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وبنسبة بمغت

 في تثبيط النمو القطري لمستعمرات الفطر الممرضRaxil اظهرت النتائج المختبرية الكفاءة العالية لممبيد

 حسب2  ضد الفطر الممرضPenicillium polonicum  وTrichoderma viride  كما بمغت نسبة التثبيط لفطري المكافحة االحيائية،%52.5

 فعالية تثبيطية لمفطر الممرض بطريقة الزرعKluyveromyces marxianus  وSaccharomyces cerevisiae  اظهرت الخميرتان.Bell مقياس

 كفاءةPseudomonas aeruginosa  بينما اظهرت البكتريا، بالتتابع%42.22 و42.15 و22.42  و22 المزدوج وتسميم الوسط الزرعي بمغت
، بالتتابع% 67.46 و12.6 بطريقة الزرع المزدوج وتسميم الوسط الزرعي بنسبة بمغت

تثبيطية لنمو المستعمرات القطرية لمفطر

 عمى%43.15 و21.25  وبنسبة تثبيط بمغت حسب طريقة الزرع المزدوج وتسميم الوسط الزرعيAzosperillium brasilense تمتها البكتريا

 اما تحت. بالتتابع%33.52 و8.57  وبمقدرة تثبيطية بمغت حسب طريقة الزرع المزدوج وتسميم الوسط الزرعيBacillus subtilis  والبكتريا،التوالي
 خفضاً معنوياً لشدة ونسبة االصابة ودليل شراسة الفطر الممرضRaxil  فقد اظهرت معامالت عوامل المكافحة االحيائية والمبيد،ظروف الظمة الخشبية

 أقل معدل شدة اصابة بمغRaxil  وقد اظهرت معاممة المبيد. بالتتابع0.28 و%55 و2.222 مقارنة مع معاممة القياس (فطر ممرض فقط) التي بمغت
2.222  التي بمغ فيها معدل شدة االصابةP. aeruginosa  وK. marxianus  وS. cerevisiae  ومن دون فرق معنوي عن معامالت0.001

 كما تفوقت معاممة المبيد.%22  إذ بمغ، اقل معدل نسبة اصابةP. aeruginosa وS. cerevisiae  اظهرت معامالت. بالتتابع2.220 و2.222و
 التي بمغK. marxianus  وS. cerevisiae  ومن دون فروق احصائية عن معاممتي2.22  إذ بمغ، في اظهار اقل معدل لدليل شراسة الفطرRaxil
 ثم،2.222  إذ بمغ، اعمى خفض لمقدار شدة االصابةRaxil  تحت ظروف الحقل اظهرت معاممة المبيد.،2.22 فيها معدل دليل الشراسة لمفطر

 كما. في معدل نسبة االصابة ودليل شراسة الفطر الممرضRaxil  ومن دون فرق معنوي عن معاممة المبيد0.004  التي بمغتT. viride معاممة
 وA. brasilense  ومن دون فروق احصائية عن معاممتيµg/g 2.203  إذ بمغت،DON  ظاهريا في خفض كمية السمRaxil تفوقت معاممة المبيد
. عمى التواليµg/g 0.038 و0.037  التي بمغتP. polonicum
. حنطة، دي اوكسي نيفانيول7كممات مفتاحية
.*البحث مستل من رساله ماجستير لمباحث الثاني
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ABSTRACT
The activity of biological agents and Raxil against F. graminearum in PDA showed that Trichoderma viride and
Penicillium polonicum with antagonistic degree of 2 according to Bell scale. Saccharomyces cerevisiae and
Kluyveromyces marxianus with the pathogen using dual and poisoning culture technique showed antagonistic
percentage 20, 25.71 and 71.48, 70.55% respectively. Pseudomonas aeruginosa and Azosperiilium brasilense
showed 41.90, 67.46 and 14.28, 76.48 and 8.57, 66.85% by using both dual and poisoning culture technique
respectively. Disease incidence, disease severity, disease aggressiveness of F. graminearum and F.
pseudograminearum were found to be 0.856, 100% and 5.67 respectively. The ability of F. graminearum and F.
pseudograminearum to produce DON toxin on wheat-infected seedlings under greenhouse conditions was
determined value and found between 0.002-0.807 µg/g. Biological control agents, S. cerevisiae, K. marxianus, P.
aeruginosa and Raxil, significantly reduced disease severity, 0.002, 0.002, 0.003 and 0.001, disease incidence, 20,
20, 20 and 23.33%, pathogen aggressiveness, 0.05, 0.05, 0.05 and 0.02 compared with 0.011, 55% and 0.28
respectively under wood canopy. Biological control agents and Raxil caused a significant reduction in disease
severity, disease incidence and aggressiveness index compared with pathogen treatment under field conditions.
Raxil and T. viride caused the highest reduction in disease severity, 0.002 and 0.004 respectively, without
significant different in disease incidence and aggressiveness index. Raxil caused the highest reduction in DON
toxin production 0.036 µg/g without significant different with A.
Keyword: Deoxynivalenol, Wheat, Fusarium
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 B. mojavensisإلى التربة قممت نسبة االصابة بالفطر F.

المقدمة

سجؿ مرض التعفف التاجي في القمح ألوؿ مرة في العالـ عاـ

 graminearumفي ظروؼ البيت الزجاجي فضالً عف

الخطرة عمى القمح النو يسبب خسائر اقتصادية كبيرة في

 B. subtilisبكفاءة عالية في ألمكافحة األحيائية للفطر F.

زيادة نسبة االنبات مف  77إلى  .%97استخدمت البكترٌا

 1951في والية  ،)11( Queenslandويعد مف األمراض

 graminearumالمسبب لمرض لفحة السنابؿ في القمح

معظـ دوؿ العالـ المنتجة لمقمح .تعد الظروؼ الجافة وشبو

) 28و .)53كما ذكر  Khanوآخروف ( )30اف لمبكتريا P.

