح الدين

 -4تقييم فعالية بعض عوامل المكافحة االحيائية والكيمياوية في كبح االصابة بمسببات تعفن الجذور ودراسة تأثيرىا في المعايير الخضرية
واالنتاجية لنبات الحنطة صنف شام 4-حقميا.
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المواد وطرائق العمل :
جمع العينات:

تم جمع عينات من نباتات حنطة مصابة ظيرت عمييا اعراض االصفرار مع تقزم وذبول وقمة التفرعات وتمون السالميات بالمون

البني مع مستوى سطح التربة المحيطة بالجذور من حقول حنطة في اربع مناطق مختمفة (منطقة تل كصيبة ومنطقة الطيب في سامراء و

جزيرة مكيشيفة و جزيرة بيجي ) في محافظة صالح الدين لمموسم 4..2 - 4..1

العزل والتشخيص :

اخذت النباتات المصابة وغسل المجموع الجذري بالماء لجاري لمدة  3دقائق إلزالة األتربة العالقة وقطعت السالميات والجذور الى

قطع بطول (). - .13سم وعقمت االجزاء المقطعة سطحيا بغمرىا بمحمول ىايبوكمورات الصوديوم بتركيز  %.ولمده ( )1-4دقيقو وغسمت
بماء مقطر معقم ثالث مرات لمده ( ) 1-4دقائق لتخمص من بقايا المادة المعقمة جففت النماذج عمى ورق ترشيح معقم وزرعت في اطباق

بتري قطر( )7سم مجيزة بالوسط الزرعي  PDAالمعامل بالمضاد الحيوي كمورفينكول بتركيز  100 ppmبواقع ( )3قطع في الطبق وحضنت

االطباق في الحاضنة عمى درجة ح اررة o4±43م  ،شخصت الفطريات النامية مظيريا الى مستوى النوع حسب المفاتيح التصنيفية (Domsch

واخرون  .76.؛  ، )4..4 ، Watnabeوذلك استنادا الى الصفات المزرعية لمستعمرات الفطريات والمواصفات المظيرية المجموعة لمغزل
والتراكيب الثمرية واالبواغ  ،وحسبت النسبة المئوية لتكرار عزل انواع الفطريات المرافقة لممرض من خالل استخدام المعادلة التالية:
تكرار العزل=(عدد مرات ظيور النوع الواحد لجميع المناطق/العدد الكمي لمعينات المفحوصة) ×...

الفطريات الممرضة :

انتخب الفطريين الممرضيين Fusarium graminearumو  Rhizoctonia sp.في اجراء التجربة الحقمية اعتمادا عمى قدرتيما

االمراضية العالية حسب دراسة حسن واخرون (.)4..4

التكامل في مقاومة تعفن جذور الحنطة حقميا:

نفذت التجربة الحقمية بتاريخ  4..3/./.1في دائرة البحوث الزراعية التابعة لو ازرة العموم والتكنموجيا في الزعفرانية /بغداد ،كانت

مساحة التجربة  2×..م 4وبعد حراثتيا وتنعيميا وتسويتيا قسمت إلى ثالثة قطاعات ضم كل قطاع  4.مر اًز بطول  .م وعرض  43سم
والمسافة بين مرز واخر  4.سم استخدمت بذور الحنطة صنف شام  4المعقمة سطحيا بمحمول ىايبوكمورات الصوديوم بتركيز  %.ولمدة 4

دقيقة ثم غسمت بماء مقطر معقم ولمده  1-4دقائق وكرر الغسل  3مرات لمتخمص من بقايا المادة المعقمة .استخدمت (  3.بذرة  /مرز)

وزعت المعامالت المدروسة عمى المروز بطريقة عشوائية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة ( )RCBDاذ بمغت  4.معاممة وكما في

الجدول ادناه .

عمل شق عند خط الزراعة واضيف المقاح لممرضين ( المنماة في وسط البطاطا دكستروز اكار) بواقع ( )1غم  /م طوالً وكال حسب

المعاممة واضيف بعدىا (بنفس الوقت) لقاح فطر المكافحة االحيائية ( T. harzianumالمجيز من مختبرات و ازرة العموم والتكنموجيا )

المحمل عمى جريش كوالح الذرة ونخالة الحنطة وحسب المعامالت المدروسة  ،والمعامالت التي تحتوي عمى البكتريا A.brasilense
(المجيزة من مختبرات و ازرة العموم والتكنموجيا ) عوممت البذور قبل الزراعة لمدة ()1.-4.دقيقة ثم زرعت  ،اما المبيد الكيميائي Vitavax

(المادة الفعالة  carboxcin 37.5%و  )thiram 37.5%من انتاج شركة كروميتون االيطالية بتركيز  .14غم  /لتر (حسب توصية الشركة
المنتجة) فقد عوممت البذور قبل زراعتيا ،وزرعت البذور بمعدل  3.بذرة لكل مرز.
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المعامالت
السيطرة Control

الفطر الممرض  + Rالفطر  + Tالبكتريا A

الفطر الممرض ( Rhizoctonia )Rفقط

الفطر الممرض  + Rالمبيد V

الفطر الممرض ( F.graminearum )Fفقط

الفطر الممرض  + Fفطر المقاومة T

الفطريين الممرضين F + R

الفطر الممرض  + Fالبكتريا A

فطر المقاومة االحيائي (T. harzianum)T

الفطر الممرض  + Fالفطر  + Tالبكتريا A

البكتريا (A. brasilense )A

الفطر الممرض  + Fالمبيد V

المضادين االحيائيين A + T

الفطريين الممرضين ) + )F + Rفطر المقاومة T

المبيد (Vitavax )V

الفطريين الممرضين ) + (F + Rالبكتريا A

الفطر الممرض  + Rفطر المقاومة T

الفطريين الممرضين ) + )F + Rالفطر  + Tالبكتريا A

الفطر الممرض  + Rالبكتريا A

الفطريين الممرضين ) + )F + Rالمبيد V

وعند انتياء الموسم اجريت القياسات التالية :

