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في تطور بعض  وبعض المبيدات Trichoderma  harzianumفعالية فطر 
 المسببة ألعفان جذور القمح والشعير الفطريات

 (1*)بشار الدخيل

  سورية.حمب، جامعة حمب،  ،كمية اليندسة الزراعية ،قسـ وقاية النبات(. 1)
 (.bashardakhel6@gmail.com)لممراسمة: د. بشار الدخيؿ. البريد اإللكتروني: 

 13/01/2020تاريخ القبول:    11/12/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
الفطور الممرضة المسببة لظاىرة عفف الجذور عمى نباتي القمح  ىدؼ البحث إلى دراسة عدد مف عزالت

، Fusariumو، Rhizoctonia لفطرياتعزالت فطرية  6الدراسة ىذه والشعير. استخدمت في 
بعة مطيرات فطرية كيميائية ر تمت معاممة ىذه العزالت بأ .Helmonthosporiumو Pythiumو

. نفذت التجربة المخبرية بتحضيف العزالت Trichoderma harzianumفطر باإلضافة إلى المعاممة ب
يوميًا فوؽ  الفطرياتس. تـ قياس أقطار مستعمرات ° 2±  22بتري عند درجة حرارة  أطباؽضمف 

( 5عمى نباتي القمح القاسي صنؼ )بحوث  المستنبت الُمعدى ولمدة ستة أياـ. ُأجريت تجارب األصص
والشعير صنؼ )تدمر( القابميف لإلصابة. عوممت الحبوب المنبتة بالمطيرات الفطرية ثـ زرعت 
باألصص ضمف الحاضنة. فيما بعد، ُنقمت األصص بعد ظيور الورقتيف األوليتيف إلى خارج المختبر 

حسب الحاجة. أظيرت نتائج التحميؿ  ووضعت تحت الظروؼ الطبيعية، وتمت السقاية والتسميد
والفطر   Vetafaxبتري ضمف الحاضنة، أف المبيد الفطري  أطباؽاالحصائي، فيما يتعمؽ بتجربة 

T.harzianum  كانا أكثر فّعالية. في حيف أظيرت النتائج فيما يخص تجربة األصص تفوؽVetafax 
 Trichodermaية المحدودة لمفطر لمقمح والشعير. بالرغـ مف الفعال اإلصابةفي تخفيض نسب 

harzianum،  لكف فعاليتو كانت واضحة في مكافحة العزلةR1  لمفطرRhizoctonia. ىذه النتيجة 
 تستوجب التقصي عف األسباب التي أدت إلى األثر المحدود لمفطر النافع في تجربة األصص.

  الشعير.أعفاف الجذور، المطيرات الفطرية، القمح، الكممات المفتاحية: 

 :المقدمة
يعد القمح مف أقدـ المحاصيؿ الزراعية التي عرفيا اإلنساف واليزاؿ ىذا المحصوؿ مف أكثرىا انتشارًا. يزرع القمح بنوعيو الصمب 

(Triticum durum( وىو األكثر شيوعًا والقمح الطري )Triticum aestivum L. )وخاصة في  ،مساحات واسعة مرويًا أو بعلً  في
الواليات المتحدة و ستراليا، وأ(. ىذا وتعتبر األرجنتيف، 2007 وزارة الزراعة واإلصلح الزراعي،االستقرار األولى والثانية ) منطقتي

، أما أكثرىا غمة في وحدة المساحة فيي: لمقمح رومانيا والمجر مف أكثر الدوؿ إنتاجاً و كندا، و اليند، و روسيا، و الصيف، و األمريكية، 
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% 63.8و% بروتيف خاـ،  16.8فرنسا والواليات المتحدة. يحتوي القمح عمى و ألمانيا، و اسبانيا، و بمجيكا، و ىولندا، و انكمترا، 
 % ماء. 13.6مواد معدنية و 1.8و% ألياؼ، 2و% دىف، 2وكربوىيدرات، 
ويستخدـ  ،وؿ العمفي األوؿيعد الشعير المحص سورية( فيو أحد أىـ المحاصيؿ النجيمية، وفي Hordeum vulgare Lأما الشعير ).