الجافة أكثر مالءمةً لممسبب المرضي والسيما عندما يكوف

 aeruginosaالقابمية عمى التأثير في كمية السـ DON

النبات في طور البادرة اذ تكوف الرطوبة قميمة وغير مالئمة

لمنبات نفسو ( .)12 38كما قدر  Smileyوآخروف ()45

الذي ينتجو الفطر  F. culmorumوذلؾ مف خالؿ كبح

نسبة االصابة بالتعفف التاجي حوالي  %35في حقوؿ

الجٍه  TRI5المسؤوؿ عف تصنيع السـ ،فضالً عف خفض

 ،F. pseudograminearumإذ كانت نسبة االصابة بو

عدة دراسات إلى اف الخمائر تعد مف عوامؿ ألمكافحة

شدة ونسبة اصابة بادرات القمح بمرض لفحة السنابؿ.اشارت

المنطقة نفسيا ،وأف اعمى ضرر نتج عف االصابة بالفطر
حوالي  %13في الحقؿ ،أما بالنسبة لمعدوى في ظروؼ

األحيائية الرائدة في الوقت الحاضر ،فيي امنة عمى االنساف

البيت الزجاجي فقد كانت نسبة االصابة حوالي  .%61مف

والمنتجات الغذائية وتؤدي إلى تحسيف نوعية التربة ،وليا دور

جية اخرى قدرت خسارة استراليا مف القمح نتيجة االصابة

تحطيمي لممبيدات الكيميائية ،وىي مف االحياء المضادة

بمرض التعفف التاجي حوالي  79مميوف دوالر سنويا (.)35

S.

لمفطريات المستوطنة في التربة ،فقد ثبطت الخميرة

 cerevisiaeبعض عزالت الفطر الممرض Fusarium

أكد  Wildermuthوآخروف ( )54اف مرض التعفف التاجي

 sppبنسبة وصمت إلى  %90وقد عزي السبب إلى انتاج

ىو ثاني أخطر مرض في القمح بسبب الضرر المباشر عمى

غازات سامة لمفطر الممرض ( 37و .)39كما وجد Eisa

السنابؿ التي تكوف فارغة تماما مف الحبوب في معظـ

( )19اف للخمٍرة  K. marxianusمقدرة تثبيطية ضد

الحاالت ،او يكوف محتوى الحبوب مف المواد الغذائية قميال

الفطرٌه  P. aphanidermatumو  R. solaniمسببات

جدا .و تعد البكتريا  Azospirillium sppو Bacillus

 subtilisمف االحياء المجيرية المنظمة والمحفزة لنمو النبات

مرض سقوط البادرات في الطماطة وبنسبة بمغت 32.8

 PGPRإذ تزيد مف جاىزية العناصر الغذائية الميمة لمنبات

و %31.3بالتتابع .لذا ىدفت ىذه الدراسة الى ايجاد بدائؿ

مستدامو امينة لمبيئة و التقميؿ مف استخداـ الكيمياويات في

مثؿ  Nو  Pو  Kو  Feو  Mnو  Mgو  ،Cuوتنتج منظـ

مكافحة مرض التعفف التاجي في القمح الذي اصبح يشكؿ

النمو النباتي  IAAوليا القابمية عمى تثبيت النتروجيف في

مشكمو يعاني منيا الفالح في االونة االخيرة في العراؽ.

التربة ،وتعمؿ عمى زيادة المساحة السطحية لمجذر مف خالؿ

تحفيز النبات عمى تكويف شعيرات جذرية جديدة ( 4و42

المواد والطرائق

و .)43فقد استخدـ  Abo-Elyousrو  )1( Fadelالبكتريا
 A.brasilenseفي المكافحة األحيائية لمفطر

تحضير لقاح فطر ألمكافحة األحيائية Penicillium

 polonicumغسمت بذور دخف Panicum millaceum

F.

L.لمتخمص مف االتربة والشوائب ،ثـ نقعت بالماء لمدة ساعة

 oxysporumالمسبب لمرض الذبوؿ الفيوزارمي في

الطماطة ،إذ قممت نسبة االصابة  75و %52.5في المختبر

واحدة .وزعت في دوارؽ زجاجية سعة  1لتر ،وعقمت

والحقؿ بالتتابع فضالً عف تحسيف نمو النبات .استخدمت
البكترٌا  B. subtilisفي المكافحة األحيائية لمفطر

باستخداـ جياز المؤصدة عمى ح اررة  121س وضغط 1.5

كغـ/سـ 2لمدة  20دقيقة .لقحت الدوارؽ بعد تبريدىا بالفطر

F.

 graminearumفي القمح ،إذ ثبطت نمو الغزؿ الفطري في

المذكور آنفاً بقرص قطره  1سـ 2مف مستعمرة الفطر المنماة

قممت نسبة االصابة بالحقؿ إلى جانب زيادة االنتاج (.)36

ح اررة  2+25س لمدة  21يوماً مع مراعاة رج الدوارؽ كؿ 4

المختبر وذلؾ عف طريؽ االف ارزات التي تنتجيا البكتريا ،كما

عمى وسط  PDAبعمر سبعة أياـ .حضنت الدوارؽ في درجة

أياـ لضماف توزيع الفطر عمى البذور وتجنب تكتؿ الحبوب.