تقدير بعض معاير النمو الخضري لنبات الحنطة مثل ارتفاع النبات (سم)  ،الوزن الجاف (غم)  ،الكموروفيل (: )SPAD

حسب ارتفاع النبات عند طرد السنابل اذ تم حساب ارتفاع  3نباتات لكل مكرر وبشكل عشوائي بوساطة مسطرة مترية من قاعدة

الساق الى قمة النبات واستخرج منيا معدل االرتفاع لكل مكرر ،وحسب الوزن الجاف اذ اخذت نباتات من كل مكرر في وقت طرد السنابل

ووضعت العينات النباتية في اكياس ورقية مثقبة وتركت لتجف تحت اشعو الشمس ومن ثم تم وزنيا بعد  ..ايام ،تم حساب نسبة الكمورفيل

وذلك من خالل جياز لقراءة نسبة الكموروفيل في االوراق ) Chloroghyll Content Meter (CCM-200 Plusذي المنشأ االمريكي

وشركة المصنعة  OPTI-SCIENCESإذ اخذت  1نباتات عشوائيا من كل معاممة وعمى ثالث مكررات.

حساب نسبة وشدة االصابة بالفطرين الممرضين :

حسبت النسبة المئوية إلصابة النباتات بعد انتياء الموسم وذلك من خالل المعادلة التالية:

 %الصابة النباتات = (عدد النباتات المصابة  /العدد الكمي لمنباتات) × 011
أما بالنسبة لشدة اإلصابة بالفطريات الممرضة حسبت باالعتماد عمى الدليل المرضي المقترح من قبل  ).741( Mckinneyوالمعادلة

المقترحة من قبل  Krauseو  ).751( Websterوعمى النحو التالي :

شدة اإلصابة بالمرض (= )%

مجموع (عدد النباتات المصابة في كل درجة × درجة اإلصابة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ...
العدد الكلي النباتات المفحوصة × أعلى درجة إصابة

قياس النشاط األنزيمي لبعض االنزيمات الدفاعية:

قدر انزيم  Phenyl alanine- ammonialyaseحسب الطريقة الموصوفة من قبل ( Dickersonواخرون  )1984 ،في حين

قدر انزيم البيروكسيديز حسب طريقة  Hammerschmidtوآخرون (. )1982

322

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 17العدد ( ) 2017 ( – ) 1
ISSN-1813-1646

حساب المعاير االنتاجية لنباتات :

تم حساب معدل عدد االشطاء لمنبات الواحد وعدد الحبوب في السنبمة الواحدة و معدل حاصل النبات الواحد من الحبوب (غم) ووزن

 ....حبة (غم) .

التحميل اإلحصائي :

نفذت التجربة حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاممة ( )RCBDوتمت المقارنة بين المتوسطات حسب اختبار الفرق المعنوي

االصغر ( Least Significant Deference )LSDعند مستوى احتمالية ( . .1.3الراوي وخمف اهلل.)1980 ،

النتائج والمناقشة :

الفطريات المعزولة من مناطق مختمفة من محافظة صالح الدين والمرافقة لمرض تعفن جذور الحنطة ونسب ترددها:

اوضحت نتائج الفحص المجيري لمفطريات المعزولة من عينات نباتات القمح المصابة بمرض التعفن وجود ستة اجناس من الفطريات المرافقة

لممرض (جدول  ، ) .وكان الفطر  Fusaruim sppاكثر الفطريات تواجداً في جميع مناطق العزل اذ بمغت مجموع عزالتو  34144وبنسبة

تردد وصمت الى ، %331.5يمو الفطر Rhizoctonia sppالذي بمغت عزالتو لجميع المناطق المختبرة  21146عزلة بنسبة تردد %24164
 ،فضالً عن تسجيل اقل نسب تردد لالجناس  Alternaria sppو  Aspergillus sppو  Penicillium sppو  Nigrospora sppاذ

بمغت  .16.و  .133و  .122و  % .144عمى التوالي.

جدول ()0االجناس الفطرية المعزولة من بعض مناطق محافظة صالح الدين والمرافقة لمرض تعفن جذور الحنطة والنسب المئوية لترددها
الفطريات المعزولة

مناطق العزل

مجموع

نسبة التردد
*

Fusaruim spp
Rhizoctonia spp
Alternaria spp

تل كصيبة
4.1.4
.21.6
.13.

سامراء
.514
.411
.114

مكيشيفة
612
..13
-

بيجي
714
415
-

العزالت
34144
21146
.161

()%
331.5
24164
.16.