ويستعمؿ أحيانًا في صناعة  ،إذ يستفاد مف حبوبو وتبنو ليذا الغرض. كما يدخؿ في صناعة البيرة ،بشكؿ خاص لتغذية األغناـ
بعة(. في المناطؽ قميمة األمطار )مناطؽ االستقرار الثانية والثالثة والرا سورية(. ويزرع الشعير في  1985البسكويت والخبز )الفارس،

وتتبايف ىذه الكمية تبعًا لعدة  ،طف/ىكتار 1.3، وتنتج حوالي اً مميوف ىكتار  2.3ويبمغ متوسط المساحات المزروعة بو سنويًا حوالي 
وزارة الزراعة واإلصلح الظروؼ المناخية خلؿ الموسـ الزراعي وبخاصة كميات اليطوؿ المطري وتوزعو ) :عوامؿ مف أىميا

 (. 2007 الزراعي،
يصاب القمح والشعير بعدد مف اآلفات واألمراض التي تؤثر في اإلنتاج كمًا ونوعًا ولعؿ مف أبرزىا األمراض الفطرية، وتأتي في مقدمة 

 .Common Root Rotمنيا  تعفف الجذور الشائع   ،األمراض الفطرية تمؾ التي تصيب المجموع الجذري
 Ledinghamض الفطرية التي تصيب محصوؿ القمح وأكثرىا إنتشارًا في العالـ ) عرؼ المرض منذ أمد بعيد عمى أنو مف أىـ األمرا

et al., 1973)،  دلب سوريةوقد سجؿ المرض في  ,.Van Leur et al) عمى محصولي القمح والشعير في محافظتي حمب وا 
1991; ICARDA, 1998; El-Naeb et al., 2002 .) تصيب المجموع الجذريتأتي في مقدمة األمراض الفطرية تمؾ التي، 

(. يتسبب ىذا المرض عف معقد مرضي وىو يحدث العديد مف المشاكؿ Common Root Rotتعفف الجذور الشائع )مرض 
 اإلصابةومف أىـ أعراض  .(Wiese, 1987)لممحاصيؿ النجيمية الحبية وبخاصة القمح والشعير في المناطؽ ذات الظروؼ الجافة  

أو  ،ىو تموف السلمية تحت التاجية بالموف البني الداكف، إما عمى شكؿ بقع صغيرة تنتشر عمى السلميةالتي تدؿ عمى حدوث المرض 
 ,.Kokko et al., 1993; Tinline et al) اإلصابةتتحد لتغطي مساحة قد تصؿ إلى كامؿ مساحة السلمية وذلؾ تبعًا لشدة 

وكما  .(Tinline et al., 1994)فمية مؤديًا في بعض األحياف إلى تمزقيا . كما يمكف أف يمتد التموف إلى أغماد األوراؽ الس(1975
يمكف لتمؾ الممرضات أف تصيب السنابؿ والحبوب مسببة ليا  ،موت اإلشطاءات، والنضج المبكرو تسبب لفحة البادرات، تقـز النبات، 

 .مرض الطرؼ األسود، كما تظير أعراض ابيضاض السنابؿ المعروؼ تحت اسـ السنبمة الميتة أو )السنبمة البيضاء(، وتبقع األوراؽ )
(Lyamani., 1995  المحتوى الرطوبي في المنطقة  بيذا المرض عند توفر الظروؼ البيئية المناسبة وىي: انخفاض اإلصابةتشتد

س، ° 27عمى مف ألالمحيطة بالجذور مما يؤدي إلى ضعؼ النبات ويسيؿ مياجمة الفطر لممجموع الجذري، وارتفاع درجة الحرارة 
ىناؾ و  .وبالتالي ضعؼ النبات وتسييؿ ميمة الفطر بإصابة المجموع الجذري ومنطقة التاج ،والذي يؤدي إلى زيادة النتح وجفاؼ التربة

 اإلصابةمسافات الزراعة، وعمؽ الزراعة. فالزراعة المبكرة تزيد مف شدة و عوامؿ عديدة تؤثر في حدوث المرض منيا موعد الزراعة، 
 His et al., 1975; Tupenevich and) بالتعفف، وبالتالي فإف الزراعة في الموعد المناسب تقمؿ مف نسبة حدوث المرض

Volchkova, 1977; Ahmed and Bakr, 1989; Mathieson and Rush, 1991; Mergoum et al., 1998)كمما زاد ، ف
حيث تعطي فرصة أكبر لمممرضات لتتمكف مف إصابة البذار. كما وجد أف  ،عمؽ البذار قمت معو نسبة إنبات البذور بسبب تعفنيا

، وبالتالي ينصح بعدـ زيادة عمؽ البذار إلعطاء زيادة عمؽ البذار يعطي سلميات تحت تاجية طويمة، تعرضيا بشكؿ أكبر لمممرضات
  (.Boer et al., 1991سلميات تحت تاجية قصيرة تقمؿ مف فرصة حدوث المرض )
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ضافة األسمدة بشكؿ متوازف، ألنيا تزيد مف نشاط النبات وتقمؿ مف  . ويمكف اإلصابةوينصح عادة بالزراعة عمى مسافات مناسبة وا 
 Melo)  الطرؽ الزراعية في مكافحة مرض تعفف الجذور الشائع عمى القمح أفضؿالقوؿ بشكؿ عاـ أف تطبيؽ الدورة الزراعية يعتبر 

and Kohli, 1988; Stack and McMullen, 1988; Lamey and McMullen, 1993 .) بشكؿ كبير عمؽ البذار  يؤثركما
واىتماـ واسع الستخداـ المكافحة الحيوية إزاء مرض تعفف الجذور ومنيا استخداـ الفطر في حدوث المرض، وىناؾ جيود حثيثة 