اما  Baconو  )6( Hintonفقد بينا اف اضافة البكتريا
985

اسواعيل وخليفت

هجلت العلوم السراعيت العراقيت – 2015/ 997 -984 :)6(46
تـ الحصوؿ عمى الفطر اثناء العزؿ المختبري لعينات القمح

حده وذلؾ بترؾ مسافة  2سـ مف احد أطراؼ الطبؽ ،وأخذت

قيد الدراسة .تحضير لقاح الخمائر والبكتريا نميت البكترٌا
 Pseudomonas aeruginosaو Azosperillium
 brasilenseو الخمائر  S.cerevisiaeو Kluyverom -
 .yces marxianusعلى الوسط الزرعً Nutrient Agar
( )NAو .)NB( Nutrient Brothتـ الحصوؿ عمى

مسحة مف كؿ عامؿ مف عوامؿ المكافحة بوساطة Loop
معقـ ،ثـ وضع قرص قطره  0.5سـ مف مستعمرة حديثة
النمو لمفطر الممرض بعمر سبعة أياـ عمى بعد  3.5سـ مف
خط عامؿ المكافحة االحيائي ،كررت كؿ معاممة ثالث

مرات .حضنت االطباؽ في درجة ح اررة  2+25س ،وعند

عوامؿ المكافحة االحيائية مف مختبر المبيدات و السموـ

وصوؿ الغزؿ الفطري لمفطر الممرض إلى حواؼ االطباؽ

الفطرية -الدراسات العميا /كمية الزراعة-جامعة بغداد اختبار

حسبت النسبة المئوية لفعالية العوامؿ األحيائية وذلؾ بقياس

المقدرة التضادية لمفطريف  T. virideو P. polonicum

نمو كؿ مف الفطر الممرض ومنطقة التثبيط لمعوامؿ األحيائية

ضد الفطر الممرض  F.graminearumفي الوسط الزرعي

وحسب المعادلة اآلتية :النسبة المئوية لمتثبيط = (المسافة بيف

 PDAاستعممت تقانة الزرع المزدوج في اطباؽ بتري قطر 9

خط عامؿ ألمكافحة ونياية النمو الفطري( /التوسع الفطري

سـ حاوية عمى الوسط الزرعي  .PDAلقح طرؼ أحد اقطار

باتجاه خط عامؿ ألمكافحة  +المسافة بيف خط عامؿ

الطبؽ بقرص قطره  0.5سـ مف مزارع حديثة النمو لمفطر

ألمكافحة ونياية النمو الفطري)) × 100

الممرض  F. graminearumبعمر سبعة اياـ ولقح طرؼ

تثبيط الفطر الممرض بطريقة تسميم الوسط الزرعي

القطر االخر بقرص مماثؿ مف الفطريف  T. virideو P.

حض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرت سمسمة تخافيؼ مف البكتريا P. aeruginosa
و  A. brasilenseوالخمـــــائر  S. cerevisiaeو K.
 marxianusوذلؾ بأخذ  1مؿ مف الوسط  NBالمنمى

 polonicumبعمر سبعة اياـ كالً عمى انفراد .كررت كؿ

معاممة ثالث مرات مع ترؾ ثالثة اطباؽ لقحت بالفطر
الممرض فقط لممقارنة .حضنت االطباؽ في درجة 2+25

عميو عوامؿ المكافحة األحيائية ،وأضيؼ إلى انبوبة اختبار

س .سجؿ معدؿ نمو كؿ عامؿ أحيائي وحسبت درجة التضاد

تحتوي عمى  9مؿ ماء معقـ ،ثـ حضرت سمسمة تخافيؼ

حسب مقياس  Bellواخروف ( )8والمكوف مف  5درجات

عشرية ،ثـ لقحت ثالثة اطباؽ بػ  1مؿ مف كؿ تخفيؼ.

ىي:

صب الوسط الزرعي  PDAفي االطباؽ مع التحريؾ الخفيؼ

.1الفطر المضاد يغطي الطبؽ بكاممو.

بشكؿ دوراني لضماف انتشار عامؿ المكافحة االحيائي في

.2الفطر المضاد يغطي ¾ مساحة الطبؽ.

جميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع انحاء الطبؽ و تركت ليتصمب الوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػط.

.3الفطر المضاد والفطر الممرض كؿ منيما يغطي نصؼ

لقح كؿ طبؽ بقرص قطره  0.5سـ مف مس ػ ػ ػ ػتعمرة

مساحة الطبؽ.

الفطــــــر  F.graminearumالمنمى عمى وسط غذائي

.4الفطر الممرض يغطي ¾ مساحة الطبؽ.

 PDAبعمر اربعة اياـ .حضنت االطباؽ في درجة ح اررة

.5الفطر الممرض يغطي الطبؽ بكاممو ،واعتبرت عزلة

 2 ±25س◦ لحيف اكتماؿ نمو طبؽ المقارنة (فطر ممرض)،

الفطر التي تظير درجة تضاد  2او أقؿ ذات مقدرة تضادية

حسب مقدار التثبيط كما في المعادلة اآلتية :النسبة المئوية

عالية.

لمتثبيط = ((متوسط قطر المقارنة  -متوسط قطر المعاممة)/

اختبار المقدرة التضادية لمخمائر والبكتريا ضد الفطر

متوسط قطر المقارنة)× .100
التأثير التثبيطي للوبيد  Raxilفي الفطر الوورض F.
 graminearumفي الوسط السرعي  PDAاستعممت تقانة

الممرض  F.graminearumفي االوساط الزرعية بطريقة

الزرع المزدوج نميت عوامؿ ألمكافحة األحيائية ،الخمائر S.
 cerevisiaeو  K. marxianusوالبكترٌا P.
 aeruginosaو  A. brasilenseفً الوسط الزرعً
( Nutrient Broth )NBوحضنت في درجة ح اررة +25

الوسط الزرعي المسمـ في الكشؼ عف تأثير المبيد Raxil
(المادة الفعالة  )Tebuconazole 2%مف انتاج شركة باير

االلمانية في نمو الفطر ،F. graminearumاذ اضيفت

2س لمدة  48ساعة .صب الوسط الزرعي  PDAفي اطباؽ

كمية  0.15غـ مبيد 100 /مؿ حسب توصية الشركة

بتري وتركت لتتصمب .عمؿ خط لكؿ مف تمؾ العوامؿ عمى
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.3الخميرة  S. cerevisiaeفقط.