Aspergillus spp

.121

.1.1

-

-

.134

.133

Penicillium spp

.141

.144

-

-

.123

.122

Nigrospora spp

-

.144

-

-

.144

.144

* نسبة التردد( = )%عدد عزالت النوع الواحد  /عدد العزالت الكمي × 011

ان تفوق وجود الفطرين  Fusaruim sppو Rhizoctonia sppمع العينات النباتية المصابة بالمرض يؤكد كونيا احد اىم المسببات

المرضية المسببة لمرض تعفن الجذور وىذا يتماشى مع ما ذكره  )4...) Fournierاذ تسبب ىذه الفطريات امراض تعفن الجذور والبذور
وقواعد السيقان وكذلك مرض موت البادرات قبل البزوغ وبعد البزوغ وليا القدرة عمى اصابة القرنات والثمار واالوراق والسيقان وتصيب ايضا

الثمار القريبة من سطح االرض (شريف  )4..4 ،حيث كان الفطران من اكثر الفطريات ظيو ار وترددا في العينات .كما يالحظ من خالل

النتائج ان ىناك تباين في اعداد العزالت الفطرية باختالف المناطق المعزولة وربما يعزى السبب في ذلك الى عوامل عدة منيا وجود المرض

في تمك المناطق مع عدم اتباع طرائق المكافحة الصحيحة او غنى تمك المناطق بالمواد العضوية التي يمكن ان تبقي الفطريات بحالة مترممة

تنشط عند وجود النبات العائل.
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التكامل في مقاومة تعفن جذور الحنطة حقميا:

تظير نتائج جدول ( )4التأثير السمبي لمفطريات الممرضة  F.graminearumو Rhizoctonia sppو(+ F.graminearum

Rhizoctonia sppمعا) عمى معايير النمو لطول النبات ووزنو الجاف ونسبة الكموروفيل فيو والتأثيرات االيجابية لمعوامل االحيائية والمبيد
المشجعة لمنمو ليذه المعايير حيث سببت الفطريات الممرضة انخفاضا معنويا في طول النبات اذ بمغ ادنى قيمة في طول النبات في معاممة

الفطرين (Rhizoctonia spp + F.graminearumمعا)  441..سم مقارنة بمعاممة السيطرة (بدون اضافة ممرض) التي كانت
 24151سم.

جدول ( )2تأثير المعامالت االحيائية والكيميائية في بعض المعاير الخضرية لنبات الحنطة صنف شام  6تحت ظروف االصابة بالفطرين
الممرضين  F.graminearumو  Rhizoctonia sppحقميا.
طول

المعامالت

النبات(سم)

الوزن

الجاف
لمنبات(غم)

كموروفيل
SPAD
UNIT

السيطرة Control

24151

11.11

4.111

الفطر الممرض ( Rhizoctonia )Rفقط

11141

.1625

.412.

الفطر الممرض ( F.graminearum )Fفقط

46171

.1.75

515.

الفطريين الممرضين F + R

441..

.1..1

215.

فطر المقاومة االحيائي (T. harzianum)T

31135

1177.

4416.

البكتريا (A. brasilense )A

2.145

11.6.

.5.00

المضادين االحيائيين A + T

33.07

21...

4113.

المبيد (Vitavax )V

2.141

4.371

4.14.

الفطر الممرض  + Rفطر المقاومة T

15175

4.543

.714.

الفطر الممرض  + Rالبكتريا A

13.87

..65.

.616.

الفطر الممرض  + Rالفطر  + Tالبكتريا A

2.165

4.741

441..

الفطر الممرض  + Rالمبيد V

1512.

4.4.1

44135

الفطر الممرض  + Fفطر المقاومة T

1717.

4.760

4.12.

الفطر الممرض  + Fالبكتريا A

13135

.1371

.21..

الفطر الممرض  + Fالفطر  + Tالبكتريا A

17.73

1144.

4..10

الفطر الممرض  + Fالمبيد V

131.1

4134.

..17.

الفطريين الممرضين ) + )F + Rفطر المقاومة T

1416.

4.111

.716.

الفطريين الممرضين ) + (F + Rالبكتريا A

14145

.11.1

.3115

الفطريين الممرضين ) + )F + Rالفطر  + Tالبكتريا A

14.93

4.37.

.7135

الفطريين الممرضين ) + )F + Rالمبيد V

14.93

41.5.

..1..

اقل فرق معنوي تحت مستوى 1015

3164.

.143.3

51.67

اظير تداخل العوامل االحيائية قدرتيا عمى الزيادة المعنوية في طول النبات اذ بمغت اعمى قيمة لطول النبات في معاممة (+T.harzianum

 331.5 )A. brasilenseسم مقارنة بمعاممة السيطرة التي كانت  24151سم وتمتيا معاممة  T.harzianumالبالغة  31135سم  ،اظيرت
المعاممتين ( +A. brasilense +T.harzianumالفطرين الممرضين) و(المبيد +Vitavaxالفطرين الممرضين) زيادة معنوية متساوية في
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طول النبات اذ بمغت  14171سم مقارنة مع معاممة السيطرة لمفطرين الممرضين والتي كانت  441..سم  .كذلك اظيرت نتائج الجدول ( )4ان

الوزن الجاف لنبات الحنطة تأثر بشكل سمبي عند معاممة النبات بالفطريات الممرضة اذ اظيرت المعامالت انخفاضا معنويا في الوزن الجاف
لمنبات وكانت ادنى قيمة لموزن في معاممة (Rhizoctonia spp + F.graminearumمعا) اذ بمغت .1..1غم مقارنة بمعاممة السيطرة

11.11غم  ،قد ابدت العوامل االحيائية زيادة في الوزن الجاف لمنباتات وقد تفوقت معنويا عند معاممة ()A. brasilense +T.harzianum

اذا بمغت 21...غم مقارنة بمعاممة السيطرة  11.11غم.