Trichoderma spp. . 
الناقصة مف رتبة  الفطريات( مف Rifai, 1969العالمية المعتمدة ) لمتصنيفاتوفقًا  Trichodermaيصنؼ الجنس 

Hyphomycetales  وعائمة Moniliaceae يضـ جنس ، وTrichoderma أنواعًا عديدة  منيا: 
T. viride, T. koningii, T. virens, T. Polysporum, T. hamatum, T. harzianum وغيرىا (Rifai, 1969 .) 

(، لذلؾ مف السيؿ Harmant et al., 2004بانتشاره الواسع حيث يوجد في معظـ أنواع األتربة ) Trichodermaيتميز جنس و 
 الحصوؿ عميو وعزلو مف التربة.

 Botrytisغير متخصصة في تطفميا، حيث يمكف ليا أف تتطفؿ عمى الفطر  Trichodermaكما ذكرت المراجع أف فطور  
cinerea  الموجود عمى األجزاء النباتية فوؽ األرضية. وقد استخدمت أنواع مف فطرTrichoderma  المعزولة مف التربة في مكافحة

كما يستطيع إفراز  ،لميسميـو الفطر التطفؿ عمى ميسميـو الفطور الممرضة أو أبواغيا المقاومةالعديد مف الفطور الممرضة، حيث يمكف 
 مواد سامة تحمؿ مكونات الجدر الخموية لمفطور الممرضة. 

 وبالتالي يمكف لو أف ينافس الفطور الممرضة ،المقدرة عمى النمو السريع في الوسط المحيط بالجذور Trichodermaولميسميـو فطر 
في مكافحة العديد مف مسببات أمراض النبات ساكنة  Trichoderma. وقد استخدمت أنواع الفطر اإلصابة ويجنبوويبعدىا عف النبات 
في مكافحة الفطر المسبب لذبوؿ القرنفؿ Trichoderma   لألثر الفعاؿ ألنواع  (Mirkova.,  1983) التربة. كما أشار 

Fusarium oxysporium f.sp.dianthi  ضمف المحميات الزراعية بعد إضافتو محمًل عمى حبوب الشوفاف. وتأتي المكافحة
األساسي بمرض تعفف الجذور ىو  اإلصابةالكيميائية كآخر وسيمة لمقاومة المرض، إذ أجريت دراسات عديدة اعتمدت عمى أف مصدر 

بذار بالمبيدات قد يفيد في حماية الحبوب والبادرات مف بقايا المحصوؿ السابؽ والمقاح المعدي الموجود في التربة، وأف معاممة ال
في  Pythium aphanidermatumفي مكافحة مرض ذبوؿ الخيار الناتج عف الفطر  T. harzianum. استخدـ الفطر اإلصابة

بروميد الميثيؿ، و ، وتبيف لمباحث أف الطريقة الحيوية التقؿ كفاءة عف أي مف المبيدات المستعممة )بازاميد ،وجود معاملت مختمفة
 ريدوميؿ(.و الفورماليف، و 
وبعض المبيدات الكيميائية في نمو وتطور بعض الفطور المسببة ألعفاف  T. Harzianumيدؼ البحث إلى دراسة تأثير فطر  ي

 جذور القمح والشعير. 
 
 

 مواد البحث وطرائقه: 
 الفطور المستخدمة: -1
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  أجناس فطرية معزولة مف بقايا القمح والشعير المصابة بأعفاف الجذور وىي: 4تـ العمؿ عمى 
Pythium sp.- فطر بيضي مف فصيمة :Pythiaceae  ورتبةPeronosporales ، يسبب مرض تعفف البذور أو الذبوؿ الطري

 وينتشر ىذا المرض عندما تكوف البادرات متزاحمة والرطوبة األرضية مرتفعة. ،متعدد العوائؿوىو لمبادرات )ذوباف المشاتؿ(. 
Helminthosporium sp.- : مف الفطور الناقصة، يتبع فصيمة وىوDematiaceae  ورتبةHyphales والفطر شائع عمى ،

  (Ellis, 1971).ظروؼ البيئية السائدةجذور وذلؾ تبعًا لمالويسبب ليا تبقع أوراؽ ولفحة بادرات وتعفف  ،الشعير والقمح والشوفاف
ورتبة  Thelephoraceaeالذي يتبع فصيمة   .Rhizoctonia sp مف الفطر R2و  R1عزلتاف مختمفتاف في الصفات المزرعية  -