المنتجة إلى الوسط  PDAوذلؾ قبؿ التصمب وخمط جيداً ثـ

صبت في اطباؽ بتري بقطر  9سـ وبواقع ثالثة اطباؽ ولقح

.4الخميرة  + S. cerevisiaeالفطر الممرض

كؿ طبؽ بقرص قطره  0.5سـ مف مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتعمرة الفطر

.graminearum

 F. graminearumبعمر سبعة اياـ ،فضالً عف معاممة

.5الخمٍرة  K. marxianusفقط.

المقارنة التي احتوت عمى الوسط الزرعي فقط مف دوف مبيد.

F.

.6الخميرة  + K. marxianusالفطر الممرض

حضنت االطباؽ بدرجة  2 ±25س وحسب معدؿ النمو

F.

.graminearum

.7البكترٌا  P. aeruginosaفقط.

القطري لمفطر بعد اكتماؿ نمو اطباؽ المقارنة .حسبت النسبة

.8البكتريا  + P. aeruginosaالفطر الممرض

المئوية لمتثبيط كما في الفقرة السابقة.

F.

.graminearum

تجارب الظمة الخشبية تأثير عوامل ألمكافحة األحيائية في

.9البكتريا  A. brasilenseفقط

الفطر  F. graminearumفي ظروف الظمة الخشبية

.10البكتريا brasilense

حضرت تربة رممية مخموطة مع بتموس بنسبة  1:2ومعقمة
لمرتيف وليوميف متتالييف باستخداـ جياز المؤصدة بدرجة

 +A.الفطر الممرض

.graminearum
.11الفطر  P. polonicumفقط.
.11الفطر  + P. polonicumالفطر الممرض
.graminearum
.11الفطر  T. virideفقط.
.11الفطر  +T. virideالفطر الممرض
.graminearum
.11المبٍذ الفطري  Raxilفقط.
. 11المبٍذ الفطري  + Raxilالفطر الممرض
 .graminearumنفذت التجربة بثالثة مكررات لكؿ

ح اررة  121س وضغط  1.5كغـ /سـ 2لمدة  1ساعة.
وزعت التربة في اصص بالستيكية بقطر  11سـ وارتفاع 10

سـ .وضع في كؿ اصيص  500غـ تربة ،وأضيفت عوامؿ
المكافحة األحيائية الى المعامالت فقد استخدـ المستحضر
التجاري لمفطر  T. virideالمجيز مف قبؿ شركة Rajan

(اليند) بتركيز 109×1بوغ/غـ بواقع ( 2.5 )%0.5غـ

F.

F.

F.

F.
مف

/أصيص .وبذور دخف محمؿ عمييا الفطر P. polonicum

المعامالت ،وسقيت االصص بالماء المقطر كمما دعت

والخمائر  S. cerevisiaeبتركيز 109×1وحدة تكويف

المئوية لإلصابة وشدة المرض ودليؿ شراسة الفطر .شدة

بتركيز  910×6بوغ /غـ بواقع ( 2.5 )%0.5غـ /أصيص.
مستعمرة/مؿ ،وK. marxianus

الحاجة .اخذت النتائج بعد  35يوماَ وذلؾ بحساب النسبة

بتركيز  109×9وحدة

المرض = (طوؿ المنطقة التاجية المتعفنة /ارتفاع النبات) ×

تكويف مستعمرة/مؿ ،وبواقع  15مؿ /أصيص .والبكتريا P.

عدد االوراؽ المصفرة نتيجة التعفف .دليؿ شراسة الفطر =

 aeruginosaبتركيز  109×4وحدة تكويف مستعمرة /مؿ ،و

طوؿ المنطقة التاجية المتعفنة × عدد االوراؽ المصفرة نتيجة

 A. brasilenseبتركيز  109×6وحدة تكويف مستعمرة/مؿ

التعفف

وبواقع  15مؿ /أصيص .استخدـ مبيد  Raxil DFكمقارنة

حممت

النتائج

باستخداـ

برنامج

التحميؿ

االحصائي  ،Gen Stat ed3كما حممت نتائج االرتباط

تعفير لبذور القمح ( انتاج شركة باير االلمانية ،المادة الفعالة
ا

باستخداـ برنامج التحميؿ .SPSS ed20

 ،Tebuconazole 2%بمعدؿ استخداـ 1.5غـ 1 /كغـ

التجربة ألحقمية

بذور) بعد  24ساعة لوثت االصص بػ  2.5غـ ()%0.5

نفذت التجاربة الحقمية في أحد الحقوؿ التابعة لقسـ وقاية

مف لقاح الفطر  F. graminearumالمحمؿ عمى حبوب

النبات /كمية الزراعة /جامعة بغداد والواقعة بالقرب مف منحؿ

الرطوبة وتشجيع نمو الفطر الممرض .بعد  24ساعة اخرى

وسويت االرض ثـ نصبت فييا منظومة لمري بالتنقيط .قسمت

قمح معقمة ،وغطيت االصص بأكياس نايموف شفافة لحفظ

الكمية لمموسـ  .2012-2011حرثت تربة الحقؿ ونعمت

زرعت  10حبوب مف القمح صنؼ اباء  99في كؿ اصيص

االرض إلى وحدات تجريبية بطوؿ  75سـ وعرض  60سـ،

لكؿ مف المعامالت التالية:

وتركت مسافة  50سـ بيف وحدة تجريبية واخرى .زرعت

.1معاممة المقارنة (قمح مف دوف اي اضافة)،

حبوب القمح حسب الكمية الموصى بيا مف و ازرة الزراعة

.2الفطر  F. graminearumفقط.
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وىي  12غـ /ـ 2عمى خطوط وذلؾ بموازاة انابيب الري

البكترٌا  + P. aeruginosaالفطر الممرض.graminearum
-9البكترٌا  A. brasilenseفقط.
-11البكترٌا  +A. brasilenseالفطر الممرض
.graminearum
-11الفطر  P. polonicumفقط.