تبين نتائج جدول ( )4تأثير الفطريات الممرضة والتداخل بينيا في محتوى اوراق نبات الحنطة من الكموروفيل حيث لوحظ انخفاض

نسبة الكموروفيل في كل من معامالت ( F.graminearumو Rhizoctonia sppو Rhizoctonia spp + F.graminearumمعا) اذ

تبين ان اقل قيمة في محتوى الكموروفيل كان في المعاممة  Rhizoctonia spp + F.graminearumمعا اذ بمغ  215.سباد مقارنة مع

معاممة السيطرة  4.111سباد وكان الفرق معنويا .تبين من نتائج الجدول نفسو ان اعمى نسبة لمكموروفيل كانت لممعاممة (+T.harzianum

)A. brasilense

التي بمغت 4113.سباد مقارنة مع معاممة السيطرة 4.111سباد ولم تختمف معنويا عن T.harzianum

( Rhizoctonia spp + F.graminearumمعا)

و

تشير الدراسات ان الفطر  Trichoderma sppمن اشير عوامل المكافحة االحيائية المعروفة لحد االن وذلك لما يمتمكو من

المقدرة العالية عمى التطفل المباشر  ،اذ لو دور فعال في السيطرة عمى الكثير من المسببات الممرضة لمنبات  ،وانتاج انزيمات محممة لجدران

الخاليا الفطرية مثل  Chitinaseو  Cellulaseو  Proteaseو ،β-1,3-gluconaseوانتاج المضادات الحيوية مثل Trichodermol

و Trichoderminو Gliotoxinو Pachybasو Emodin Chrysophancolالمعروفة بتأثيرىا التثبيطي في نمو المسببات المرضية،
فضالً عن انتاج مواد سامة تمنع تجرثم الفطريات ( Demiriciوآخرون.)4... ،

اشارت دراسات عديدة الى مقدرة الفطر  Trichoderma sppعمى تحفيز دفاعات النبات من خالل نواتجو الثانوية التي ليا المقدرة

عمى التأثير في الجينات المسؤولة عن انتاج السم  DONالذي ينتجو الفطر  Fusarium sppعند االصابة ،فضالً عن انتاج فالفونويدات

وكومارينات ومركبات فينولية تعمل عمى كسر اواصر المجاميع الفعالة في الترايكوثيسينات )  Harmanوآخرون.)4... ،Moya ;4..2 ،

ان لفطر  T.harzianumالقدرة عمى تحويل المركبات غير الذائبة في التربة الى مركبات سريعة الذوبان يستطيع النبات امتصاصيا بسيولة

( )4...،Harmanفضال عن ذلك فان لمفطر  Trichoderma sppالقدرة عمى زيادة محتوى النبات من الفسفور والعناصر الغذائية التي

تؤدي الى زيادة الوزن الجاف في المجموع الجذري والخضري ( Yedidiaو اخرون )4...

وقد اشارت دراسة ( Steenhoudtواخرون  )4...الى ان انواع البكتريا التابعة لمجنس  Azospirillumتكون مثبتو لمنتروجين ومنتجة

لميرمونات النباتية  ،وتقوم ىذه البكتريا بتحويل النيتروجين المثبت الى صيغ قابمة لالمتصاص من قبل النبات مما يشجع نمو النبات ويجعمو

اكثر مقاومة لألمراض النباتية ( EL-Sirafyواخرون  .)4..4ان لمبكتريا  A. brasilenseمقدرة تثبيطية لمفطريات الممرضة لمنبات ،إذ

تمتمك القابمية عمى استعمار خاليا الساق في النبات العائل ،وليا مقدرة تنافسية  ،فضالً عن انتاج سيانيد الييدروجين ،واالثمين ،واالوكسينات،
والمضادات الحيوية الفطرية ،واالنزيمات المحممة لجدران الخاليا الفطرية مثل انزيم  ،Chitinaseكما اكدت الدراسات مقدرتيا عمى تحفيز

دفاعات النبات ضد المسببات المرضة من خالل تحفيز النبات عمى انتاج عدة انزيمات ( SiddiquiوآخرونUma Sankari ;4..6 ،

وآخرون.) 4...،

تأثير المعامالت االحيائية والكيميائية في نسبة وشدة االصابة لنبات الحنطة صنف شام  6تحت ظروف االصابة بالفطرين الممرضين
 F.graminearumو Rhizoctonia sppتحت ظروف الحقل :

يالحظ من الجدول ( )1ان زراعة بذور الحنطة في التربة المموثة بالفطريات الممرضة  F.graminearumوRhizoctonia spp

و Rhizoctonia spp + F.graminearumمعا ادت الى اصابة النباتات الناتجة وكانت نسبة وشدة االصابة معنوية فقد بمغت اعمى نسبة
االصابة وشدتيا في معاممة ( Rhizoctonia spp + F.graminearumمعا)  5116و  %5.16عمى التوالي ،مقارنة بمعاممة السيطرة

وكان تأثير  F.graminearumالممرض عمى النبات اعمى من تأثير  Rhizoctonia sppاذ بمغت شدة االصابة  4311و ، %3413عمى

التوالي .كما و بين الجدول ان معامالت الفطرين الممرضين ( Rhizoctonia spp + F.graminearumمعا) مع العوامل االحيائية والمبيد

 Vitavaxحصل فييا اختزال كبير في نسبة االصابة و ابدت معاممة الفطرين الممرضين مع المبيد  Vitavaxو مع +T.harzianum

 A. brasilenseاختزال معنوي في نسبة اصابة النبات اذ بمغت  2117و  % 221.عمى التوالي مقارنة بمعاممة الفطرين الممرضين معا والتي
325

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 17العدد ( ) 2017 ( – ) 1
ISSN-1813-1646

كانت ، %5116وفي ما يخص شدة االصابة فقد كان االختزال معنوي لكل المعامالت وقد سجمت معاممة المبيد  vitavaxمع الممرض

 Rhizoctoniaاعمى نسبة اختزال اذ بمغت  %4513تمييا معاممة الفطرين الممرضين مع  A. brasilense +T.harzianumاذ بمغت شدة

االصابة  %1214ومن ثم معاممة الفطرين الممرضين مع المبيد  Vitavaxوالتي بمغت  %1311مقارنة بمعاممة الفطرين الممرضين لوحدىما

اذ كانت .%5.16

جدول ( )3تأثير المعامالت االحيائية والكيميائية في نسبة وشدة االصابة لنبات الحنطة صنف شام  6تحت ظروف االصابة بالفطرين
الممرضين  F.graminearumو  Rhizoctonia sppحقميا.
نسبة االصابة %

شدة اصابة %

المعامالت
السيطرة Control

.1.