Mycelia sterilia ا، كما يسبب يسبب عفنًا لمبذور وذبوؿ البادرات وىو يصيب المنطقة التاجية مسببًا تضيقيا واختناقي .متعدد العوائؿ
 .تقرح الساؽ

، Hyphalesورتبة  Tuberculariaceaeوىو مف الفطور الناقصة، يتبع فصيمة  :.Fusarium spر مف الفط F2و  F1عزلتاف  -
الكبيرة تكوف شفافة منجمية  األبواغ الكونيدية .وأبواغ كونيدية كبيرة وصغيرة ،ويعطي الفطر أبواغًا كلميدية في الظروؼ غير الملئمة

 حواجز إلى عدد مف الخليا. 5-3الشكؿ وتقسـ ب 
 :طبا تجربة األ-2

حيث  ضافة إلى عزلة مف فطر تريكوديرما.باإل مطيرات فطرية، 4منيا  ،معاملت 5المختبرة و الفطرياتعزالت مف  6ضمت الدراسة 
مؿ( مف المبيد بالماصة، وأضيفت إلى طبؽ بتري يحوي  3ثـ أخذت كمية ) ،ت المطيرات حسب التراكيز المنصوح بيا في لتر ماءمّ ح

وحرؾ الطبؽ بحيث غطى المبيد كامؿ البيئة وتركت لمدة خمس دقائؽ حتى تشربت البيئة بالمبيد، ومف ثـ التخمص مف  PDAمستنبت 
مكررات لكؿ  3سط الطبؽ البتري بواقع سـ( المأخوذ بواسطة مثقب في و  0.5الكمية الزائدة. زرع قرص واحد مف الممرض )قطره 

 .T لفطرطبؽ بتري. أما بالنسبة  72مبيدات  =  4× مكررات  3× عزالت  6: طباؽممرض،  وبالتالي أصبح العدد الكمي لأل
harzianum  تريكوديرما عمى شكؿ مثمث الفقد تـ زرع قرص واحد مف كؿ عزلة في وسط الطبؽ البتري وأحيط بثلثة أقراص مف

س ° 2±  22عند درجة حرارة  طباؽطبؽ بتري. حضنت األ 18تريكوديرما = × مكررات  3× عزالت  6تالي أصبح العدد الكمي: وبال
 وقد تـ قياس أقطار مستعمرات الفطور فوؽ المستنبت المسمـ يوميًا ولمدة ستة أياـ.

 . التراكُز الوستخذهت هي الوستحضر التجارٌ للوبُذاث1الجذول 

 
 
 تجربة األصص: -3

 ًسبت الوادة الفعالت االسن العلوٍ االسن التجارٌ
التركُز الوستخذم هي الوادة التجارَت ) جزء فٍ 

 الولُىى (

 40 غ/كغ057 ثيرام + كاربوكسين فيتافاكس

 10 50% كربندازيم ديفازيم

 15 غ/ ل  30 دايفينوكونازول سبيرو

 20 80% مانكوزيب مانسيت
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(، وصنؼ شعير )تدمر( القابميف لإلصابة بمرض تعفف الجذور. تـ تطيير 5استخدـ في ىذه التجربة صنؼ القمح القاسي )بحوث 
% )كموراكس(، وتـ تحضير محموؿ مخفؼ منيا  5.25حبوب القمح والشعير سطحيًا باستخداـ مادة ىيبوكموريت الصوديـو التجاري 

عزؿ، نقمت الحبوب إلى ورؽ نشاؼ معقـ حتى جفافيا. وتـ تحريض الحبوب عمى اإلنبات دقائؽ ضمف غرفة ال 5لمدة  %5بتركيز 
س( لمدة ثلثة أياـ، ثـ وضعت ° 4زجاجية فييا ورؽ نشاؼ مرطب( في البراد )درجة حرارة  أطباؽبوضعيا ضمف حجرة رطبة )

المحضرة مسبقًا بالتراكيز السابقة، وذلؾ بغمرىا في ضمف درجة حرارة المختبر حتى تنبت. عوممت الحبوب المنبتة بالمبيدات  طباؽاأل
 سـ(. 10( دقائؽ، ثـ زرعت في أصص )قطرىا 5محموؿ المبيد لمدة )

 تحضير األصص: -
 .دقيقة 30س لمدة ° 121تـ تعقيـ التربة ضمف الفرف الجاؼ عند درجة حرارة  -
ووضعت طبقة مف القطف في  أسفؿ كؿ أصيص، ثـ أضيفت فوقيا طبقة أخرى مف الرمؿ، ثـ أضيفت التربة بحيث  ثقبت األصص -