بالتنقيط.
تأثير العوامل األحيائية في الفطر الممرض

 graminearumفي ظروف الحقل
ُزرع

القمح

صنؼ

اباء99

الحقؿ

في

F.
بتأريخ

-12الفطر  + P. polonicumالفطر الممرض
.graminearum
-11الفطر  T. virideفقط.
F.
-11الفطر  +T. virideالفطر الممرض
.graminearum
-11المبٍذ الفطري  Raxilفقط.
F.
-11المبٍذ الفطري  + Raxilالفطر الممرض
 .graminearumسجمت النتائج بعد انتياء التجربة وذلؾ

تـ اختيار تصميـ القطاعات تاـ التعشية  .RCBDوزعت
المعامالت عشوائيا في كؿ قطاع وبثالثة مكررات .اختير

المبيد  Raxilكمعاممة مقارنة .اضيفت العوامؿ األحيائية

بحساب شدة اإلصابة والنسبة المئوية االصابة ودليؿ شراسة

الفطر وكمية السـ  DONكما مذكور سابقا .حممت النتائج

9

.1المستحضر التجاري للفطر  T. virideبتركيز10 × 1

باستخداـ برنامج  Gen Stat ed20وعمى مستوى معنوية

بوغ /غـ بواقع  30غـ/خط.

.0.05

 .2بذور دخف محمؿ عمييا الفطر  P. polonicumبتركيز

النتائج و المناقشة

 109×3بوغ /غـ وبواقع 70غـ /خط.

اختبار المقدرة التضادية لفطري المكافحة األحيائية
F.
 T.virideو P. polonicumضد الفطر
 graminearumفي الوسط السرعي PDA
ىرت النتائج جدوؿ  1مقدرة تضادية عالية لمعوامؿ األحيائية
F.
T.virideو  P. polonicumضذ الفطر
 graminearumفً ظروؼ المختبر بعد اربعة اياـ مف

 .3الخمائر  S. cerevisiaeبتركيز 109×2وحدة تكويف

مستعمرة /مؿ K. marxianu ،بتركيز  109×3وحدة تكويف
مستعمرة /مؿ وبواقع  125مؿ/خط.

9

.4البكترٌا  P. aeruginosaبتركيز  10 ×2وحدة تكويف

مستعمرة /مؿ ،و  A. brasilenseبتركيز  109×5وحدة

التحضيف بدرجة ح اررة  2 +25س ،وذلؾ باالعتماد عمى

تكويف مستعمرة /مؿ وبواقع  125مؿ /خط.

مقياس  Bellوآخروف ( ،)8إذ بمغت نسبة التثبيط درجة 2

.5تعفير بذور القمح بالمبيد  ،Raxil DFبمعدؿ 1.5غـ1/

لكؿ ـن الفطر  T. virideو ( P. polonicumشكؿ .)1قد

كغـ بذور .بعد أسبوعيف مف االنبات عوممت ثالثة مكررات

تعزى التضادية لمفطريف المذكوريف إلى المقدرة العالية عمى

بالفطر الممرض بواقع  65غـ حبوب قمح محمؿ عمييا

انتاج المضادات الحياتية واالنزيمات المحممة لجدار الخمية،

الفطر الممرض /خط وعمى مسافة  5سـ مف خطوط الزراعة

فضالً عف المقدرة التطفؿ المباشر والمنافسة عمى الغذاء

وتركت ثالثة خطوط مف دوف اضافة فطر ممرض (معاممة

والمكاف ( 47و .)16تتفؽ ىذه النتائج مع ما اشار إليو

قياس) .وزعت المعامالت بثالثة مكررات كما يأتي:

 Riunguوآخروف ( )41حوؿ مقدرة عزالت مختمفة مف

 -1معاممة المقارنة (قمح مف دوف اي اضافة).

-2الفطر  F. graminearumفقط.
-1الخمٍرة  S. cerevisiaeفقط.
-1الخمٍرة  + S. cerevisiaeالفطر الممرض
.graminearum
-1الخمٍرة  K. marxianusفقط.
-1الخمٍرة  + K. marxianusالفطر الممرض
.graminearum
 -7البكترٌا  P. aeruginosaفقط8 .

F.

F.

 ،2011/12/15واختبرت العوامؿ األحيائية الخمائر S.
P.
 cerevisiaeو  ،K. marxianusوالبكترٌا
 aeruginosaو  ،A. brasilenseوالفطرٌاث T. viride
و  P. polonicumفي مكافحة الفطر الممرض في الحقؿ.

حسب ما يأتي:

F.

الفطر  Trichoderma sppعمى تثبيط نمو الفطر F.

.graminearum

جدول  .2تاثير عوامل المكافحة االحيائية في تثبيط الفطر

F.

 F. graminearumفي الوسط الزرعي حسب مقياس
.Bell

F.

الوعاهالث
T. viride
P. polonicun
F. graminearum
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 -Bruknerواخروف .)2012;Suprapta 2005 ،ذكر كؿ
مه El-Sayed Shalaby

و  )2008( El-nadyاف

الخميرة  S.cerevisiaeثبطت نمو مستعمرات الفطر F.
 oxysporumالذي يصيب البنجر السكري بنسبة %39.52
في الوسط الزرعي  .PDAكما وجد  Etcheverryوآخروف

( )23اف لمخميرة Kluyveromyces spp

المقدرة عمى

تثبيط نمو مستعمرات الفطر  Fusarium sppفي الذرة
الصفراء بنسبة عالية .اظيرت النتائج اف للبكترٌا

P.

 aeruginosaكفاءة تثبيطية لنمو مستعمرات الفطر

بطريقة الزرع المزدوج وتسميـ الوسط

الزرعي بنسبة بمغت  41.9و  % 67.46عمى التوالي (شكؿ
 )2في الوسط الزرعي  PDAبعد اربعة اياـ مف التحضيف
بدرجة ح اررة  2 +25س .يعتقد اف البكترٌا

P.

 aeruginosaتمتمؾ عدة آليات لمسيطرة عمى المسببات
الممرضة لمنبات ،مثؿ المنافسة عمى الغذاء والمكاف وانتاج