.1.

الفطر الممرض ( Rhizoctonia )Rفقط

4.1.

3413

الفطر الممرض ( F.graminearum )Fفقط

4516

4311

الفطريين الممرضين F + R

5116

5.16

فطر المقاومة االحيائي (T. harzianum )T

.1.

.1.

البكتريا (A. brasilense )A

.1.

.1.

المضادين االحيائيين A + T

.1.

.1.

المبيد (Vitavax )V

.1.

.1.

الفطر الممرض  + Rفطر المقاومة T

241.

1214

الفطر الممرض  + Rالبكتريا A

3.15

1716

الفطر الممرض  + Rالفطر  + Tالبكتريا A

1412

11.3

الفطر الممرض  + Rالمبيد V

1417

4513

الفطر الممرض  + Fفطر المقاومة T

161.

1516

الفطر الممرض  + Fالبكتريا A

2514

2611

الفطر الممرض  + Fالفطر  + Tالبكتريا A

4711

14.1

الفطر الممرض  + Fالمبيد V

1712

47.2

الفطريين الممرضين ) + )F + Rفطر المقاومة T

3.15

15.9

الفطريين الممرضين ) + ( F+ Rالبكتريا A

421.

2.16

الفطريين الممرضين ) + )F + Rالفطر  + Tالبكتريا A

221.

1214

الفطريين الممرضين ) + )F + Rالمبيد V

2117

13.3

اقل فرق معنوي تحت مستوى 1015

25001

04088

تتفق ىذه النتائج مع دراسة طو ( )4...التي اوضحت قدرة فطر  Trichoderma sppعمى خفض نسبة وشدة اصابة نبات الفاصوليا

بالفطر الممرض  R.solaniواظيرت الدراسة نفسيا ان فطر  Trichoderma sppرفع من فعالية االنزيمات الدفاعية لنبات ضد الفطر
الممرض .إن الفطر  Trichoderma sppمن الفطريات سيمة العزل وسريعة النمو ،و يمتمك عدة آليات لممكافحة األحيائية كالتطفل المباشر

وانتاج مضادات حيوية ومواد طيارة يستطيع من خالليا السيطرة عمى المسببات الممرضة فضال عن مقدرة الفطر  Trichoderma sppعمى
انتاج العديد من المضادات الحيوية ( Bridziuvieneو  Demirici ;4..7 ،Repeckieneوآخرون.)4... ،

قد يكون ىناك تأثير لبكتريا  Azosprillum sppعمى المسببات المرضية من خالل افرازىا لممضادات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر مع

تكاثرىا عمى الجذور وحوليا والتي يمكن ان تسبب تثبيط لمسبب المرضي وقد اشارت العديد من الدراسات الى مقدرة البكتريا عمى افراز
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المضادات الحيوية ( Hassو  ، )4..1 ،Keelفضال عن ذلك ان ىذه البكتريا قادرة عمى انتاج  siderophoresالخالب لمحديد واالثمين
التي ليا فعل مضاد لمعديد من المسببات الممرضة لمنبات وانتاج انزيم  Chitinaseالذي يحمل الكايتين الموجود في جدار الخاليا الفطرية ،

كما تنتج عدة مواد سامة تعمل عمى احداث طفرات في خاليا الفطريات وبالتالي تمنع نموىا ( Zarrinوآخرون.)4..7 ،

قد يكون السبب في كفاءة المبيد في مكافحة الفطريات امتالكو مادتين فعالتين (المادة الفعالة  carboxcin 37.5%و thiram

 )37.5%كل منيا تعمل بأسموب مختمف سواء كان ذلك متعمق بالجيازية والموضعية او تأثيرىما معا عمى مسببات تعفن الجذور مما جعل

فعالية المبيد مؤثرةً في مجموعة مسببات تعفن الجذور ،ان تحسن صفات النباتات المعاممة بذورىا بالمبيد وزيادة انتاجيتيا قد يكون ناتج عن
الحماية التي يوفرىا المبيد من اضرار مسببات تعفن الجذور حقميا فتمنع من الحاق الضرر بالجذر وبالتالي سوف يؤدي الجذر دوره الحيوي
في امتصاص المغذيات ( Baileyواخرون  ، )4..6 ،وقد ذكر (الكبيسي  )4..1 ،ان مبيد الفيتافيكس الذي استخدم في مكافحة تعفن
جذور في نبات الشعير كان من افضل المبيدات الكيميائية المستخدمة اذ تسبب في احداث اختزال في شدة االصابة حيث بمغت  % 47بعد

ان كانت شدة االصابة في المقارنة  ،% 43واشارت العديد من الدراسات الى فعالية المبيد فيتافكس في مكافحة تعفنات الجذور ( 4..6و

 Abu-Talebو . )4..6 ، Al-Mousa

تأثير المعامالت االحيائية والكيميائية في فعالية انزمي( Phenyl alanine- ammonialyase )PALو  Peroxidaseلنبات الحنطة
صنف شام  6تحت ظروف االصابة بالفطرين الممرضين  F.graminearumو: Rhizoctonia spp

اظيرت النتائج في الجدول ( )2تأثير العوامل االحيائية والكيميائية في استحثاث النشاط االنزيمي ( )PALلنبات الحنطة صنف شام