 يمتمئ ثمثي األصيص، ثـ زرعت بذرتيف مف الصنؼ المختبر في كؿ أصيص. 
 ( أقراص مف الممرض بجانب البذور ثـ تغطيتيا بالتراب.8أجريت العدوى االصطناعية بوضع ) -
 المكررات ثلثة لكؿ عزلة وبالتالي أصبح العدد الكمي:بمغ عدد  -
 أصيصاً  144صنؼ=  2× مبيدات  4× مكررات  3× عزالت  6
( 8فقد وضعت بذرتيف مف كؿ صنؼ غير معاممتيف بالمبيد في كؿ أصيص، وأخذ ) ،أما بالنسبة لمعدوى االصطناعية بالتريكوديرما -

ووضعت بجانب البذور ثـ تمت تغطيتيا بالتراب وذلؾ  ،( أقراص مف فطر تريكوديرما8الفطرية المختبرة و) أقراص مف العزالت
 أصيصًا.  36صنؼ =  2× تريكوديرما  × مكررات  3× عزالت  6لدينا:  أصبحبواقع ثلثة مكررات وبالتالي 

 تحت الظروؼ الطبيعية، وتمت سقايتيا عند الحاجة.نقمت األصص بعد ظيور الورقتيف األوليتيف مف النبات إلى خارج المختبر  -
 :بالمرض اإلصابة تقدير-4

 وفؽ ما يمي: Ledinghamet et al., 1973)) بالمرض باعتماد سمـ ثلثي اإلصابةحسبت شدة 
  .= عدـ وجود تموف في السلمية تحت التاجية 0
  .= التموف بالموف البني يشمؿ حتى ربع مساحة السلمية تحت التاجية 1
فقد حددت بحساب  اإلصابة=التموف بالموف البني يغطي أكثر مف ربع مساحة السلمية تحت التاجية بالموف البني. أما بالنسبة لنسبة  2

 عدد النباتات الكمي ضمف كؿ معاممة.عدد النباتات التي أبدت تمونًا في منطقة السلمية تحت التاجية نسبة إلى 
 :والمناقشة النتائج
 : طبا تجربة األأوال: 

 Vetafax و Mancozeebالمطيرات كانت  أفضؿ( يتبف أف 2) ومف الجدوؿ R1عمى العزلة الممرضة  طباؽمف خلؿ تجربة األ
في حيف كانت في ىناؾ فروؽ معنوية مع  ،تفوؽ في اليـو األوؿ والسادس رمايأما فطر تريكود ،بكؿ المواعيد  Daifino_Conazolو

 .R1العزلة  في نمو قطر مستعمرة األقؿ تأثيراً Defazeem باقي المطيرات األخرى وكاف المطير 
 خالل أَام التجربت. R1العزلت  ةقطر هستعور فٍتأثُر الوشترك للوطهراث الالجذول. 

 الوستعورة )سن(هتىسط قطر الوذة 
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 Defazeem Mancozeeb Vetafax Daifino_Conazol T.harzianum )َىم(

1 0.5 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g 

2 3.7d 0.5 g 0.5 g 0.5 g 1.5f 

3 6.3c 0.5 g 0.5 g 0.5 g 2.3e 

4 7.5b 0.5 g 0.5 g 0.5 g 1.9ef 

5 9a 0.5 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g 

6 9 a 0.5 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g 

LSD0.01=  0.4504 

 Mancozeebالمطيرات كانت  أفضؿأف  Rhizctoniaلمفطر  R2( لمعزلة الممرضة 3 )الجدوؿ طباؽبينت النتائج في تجربة األ
ىو األقؿ   Daifino_Conazol رما تفوؽ في اليـو السادس وكاف المطيريبكؿ المواعيد أما فطر تريكود  Defazeem و Vetafaxو

 .R2العزلة  نمو قطر مستعمرة في تأثيراً 
 خالل أَام التجربت. R2العزلت  ةقطر هستعور فٍتأثُر الوشترك للوطهراث ال. 3الجذول 

 الوذة )َىم(
 هتىسط قطر الوستعورة )سن(

Defazeem Mancozeeb Vetafax Daifino_Conazol T.harzianum 

1 0.5 f 0.5 f 0.5 f 0.5 f 0.7ef 

2 1.0667cd 0.5 f 0.5 f f0.7ef 1.1 f 

3 0.5f 0.5 f 0.5 f 1.25c 2.3a 

4 0.5 0.5 f 0.5 f 1.2333cd 1.0667cd 

5 0.5f 0.5 f 0.5 f 1.9b 0.9ef 

6 0.4667 f 0.5 f 0.5 f 2.2667a 0.5 f 

LSD0.01=  0.1692 

أما فطر  ،وبكؿ المواعيدVetafax المطيرات كانت  أفضؿأف  F1( لمعزلة الممرضة 4 )الجدوؿ طباؽبينت النتائج في تجربة األ
كانت ىناؾ فروؽ معنوية مع باقي المطيرات و  ،في حيف كاف ذو تأثير متوسط في اليـو السادس ،رما تفوؽ في اليـو األوؿيتريكود