المضادات الحيوية ،وانتاج غاز  HCNالساـ لمفطريات و
 sidrophoreالتي تقمؿ قابمية المسبب المرضي عمى
امتصاص الحديد مما يقؿ نمو الفطر ( 9و.)17اظيرت

شكل  .1تأثير فطرياث الوكافحت األحيائيت في ًوو الفطر
الوورض  F. graminearumبطريقت السرع الوسدوج في
الوسط P. polonicun =Pp ، T. viride =Tv .PDA
 =Cont ،هعاهلت قياش.
اختبار الكفاءة التضادية لمخمائر و البكتريا قيد الدراسة ضد

البكتريا  A. brasilenseمقدرة تثبيطية لنمو مستعمرات
الفطر الممرض

بطريقة الزرع المزدوج

وتسميـ الوسط الزرعي بنسبة بغمت  14.28و % 76.48

الفطر

عمى التوالي (شكؿ  )2في الوسط الزرعي  PDAبعد اربعة

بينت نتائج الفحص المختبري جدوؿ  2الختبار التضاد

اياـ مف التحضيف بدرجة ح اررة  2 +25س .

بطريقة الزرع المزدوج الفعالية العالية لمخميرتيف S.
 cerevisiaeو ( K. marxianusشكؿ  )2ضد الفطر

في ظروؼ المختبر ،إذ بمغت  20و

 % 25.71عمى التوالي ،اما نسبة التثبيط لمنمو القطري
لمفطر

بطريقة تسميـ الوسط الزرعي

فقد بمغت  71.48و  % 70.55عمى التوالي ،وذلؾ بعد
اربعة اياـ مف التحضيف في درجة ح اررة  2 +25س .قد

يعزى سبب فعالية الخميرتيف  S. cerevisiaeو K.

شكل .2تأثير عوامل المكافحة االحيائية في نمو الفطر

 marxianusفي تثبيط نمو الفطريات الممرضة إلى القابمية

الممرض

العالية عمى انتاج المضادات الحيوية واالنزيمات المحممة

( )Fgبطريقة الزرع المزدوج

وتسميم الوسط الزرعي في الوسط .PDA
P. ، K. marxianus =Km ، S. cerevisiae =Sc
= Ab ،Bs= B. subtilis ،Pa= aeruginosa
. A. brasilense

لجدراف الخاليا ،فضالً عف انيا تنتج عدة مواد مضادة
لمفطريات ،وغازات سامة لمفطريات األمر الذي يسبب خمال

Taczman
الحيوية داخؿ الخمية الفطرية (
Sc
في سير العمميات Bs
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 %85.8في الوسط الزرعي  PDAبعد اربعة اياـ مف

قد يعزى سبب المقدرة التثبيطية ليذه البكتريا إلى انتاجيا لعدة

التحضيف في درجة ح اررة  2 +25س .قد تعود الفعالية

مواد مضادة لمفطريات مثؿ  ،IAAفضالً عف اف البكتريا

 Azospirillum sppليا المقدرة عمى انتاج االثميف

التثبيطية العالية لممبيد  Raxilإلى مقدرتو عمى احداث

والمضادات الحيوية و  Siderophoresالتي ليا فعؿ مضاد

تغييرات في سمؾ جدار الخمية الفطرية وزيادة حجـ الفجوات،

لعدد مف المسببات الممرضة لمنبات ،وانتاج انزيـ

وأنحالؿ سايتوبالزـ الخمية ( .)26تتفؽ ىذه النتائج مع ما

كما تنتج عدة مواد سامة تعمؿ عمى احداث طفرات في خاليا

كيميائية ضد الفطر  Fusariumو  Drechsleraقممت النمو

الفطريات ،مما يمنع نموىا ( 56و .)20بينت نتائج اختبار

القطري لمستعمرات الفطر فضالً عف منع التجرثـ .كما وجد

ذكرتو  ،)3( Al-mousaفعند استخداميا عدة مبيدات

 Chitinaseالذي يحمؿ الكايتيف في جدراف الخاليا الفطرية،

 Edwardوآخروف ( )18اف استخداـ المبيد  Raxilفي

الكفاءة التضادية للبكترٌا  B. subtilisبطريقة الزرع المزدوج

المختبر قمؿ وبشكؿ واضح نمو مستعمرات الفطر spp

وتسميـ الوسط الزرعي فعالية تثبيطية لنمو مستعمرات الفطر

 Fusariumالذي يصيب القمح.

بمغت  8.57و  % 66.85عمى
التوالي (شكؿ  )2في الوسط الزرعي  PDAبعد اربعة اياـ

تجارب الظمة الخشبية

مف التحضيف بدرجة ح اررة 2+25س .قد تعود القابمية

تأثير عوامل المكافحة األحيائية والمبيد  Raxilفي الفطر

التضادية لمبكتريا Bacillus sppإلى انتاج عدة مواد ذات

الوورض  F. graminearumالمسبب لمرض التعفن

الغذاء والمكاف ( .)55ذكر  Alabouvetteوآخروف ( )2اف

بينت النتائج (جدوؿ  )3اف جميع معامالت عوامؿ المكافحة

تأثير ساـ في الفطريات ،فضالً عف مقدرتيا التنافسية عمى

التاجي في ظروف الظمة الخشبية7

مف آليات البكتريا  Bacillus sppفي السيطرة عمى

األحيائية والمبيد  Raxilقد خفضت وبشكؿ معنوي شدة

المسببات الممرضة ،ىو تنافسيا مع الفطريات عمى مصادر

االصابة بالفطر  F. graminearumالمسبب لمرض التعفف

الكربوف الذي ىو احد عوامؿ تكويف وانبات االبواغ ومف ثـ

التاجي في القمح وذلؾ بالمقارنة مع معاممة القياس ،إذ بمغت

تؤثر في نمو الفطر .كما تنتج المضادات الحيوية ذات التاثير

 0.002و 0.002و 0.003و 0.004و 0.005و0.005

االنزيمات المحممة لمكايتيف الموجود في جدراف خاليا

و 0.011في معامالت  +K. marxianusفطر ممرض و
 + S. cerevisiaeفطر ممرض و + P. aeruginosa
فطر ممرض و  + T. virideفطر ممرض و polonicum
 + P.فطر ممرض و  + A. brasilenseفطر ممرض