 4تحت ظروف االصابة بالفطرين  F.graminearumو  Rhizoctonia sppاذ اظير الجدول قدرة العوامل االحيائية والتداخل بينيا في

زيادة نشاط االنزيم ( )PALوكذلك عند وجود الفطرين الممرضين (  F.graminearumو  Rhizoctonia sppو F.graminearum

Rhizoctonia spp +معا) وكانت الزيادة معنوية في كل المعامالت عدا معاممة المبيد  Vitavaxوذلك بالمقارنة مع معاممة السيطرة (دون
اي اضافة ) وكان اعمى نشاط انزيمي في معاممة ( +A. brasilense +T.harzianumالفطرين الممرضين) اذ بمغ  116.4وحدة /مل

وتمييا معاممة ( ) T.harzianum+ F.graminearum + Rhizoctonia sppوالتي كانت  11564وحدة /مل مقارنة بمعاممة السيطرة

 4116وحدة/مل في حين بمغت اقل قيمة في معاممة المبيد  41515 Vitavaxوحدة/مل .

اما فيما يخص االنزيم  peroxidaseفقد بين الجدول قدرة جميع االحياء المدروسة والمبيد عمى زيادة النشاط االنزيمي لالنزيم peroxidase
وكانت الزيادة معنوية لجميع المعامالت بالمقارنة مع معاممة السيطرة حيث سجمت زيادة انزيم  peroxidaseعند وجود الممرضات وكانت

اعمى قيمة لألنزيم في معاممة الفطرين الممرضين معا (  )F.graminearum + Rhizoctonia sppاذ بمغت  .134.وحدة/مل ويبين

الجدول نفسو زيادة في انتاج االنزيم  peroxidaseفي معامالت المكافحة االحيائية ولم تكن ىنالك فروق معنوية بين معامالت المكافحة

االحيائية وتداخالتيا اذ بمغت في معامالت ( T.harzianumو A. brasilense + T.harzianumو .1345) A. brasilenseو.1344

و .134.وحدة/مل عمى التوالي ،كما تبين من الجدول زيادة في النشاط االنزيمي ألنزيم  peroxidaseفي معامالت الفطر الممرض مع

عوامل المكافحة االحيائية اذ سجل اعمى مستوى لمنشاط االنزيمي في معاممة ()F.graminearum + A. brasilense +T.harzianum

والتي كانت  .133.وحدة/مل ويمييا( +A. brasilense +T.harzianumالفطرين الممرضين) والتي بمغت .132.وحدة /ممم .

ان كل من انزيم  PALو البيروكسديز مرتبطة بأليات الدفاعات النباتية ومقاومة النباتات لممسببات المرضية اذ يساىم انزيم  PALفي تصنيع

المركبات الفنولية وتكوين المكنين في جدران الخاليا مما يعمل حاجز يمنع اختراق المسببات المرضية وكذلك يقوم بإنتاج مركبات اخرى تساىم

في تنشيط اليات الدفاع في النبات ( Chenواخرون  4...،؛  Zhangو اخرون  . )4..4ان احدى مؤشرات استحثاث المقاومة في النبات

ىي الزيادة الحاصمة في انزيم  PALوعندما يزداد ىذه االنزيم سوف يؤدي دو ار ميما في استحثاث اليات دفاعية اخرى في النبات اذ يسيم في

دور
انتاج  Trans-cinnamic acidالذي يحفز بناء ىرمون  Salicylic acidالذي يعتبر اشارة لتكوين المقاومة الجيازية المكتسبة والذي لو اً

ميماً في بناء الفينوالت والفايتوالكسين (  Lambو . ).775 ، Dixonويشترك انزيم  Peroxidaseمباشرةً في تحفيز اليات الدفاع في
النبات من خالل لكننة جدران الخاليا وبممرة البروتين فييا وبذلك يتكون حاجز دفاعي امام اختراق المسبب المرضي ( Dickersonواخرون
 .762؛  Youngواخرون  ).773كما يساىم انزيم البيروكسديز في اكسدة المركبات الفينولية وتكوين بيروكسيد الييدروجين  H2O4الذي

يعتبر مادة مثبطة لنمو المسبب لممرض ( Zhengواخرون .)2003 ،
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جدول ( )4تأثير المعامالت االحيائية والكيميائية في فعالية انزمي  Phenyl alanine- ammonialyaseو  Peroxidaseلنبات
الحنطة صنف شام  6تحت ظروف االصابة بالفطرين الممرضين  F.graminearumو Rhizoctonia spp
انزيم Pal

المعامالت

(وحدة  /مل)

انزيم
Peroxidase
(وحدة  /مل)

السيطرة Control

4.380

..2.5

الفطر الممرض ( Rhizoctonia )Rفقط

11344

.13.5

الفطر الممرض ( F.graminearum )Fفقط

11147

.13.7

الفطريين الممرضين F + R

11362

.134.

فطر المقاومة االحيائي (T. harzianum )T

11447

.1345

البكتريا (A. brasilense )A

11354

.134.

المضادين االحيائيين A + T

11413

.1344

المبيد (Vitavax )V

4.737

..247

الفطر الممرض  + Rفطر المقاومة T

11247

.1344

الفطر الممرض  + Rالبكتريا A

1114.

.13.7

الفطر الممرض  + Rالفطر  + Tالبكتريا A

1132.

.1311

الفطر الممرض  + Rالمبيد V

11424

.131.

الفطر الممرض  + Fفطر المقاومة T

115.5

.132.

الفطر الممرض  + Fالبكتريا A

11471

.1312

الفطر الممرض  + Fالفطر  + Tالبكتريا A

11555

.133.