 األخرى. 
 خالل أَام التجربت.F1 العزلت  ةقطر هستعور فٍتأثُر الوشترك للوطهراث ال. 4الجذول 

 الوذة )َىم(
 الوستعورة )سن(هتىسط قطر 

Defazeem Mancozeeb Vetafax Daifino Conazol T.harzianum 

1 0.5 cd 0.5 cd 0.5 cd 0.5 cd 0.2333 d 

2 2 a 0.4333 cd 0.4333 cd 0.3 d 1.3abc 

3 0.4333 cd 0.4667 cd 0.3667 d 0.4333 cd 2.0667a 

4 0.5 cd 0.6333 cd 0.4d 0.5 cd 1.7667 ab 

5 0.5 cd 1.1bcd 0.4667 cd 0.5 cd 1.9ab 

6 0.5 cd 1.6667 ab 0.5 cd 0.7 cd 1.6667 ab 

LSD0.01=  0.8827 

بكؿ   Defazeemالمطيرات كانت  أفضؿ( أف 5)الجدوؿ  F2فقد بينت النتائج عمى العزلة الممرضة   طباؽأما في تجربة األ
نمو  في األقؿ تأثيراً  ماى Vetafax و Mancozeeb افالسادس واألوؿ، وكاف المطير  يفرما تفوؽ في اليوميالمواعيد أما فطر تريكود

 .F2العزلة  قطر مستعمرة
 

 خالل أَام التجربت.F2 العزلت  ةقطر هستعور فٍتأثُر الوشترك للوطهراث ال. 5الجذول 

 هتىسط قطر الوستعورة )سن( الوذة )َىم(
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LSD0.01=  0.5404 

بكؿ المواعيد  Vetafax و   Mancozeeb المطيرات كانت أفضؿ( تبيف أف 6 )الجدوؿ Pythium عمى الفطر  طباؽفي تجربة األ
األقؿ تأثيرًا  ماى Defazeem و Daifino_Conazol افالسادس والخامس، وكاف المطير  يفتفوؽ في اليومفقد رما يأما فطر تريكود

 .Pythiumالعزلة  في نمو قطر مستعمرة
 خالل أَام التجربت. Pythium الفطر  ةقطر هستعور فٍتأثُر الوشترك للوطهراث ال. 6الجذول 

 هتىسط قطر الوستعورة )سن( الوذة )َىم(

Defazeem Mancozeeb Vetafax Daifino_Conazol T.harzianum 

1 1.1f 0.5 f 0.5 f 1.3ef 1.1 f 

2 5.5c 0.5 f 0.5 f 6.5c 2.4de 

3 8.1ab 0.5 f 0.5 f 7.7b 3.5d 

4 9 a 0.5 f 0.5 f 9.033 a 3.1 d 

5 9 a 0.5 f 0.5 f 9.067a 0.5 f 

6 9 a 0.5 f 0.5 f 9 a 0.5 f 

LSD0.01=  1.1042 

بكؿ  Vetafax و  Mancozeebىي المطيراتأفض ( تبيف بأف 7)الجدوؿ  Helminthosporium عمى الفطر  طباؽفي تجربة األ
األقؿ  ماى Defazeem و Daifino_Conazol افالسادس والخامس، وكاف المطير  يفرما تفوؽ في اليوميالمواعيد أما فطر تريكود

 .Helminthosporiumالعزلة  نمو قطر مستعمرة في تأثيراً 
 خالل أَام التجربت. Helminthosporium الفطر  ةقطر هستعور فٍ. التأثُر الوشترك للوطهراث 7الجذول 

 الوذة )َىم(
 هتىسط قطر الوستعورة )سن(

Defazeem Mancozeeb Vetafax Daifino_Conazol T.harzianum 

1 9 a 0.5h 0.5 h 0.7 gh 9a 

2 1.3 efg 0.5 h 0.5 h 0.8gh 1.5 def 

3 1.9cde 0.5 h 0.5 h 1.167 fgh 1.5 def 

4 2.1bcd 0.5 h 0.5 h 0.867 fgh 1.5def 

5 2.5bc 0.5 h 0.5 h 1.167fgh 0.5 h 

6 2.6b 0.5 h 0.5 h 1.367efg 0.5 h 

LSD0.01=  0.6748 

 تجربة األصص:ثانيًا: 
مف خلؿ استخداـ سمـ ثلثي تـ تحديد درجة إصابة القمح بمرض تعفف الجذور في تجربة األصص حيث تبيف أف عند استعماؿ 