الواسع في عدد مف االحياء المرضة لمنبات،
المسببات

وأنزيمات

الممرضة،

كما تنتج

اخرى

مثؿN-

 acetylglucosaminidaseو.)10( glucanase

ومعاممة القياس بالتتابع ،وقد اظيرت معاممة المبيد Raxil

جدول  .2تاثير بعض العواميل االحيائية في تثبيط الفطر

أقؿ شدة اصابة بمغت  ،0.001ولـ تختمؼ معنويا عف

 F.graminearumعمى االوساط الزرعية المختبرية.
الوعاهالث
S. cerevisiae
K. marxianus
P. aeruginosa
A. brasilense
B. subtilis
F. graminearum
LSD 0.05

معامالث  + S. cerevisiaeفطر ممرض و K.

ً %سبت التثبيط
تسوين الوسط
زرع هسدوج
السرعي
71.48
20
70.55
25.71
67.46
41.9
76.48
14.28
66.85
8.57
0.00
0.00
9.72
5.23

 +marxianusفطر ممرض و + P. aeruginosa

فطر ممرض ،التي بمغ فييا معدؿ شدة االصابة 0.002
و 0.002و 0.003عمى التوالي .كما لـ تظير اي فروؽ
معنوية بيف معامالت  + T. virideفطر ممرض
و  + P. polonicumفطر ممرض و + A. brasilense
فطر ممرض  ،إذ بمغ فييا معدؿ شدة االصابة  0.004و

التأثير السمي لممبيد  Raxilفي الفطر الوورض

 0.005و  0.005بالتتابع .وتفوقت جميع معامالت عوامؿ

في الوسط الزرعي  :PDAبينت نتائج

المكافحة األحيائية والمبيد  Raxilفي خفض معدؿ نسبة

الفحص المختبري اف المبيد  Raxilقد ثبط النمو القطري
لمستعمرات الفطر الممرض

االصابة بمرض التعفف التاجي في القمح بالمقارنة مع معاممة

بنسبة
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القياس التي بمغت( %55جدوؿ  )3فقد اظيرت معامالت S.

المعامالت  + T. virideفطر ممرض و P. polonicum

 + cerevisiaeفطر ممرض و  + P. aeruginosaفطر

 +فطر ممرض و + A. brasilenseفطر ممرض و K.

ممرض أقؿ نسبة اصابة بمغت  20و %20عمى التتابع ومف

 + marxianusفطر ممرض في خفض معدؿ نسبة

دوف اختالؼ معنوي عف معاممة المبيد  ،Raxilالتي بمغ فييا

االصابة التي بمغت  31.67و 40و 40و % 40عمى

معدؿ نسبة االصابة  .% 23.33لـ تظير فروؽ معنوية بيف

التوالي.

جدول .3تأثير عوامل المكافحة األحيائية والمبيد  Raxilفي مرض التعفن التاجي في القمح المتسبب عن الفطر F.
ث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

 graminearumفي ظروف الظمة الخشبية .
شدة الورض دليل شراست الفطر ًسبت االصابت %
الوعاهالث
55
0.28
0.011
فقط F. graminearum
0
0
0
هعاهلت القياش (هي دوى اي اضافت)
20
0.08
0.003
P. aeruginosa +F. graminearum
0
0
0
P. aeruginosa
40
0.05
0.002
K. marxianus +F. graminearum
0
0
0
K. marxianus
23.33
0.02
0.001
 F. graminearum + Raxilهبيد
0
0
0
 Raxilهبيد
20
0.05
0.002
S. cerevisiae +F. graminearum
0
0
0
S. cerevisiae
40
0.12
0.005
A. brasilense+ F. graminearum
0
0
0
A. brasilense
31.67
0.09
0.004
T. viride +F. graminearum
0
0
0
T. viride
40
0.09
0.005
P. polonicum+F. graminearum
0
0
0
P. polonicum
8.47
0.05
0.003
)LSD (0.05
يعود إلى وجود الغزؿ الفطري داخؿ االوعية الناقمة في

بينت النتائج (جدوؿ )3انخفاض دليؿ شراسة الفطر

 F.graminearumوبشكؿ معنوي نتيجة لممعاممة بعوامؿ

الساؽ ،األمر الذي يؤدي إلى انسداد االوعية الناقمة ،مما

ألمكافحة األحيائية والمبيد  Raxilمقارنة مع معاممة القياس

يمنع وصوؿ الماء والعناصر الغذائية بكميات كافية إلى

التي بمغ فييا دليؿ الشراسة  .0.28لقد تفوقت المعامالت

االجزاء العميا مف النبات ،فضالً عف انتاج الفطر لعدة

ممرض و  + K. marxianusفطر ممرض في خفض دليؿ

واحداث االصابة ،وانتاج عدة سموـ أىميا السـ  DONالذي

شراسة الفطر الممرض ،إذ بمغ  0.02و 0.05و 0.05عمى

لو دور ميـ في زيادة شراسة الفطر مف خالؿ تثبيط تصنيع

التوالي ،ولـ تختمؼ معامالت  + P. aeruginosaفطر

البروتيف النباتي ومنع انتاج االنزيمات المسؤولة عف ظيور

انزيمات محممة لجدراف الخاليا النباتية تسيؿ عممية االختراؽ

مبيد  + Raxilفطر ممرض و  + S. cerevisiaeفطر

ممرض و  + P. polonicumفطر ممرض و T. viride

دفاعات النبات ضد المسببات الممرضة ( 53و 24و.)44

 +فطر ممرض و  + A. brasilenseفطر ممرض معنوياً

تأثير عوامل المكافحة األحيائية في الفطر الوورض F.