الفطر الممرض  + Fالمبيد V

11335

.1314

الفطريين الممرضين ) + )F + Rفطر المقاومة T

11564

.1311

الفطريين الممرضين ) + F( + Rالبكتريا A

11434

.1314

الفطريين الممرضين ) + )F + Rالفطر  + Tالبكتريا A

116.4

.132.

الفطريين الممرضين ) + )F + Rالمبيد V

11277

.1316

اقل فرق معنوي تحت مستوى 1015

104581

1011930

تأثير المعامالت االحيائية والكيميائية في المعاير االنتاجية لنبات الحنطة صنف شام  6تحت ظروف االصابة بالفطرين الممرضين
 F.graminearumو : Rhizoctonia spp

بينت نتائج جدول ( )3خفضاً معنوياً في معدل عدد االشطاء في معامالت F.graminearum

و Rhizoctonia spp

و(  Rhizoctonia spp + F.graminearumمعا) والتي بمغت  11..و  4145و ، 4126عمى التوالي مقارنة بمعاممة السيطرة والتي بمغت

 ، 2111اما معامالت الفطريين الممرضيين الممرض كال عمى انفراد  F.graminearumو  Rhizoctonia sppمع العوامل االحيائية

والمبيد فقد سجمت زيادة في جميع ىذه المعامالت وكانت الزيادة معنويو في المعامالت (+A. brasilense +T.harzianum

 )Rhizoctonia sppحيث بمغت  1153مقارنة مع الفطر الممرض  Rhizoctonia sppلوحده والتي كانت  . 4145وبينت نتائج التحميل

االحصائي في جدول ( )3ان التأثير السمبي لمفطرين الممرضين  F.graminearumو  Rhizoctonia sppو + F.graminearum

 Rhizoctonia sppعمى نبات الحنطة انعكس بشكل واضح عمى عدد الحبوب في السنبمة حيث سببت الممرضات خفضا معنويا عاليا في
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عدد الحبوب اذ بمغ اعمى تأثير في معاممة الفطرين الممرضين حيث لم ينتج النبات اية حبوب في السنابل ويمييا الفطر F.graminearum

و فطر  Rhizoctonia sppحيث بمغت  6111و .21.5حبة /سنبمة عمى التوالي مقارنة بمعاممة السيطرة التي كانت  1412.حبة/سنبمة .
جدول ( )5تأثير المعامالت االحيائية والكيميائية في المعاير االنتاجية لنبات الحنطة صنف شام  6تحت ظروف االصابة بالفطرين
الممرضين  F.graminearumو  Rhizoctonia sppحقميا.

المعامالت

عدد

عدد الحبوب

حاصل النبات الواحد وزن 0111

االشطاء

في السنبمة

السيطرة Control

2111

1412.

31.5

الفطر الممرض ( Rhizoctonia )Rفقط

4145

.21.5

.132

.21.4

الفطر الممرض ( F.graminearum )Fفقط

11..

6111

.147

..13

الفطريين الممرضين F + R

4126

.1..

.1..

.1..

فطر المقاومة االحيائي (T. harzianum )T

216.

131.5

4111

15134

البكتريا (A. brasilense )A

212.

14144

3113

111.5

المضادين االحيائيين A + T

2111

211.5

5112

17147

المبيد (Vitavax )V

11..

131..

1141

11141

الفطر الممرض  + Rفطر المقاومة T

3.67

141.4

1136

1.114

الفطر الممرض  + Rالبكتريا A

113.

44111

4147

471.3

الفطر الممرض  + Rالفطر  + Tالبكتريا A

1153

1416.

1174

14134

الفطر الممرض  + Rالمبيد V

11..

1.111

417.

47137

الفطر الممرض  + Fفطر المقاومة T

113.

461.4

417.

47111

الفطر الممرض  + Fالبكتريا A

4122

4115.

.114

44165

الفطر الممرض  + Fالفطر  + Tالبكتريا A

1144

44145

4156

46127

الفطر الممرض  + Fالمبيد V

1146

4413.

4123

461.7

الفطريين الممرضين ) + )F + Rفطر المقاومة T

114.

4114.

.161

421.4

الفطريين الممرضين ) +) F+ Rالبكتريا A

4155

.71.5

.14.

44136

الفطريين الممرضين ) + )F + Rالفطر +Tالبكتريا A

11.5

43155

41.3

431.7

الفطريين الممرضين ) + )F + Rالمبيد V

11.4

43133

41.2

44127

001640

000835

0013

00567

اقل فرق معنوي تحت مستوى 1015

من الحبوب (غم)

حبة (غم)
14157

ويالحظ من الجدول ان وجود العوامل االحيائية والمبيد في جميع المعامالت بوجود المسبب المرضي  F.graminearumو

 Rhizoctonia sppو  Rhizoctonia spp + F.graminearumقد سبب تفوقا معنويا في زيادة عدد الحبوب في السنبمة وقد تفوق
معاممة ( +A. brasilense +T.harzianumالفطرين الممرضين) والتي بمغت  43155حبة /سنبمة مقارنة مع معاممة المقارنة (الفطرين

الممرضين من دون اضافة) والتي بمغت  .تمييا معاممة (المبيد  + Vitavaxالفطرين الممرضين) اذ بمغت  43133حبة/سنبمة  ،وفي معاممة

الفطر الممرض  F.graminearumمع العوامل االحيائية والمبيد تفوقت معنويا معاممة ( )T.harzianum F.graminearum+اذ بمغت

 461.4حبة/سنبمة مقارنة بمعاممة الفطر الممرض لوحده والتي كانت  6111حبة/سنبمة  ،اما في معامالت الفطر الممرض Rhizoctonia

 sppحيث تفوقت معاممة ( )Rhizoctonia spp +A. brasilense +T.harzianumوالتي بمغت  1416.حبة/سنبمة مقارنة بمعاممة الفطر
الممرض لوحده التي كانت  .2..5حبة/سنبمة .
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يبين جدول ( )3ايضا تاثير معامالت الفطريات الممرضة في كل من الصفتين حاصل النبات الواحد من الحبوب ووزن  ....حبة حيث