  Pythium( وكذلؾ األمر عند النباتات المعداة بالػ 2بيا ) اإلصابةكانت درجة   R1في النباتات الُمعداة بالرايزوكتونيا بالعزلة  الديفازيـ
لـ تلحظ أي إصابات وكانت  F2و  F1والفيوزاريـو السللة  R2أما النباتات الُمعداة بالرايزوكتونيا بالعزلة  Helminthosporiumو 

أما النباتات  R1, R2, F1 ,F2(، كما عند استعماؿ دايفينوكونازوؿ لـ تلحظ إصابات بالنباتات المعداة بالسلالت 0) اإلصابةدرجة 

Defazeem Mancozeeb Vetafax Daifino_Conazol T.harzianum 

1 0.5 f 0.5 f 0.5 f 0.5 f 0.5333 f 

2 0.5 f 0.5 f 0.7 f 0.7f 0.7667 ef 

3 0.5 f 0.5 f 0.9667 def 0.5667 f 1.5 bcd 

4 0.5 f 0.9667def 0.7667 ef 0.7667 ef 0.8333 ef 

5 0.5 f 2ab 1.3 cde 1.3cde 0.9ef 

6 0.5 f 2.5a 1.6bc 1.5bcd 0.5 f 
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( وشمؿ التموف حتى ربع السلمية تحت التاجية، وعند 1) اإلصابةكانت درجة  Helminthosporiumو   Pythiumالُمعداة بالفطر 
والفطر  F1أما النباتات الُمعداة بالعزلة  R1, R2, F1 ,F2مى النباتات المعداة بالسللة استعماؿ فيتافاكس لـ يلحظ إصابات ع

Pythium  وHelminthosporium  (، وعند استعماؿ المانكوزيب لـ تظير إصابات عند العدوى 1) اإلصابةفقد كانت درجةR2, 
F1  أما النباتات الُمعداة بالعزالتF1 ,F2  والفطرPythium  وHelminthosporium  فقد امتد التموف حتى شمؿ ربع مساحة

لمنباتات الُمعداة  اإلصابةرما كانت درجة ي(، كما أنو عند استعماؿ الفطر التريكود1) اإلصابةالسلمية تحت التاجية وكانت درجة 
( حيث لـ يلحظ أي أعراض تموف 0) اإلصابة( وكانت درجة 1) Helminthosporiumو  Pythiumوالفطر  F1,F2بالعزلة 

 .R1, R2بالنباتات الُمعداة بالعزالت 
 الوورضت والوعاهل بالوطهراث الفطرَت بالفطرَاث. ًسب اإلصابت علً ًباث القوح الوعذي 8الجذول 

 العزالث
 هتىسط قطر الوستعورة )سن(

Defazeem Mancozeeb Vetafax Daifino_Conazol T.harzianum 

R1 30 b 30 b 0 d 0 d 0 d 

R2 0 d 0 d 0 d 30 b 33.33 b 

F1 0 d 30 b 0 d 0d 41.67 b 

F2 0 d 0 d 0 d 0 d 15c 

P 60 a 30 b 0 d 60 a 15 c 

H 60 a 0 d 0 d 60a 33.33 b 

LSD0.01=  14.827 

حيث تبيف أف عند استعماؿ  ،مف خلؿ استخداـ سمـ ثلثي تـ تحديد درجة إصابة الشعير بمرض تعفف الجذور في تجربة األصص
 R2, F1( عند النباتات المصابة بالعزالت 0في حيف كانت ) R1( عمى النباتات المعداة بالعزالت 1) اإلصابةالديفازيـ كانت درجة 

,F2  أما النباتات المصابة بالفطرPythium  وHelminthosporium ( أما عند استعماؿ دايفينوكونازوؿ مع الفطور 2كانت ،)
ودرجة  R1, F1 ,F2( ولـ تمحظ أي تمونات عند العدوى بالعزالت 0) اإلصابةحيث كانت درجة  :عزالت كانت النتائج كاآلتيوال

أما النباتات المعداة بالفطر ىميمنثوسبوريـو كانت درجة  ،بيثيـوال وفطر R2 ( عند استعماؿ المطير عمى النباتات المعداة بػ1) اإلصابة
( عند النباتات المصابة بكؿ العزالت والفطور ولـ يلحظ أي تمونات، 0) اإلصابةعماؿ فيتافاكس كانت درجة (، وعند است2) اإلصابة