كانت اكثر المعامالت تأثي ار في الصفتين ىي معاممة الفطرين الممرضين ( )Rhizoctonia spp + F.graminearumحيث لم يكن ىناك
حبوب في السنابل وقد لوحظ ان فطر  F.graminearumقد اثر سمباً في صفتي حاصل النبات الواحد من الحبوب ووزن  ....حبة اكثر

من الفطر الممرض  Rhizoctonia sppوالتي بمغت  .132 , .147و  .21.4 ,..13غم عمى التوالي مقارنة بمعاممة لصفتي حاصل النبات
الواحد من الحبوب ووزن  ....حبة اذ بمغت  31.5و 14147غم عمى التوالي  ،وبين الجدول تأثير العوامل االحيائية والمبيد بوجود الفطرين

الممرضين عمى كل من حاصل النبات الواحد من الحبوب ووزن  ....حبة  ،حيث كانت معاممة (المبيد +Vitavaxالفطرين الممرضين)ىي

المتفوقة اذ بمغ حاصل نبات الواحد من الحبوب ووزن  ....حبة  41.2و 44127غم عمى التوالي تمييا معاممة (A. +T.harzianum

 +brasilenseالفطرين الممرضين) لمصفتين والتي كانت  41.3و431.7غم عمى التوالي.

ان ىذه النتائج تدعم العديد من االستنتاجات بان فطر  F.graminearumعندما يصيب منطقة التاج ويسبب تعفنيا وتعفن الجذور يؤدي الى

ضعف في امتصاص العناصر الغذائية ما يؤدي الى ضعف نمو النبات وعدم اكتمال تكون البذور في السنابل بحيث تكون اما فارغة او قد

تكون البذور ضامرة وىذا بسبب قمة عددىا ووزنيا ومن ثم تقميل محتوى البروتين في البذور  ،وقد اشارت العديد من الدراسات ان اصابة
الجذور ومنطقة التاج في نبات الحنطة سبب نقص في المواد الغذائية التي تصل الى االجزاء العموية من النبات وخصوصا في مرحمة االزىار

والذي يؤثر في نسبة العقد واكتمال تكون البذور ( 4..4 Foroutan؛ خميفة  ، )4..1 ،ان سبب حصول الزيادة في وزن  ....حبة عند

المعاممة بالعوامل االحيائية (T.harzianumو  )A. brasilenseلكونيا تزيد من جاىزية معظم العناصر الميمة لنمو النبات مثل  Nو K
و  Pوانتاجيا لميرمونات النباتية فضال عن تثبيطيا لمضرر الحاصل من قبل المسببات المرضية والتي تؤدي الى اكتمال تكوين المجموع
الجذري والخضري في النبات وبالتالي زيادة كمية الحاصل ( Boureghdaو 4..1 ، Sidhoumi؛  Shoaeiواخرون .)4..4

المصادر :

الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعممات  ،المجموعة االحصائية الكاممة .4... ،

حسن  ،عبداهلل عبدالكريم  ،ىادي ميدي عبود  ،مصطفى مزبان محمد ( )4..4عزل وتشخيص الفطريات المصاحبة لمرض تعفن جذور
الحنطة وتحديد مسببات المرض ومقاومتيا - . .التكامل في مقاومة المرض مختبريا .تحت النشر.

خميفة ،محمد محمود ( .)4..1التشخيص الجزيئي لمسبب مرض تعفن التاج في الحنطة وتقيم بعض طرق المكافحة  ،رسالة ماجستير  ،قسم
وقاية النبات .كمية الزراعة -جامعة بغداد.

ديوان ،مجيد متعب وصباح لطيف عموان وعقيل نزال الكعبي ( .)4..5تأثير الفطريات المعزولة من جذور الحنطة عمى مرض موت البادرات
ونمو النبات  .المؤتمر العممي الثالث – جامعة كربالء.

الراشدي  ،وسن عمي سعود ( ،) 4...المكافحة الحيوية لتعفنات الجذور وتفحم الحنطة في الترب غير المحروثة  ،رسالة ماجستير  ،قسم
وقاية النبات  ،كمية الزراعة والغابات  ،جامعة الموصل  ،العراق.

الراوي  ،خاشع محمود وعبد العزيز محمد خمف اهلل (  ) 1980تصميم وتحميل التجارب الزراعية  .دار الكتب لمطباعة والنشر  ،جامعة
الموصل  ،العراق.

السعدي  ،ماجدة ىادي ميدي  .)4..3( ،التحري عن بكتريا محفزة لنمو نبات الحنطة في منطقة الجذور واختبار كفائتيا في مكافحة مرض
تعفن التاج المتسبب عن الفطر Fusarium graminearumاطروحة دكتوراه  ،كمية العموم ،.جامعة بغداد  ،العراق.

شريف  ،فياض محمد ( )4..4أمراض النبات الفطرية .الذاكرة لمنشر والتوزيع  .العراق
طه ،خالد حسن و بسام يحيى إبراىيم ( .)4...طرز حيوية جديدة من الفطر  Trichoderma spp.كفوءة في إنتاج بعض منظمات النمو .
مجمة زراعة الرافدين . 6-.:)4(16 ،

الكبيسي ،عمي صادق محمد  . 4..1تشخيص مسببات تعفن جذور الشعير في منطقتي تمعفر والحمدانية ومكافحتيا  ،رسالة ماجستير  ،قسم
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