والفطر ىيممنثوسبوريـو وكانت  F2والعزلة  R2( في النباتات المصابة بالعزلة 0) اإلصابةأما عند استعماؿ مانكوزيب كانت درجة 
 ،(0) اإلصابةرما كانت درجة يوعند استعماؿ الفطر تريكود، R1و F1بيثيـو والعزالت ( عند النباتات المصابة بال1) اإلصابةدرجة 

( عند النباتات المصابة بالفطريف بيثيـو وىيممنثوسبوريـو 1والدرجة ) ،حيث لـ يلحظ أي مظاىر تموف عمى السلمية تحت التاجية
  .R1و F2 ،F1والعزالت 

 

 

 

 

 

 

 الوورضت والوعاهل بالوطهراث الفطرَت بالفطرَاث. ًسب اإلصابت علً ًباث الشعُر الوعذي 9الجذول 

 Defazeem Mancozeeb Vetafax Daifino_Conazol T.harzianum العزالث

R1 60 a 30 c 0 e 0 e 0 e 
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R2 0 e 0 e 0 e 0 e 0 e 

F1 0 e 0 e 30 c 0 e 30 c 

F2 0e 15 d 0 e 0 e 48ab 

P 60a 30 c 0 e 30 c 10.67de 

H 45b 15 d 15d 30c 45 b 

LSD0.01=  14.714 

 االستنتاجات:
  Pythiumوالفطر  R2, R1, F1 األكثر فعالية في الحد مف نمو مستعمرات عزالت الفطور الممرضة Vetafaxكاف 

والفطر  R2,R1عزالت الفطور الممرضة األكثر فعالية في الحد مف نمو مستعمرات  Mancozeebكاف ، وHelminthosporiumو
Pythium   وHelminthosporiumكاف ، وDefazeem األكثر فعالية في الحد مف نمو مستعمرات عزالت الفطور الممرضة R1 

F2,.  كما أظيرDaifino_Conazol  فعالية في الحد مف نمو مستعمرات عزلة الفطر الممرضةF1.  أماT.harzianum  كاف األكثر
  Pythiumوالفطر  , R2, F2, R1, F1في اليـو السادس في الحد مف نمو مستعمرات عزالت الفطور الممرضة  فعالية

 . Helminthosporiumو
كاف  Mancozeeb، أما األكثر فعالية في تخفيض نسب اإلصابة عمى كؿ العزالت المدروسة Vetafaxكاف  بالنسبة لنبات القمح

 Defazeem ، وأظيرHelminthosporiumوالفطر  R2,F2عمى عزالت الفطور الممرضة  اإلصابةاألكثر فعالية في تخفيض نسب 
كاف األكثر فعالية في  Daifino_Conazolأما  .,R2 F2, F1 عمى عزالت الفطور الممرضة اإلصابةفعالية في تخفيض نسب 

كاف األكثر فعالية في تخفيض نسب  T.harzianumوكاف  .F2, R1, F1عمى عزلة الفطر الممرضة  اإلصابةتخفيض نسب 
 . R1عمى عزلة الفطر الممرض  اإلصابة

 التوصيات:
 وتوسيعيا واالنتقاؿ مف الدراسة المخبرية إلى الدراسة الحقمية. T. harzianumمتابعة الدراسة حوؿ الفطر  -1
عند وضع خطط مكافحة متكاممة لمسببات إجراء اختبارات تأثير المبيدات الفطرية في نمو األعداء الحيوية المختمفة في التربة  -2
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Abstract 

This research aimed to study several isolates of pathogenic fungi causing root 

rot phenomenon on wheat and barley. Six fungal isolates of Rhizoctonia, 

Fusarium and Helmenthosporium, were used in this study. These isolates were 

treated with four chemical fungal disinfectants, in addition to fungus 

Trichoderma harzianum. The laboratory experiment was achieved with 

incubation the isolates within petri dishes at a temperature of 22 ± 2 °C. The 

diameters of fungal colonies above the culture medium were measured daily for 

a period of six days. The pot experiments were achieved on durum wheat 

(Bohooth 5) and barley (Tadmor) which were known with their sensitivity to 

the infection. The germinated seeds were treated with the fungal disinfectants 

and then they were planted in the pots within the incubator. After the formation 

of the two first leaves, the experimental pots were subjected to the natural 

environmental conditions. The pots were watered and fertilized as needed. 

Concerning the laboratory dishes within the incubator, the results of statistical 

analyses clarified that the treatment with fungicide Vetavax and the fungus T. 

harzianum were more performed. While, concerning the pot exterminates, the 

results showed that Vitavax was more effective in the reduction of the infection 

rates for both wheat and barley. Although the beneficial fungus T. harzianum 

had a limited efficacy, its efficacy was high in controlling the isolate R1 of the 

pathogen Rhizoctonia. The obtained results lead to investigate the causes of the 

limited efficacy of Trichoderma in the pot experiments. 
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