فيما بينيا  ،وبمغت  0.08و 0.09و  0.09و 0.12بالتتابع.

 graminearumالمسبب لمرض التعفن التاجي في القمح

يعتقد اف ارتفاع شدة ونسبة االصابة ودليؿ شراسة

تحت ظروؼ الحقؿ بينت النتائج (جدوؿ  )4تفوؽ جميع

الفطرالممرض  F. graminearumفي معاممة القياس قد

عوامؿ المكافحة األحيائية والمبيد  Raxilفي خفض شدة
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االصابة بالفطر الممرض  F. graminearumالمسبب

تظير فروؽ احصائية معنوية بيف معامالت

لمرض التعفف التاجي في القمح في ظروؼ الحقؿ بالمقارنة

 + marxianusفطر ممرض و  + P. polonicumفطر
ممرض و  + P. aeruginosaفطر ممرض و S.
 + cerevisiaeفطر ممرض و  + A. brasilenseفطر

مع معاممة الفطر الممرض فقط ،إذ بمغت شدة االصابة
 0.004و 0.006و 0.007و 0.008و 0.009و0.009

K.

ممرض التي بمغ فييا معدؿ نسبة االصابة  28.30و30

و  0.022بالتتابع للمعامالث  + T. virideفطر ممرض و

و 30و 33.30و % 33.30بالتتابع .اوضحت نتائج

 +P. polonicumفطر ممرض و  + S. cerevisiaeفطر

الجدوؿ ( )4اف جميع معامالت عوامؿ ألمكافحة األحيائية

ممرض و  +P. aeruginosaفطر ممرض و K.

والمبيد  Raxilقذ خفضت وبشكؿ معنوي مقدار دليؿ شراسة

 +marxianusفطر ممرض و  + A. brasilenseفطر

الفطر الممرض  F. graminearumالمسبب (فطر ممرض

ممرض ومعاممة الفطر الممرض فقط بالتتابع .تفوقت

فقط) التي بمغت  . 1.97لقد حققت معاممتا المبيد Raxil

المعامالث  + T. virideفطر ممرض و + P. polonicum

و  T. virideاكبر مقدار خفض لدليؿ الشراسة وبفارؽ

فطر ممرض عمى جميع معامالت عوامؿ المكافحة االحيائية

معنوي عف جميع المعامالت ،إذ بمغ فييما معدؿ مقدار دليؿ

في خفض شدة االصابة بمرض التعفف التاجي ،إذ بمغت

الشراسة  0.32و 0.37بالتتابع ومف دوف اختالؼ معنوي

 0.004و 0.006بالتتابع ،ولـ تظير المعامالت P.
 +aeruginosaفطر ممرض و  +K. marxianusفطر
ممرض و  + A. brasilenseفطر ممرض فروقا معنوية

ممرض و  + S. cerevisiaeفطر ممرض و

و 0.009و 0.009بالتتابع ،ولـ يكف ىناؾ فرؽ معنوي بيف

الشراسة  0.64و  0.75و  0.86عمى التوالي وبفارؽ

S.

معنوي فيما بينيا ،ولـ تظير أي اختالفات معنوية بيف

 + cerevisiaeفطر ممرض في خفض شدة االصابة

معاملتً  + K. marxianusفطر ممرض و A.

بالتتابع .كما اظيرت النتائج كفاءة عالية لممبيد  Raxilفي

الشراسة  0.92و 0.93بالتتابع.اشارت نتائج تجربة استخداـ

خفض شدة االصابة بالمقارنة مع معاممة الفطر الممرض

عوامؿ ألمكافحة األحيائية والمبيد  Raxilضد الفطر

فقط ،إذ بمغت  0.002و  0.022بالتتابع.اظيرت جميع

المسبب لمرض التعفف

فيما بينيما .تمتيما المعامالث  + P. polonicumفطر

فيما بينيا في خفض شدة االصابة ،إذ بمغت 0.008

معاممتي  + P. polonicumفطر ممرض و

P.

 + aeruginosaفطر ممرض التي بمغ فييا مقدار دليؿ

 + brasilenseفطر ممرض ،إذ بمغ فييما مقدار دليؿ

بمرض التعفف التاجي في القمح ،إذ بمغت  0.006و0.007

الممرضF. graminearum

التاجي في القمح في ظروؼ الحقؿ (جدوؿ  )4إلى اف جميع

عوامؿ المكافحة االحيائية (جدوؿ  )4خفضاً معنويا واضحاً

المعامالت قد خفضت كمية السـ  DONوبفرؽ معنوي عف

لمنسبة المئوية لألصابة بالفطر  F. graminearumالمسبب
لمرض التعفف التاجي في القمح مقارنة مع معاممة الفطر

معاممة القياس التي بمغ فييا مقدار كمية السـ 0.201

الممرض فقط والتي بمغت فييا معدؿ نسبة االصابة

 .µg/gاظيرت معاممة المبيد  Raxilأقؿ كمية لمسـ ،DON

 .%56.7تفوقت معاملت  + T. virideفطر ممرض والتي

إذ بمغت  µg/g 0.036ولـ تختمؼ معنويا عف معاملتً A.

 + S. cerevisiaeفطر ممرض و A.

ممرض التي بمغ فييا مقدار كمية السـ  0.037و 0.038

 + brasilenseفطر ممرض التي بمغ فييا معدؿ نسبة

µg/gعمى التوالي ،كما تفوقت ىذه المعامالت الثالثة وبشكؿ

بمغت فييا معدؿ نسبة االصابة  % 26.7معنويا عمى

معاممة الخميرة

 + brasilenseفطر ممرض و  + P. polonicumفطر

معنوي عمى باقي المعامالت .خفضت معاممة

االصابة  33.30و  % 33.30بالتتابع ،ولـ تختمؼ عف

 + K. marxianusفطر ممرض و P.
معاممة
 + polonicumفطر ممرض و  + P. aeruginosaفطر
ممرض والمبٍذ  +Raxiفطر ممرض التي بمغ فييا معدؿ

P.

 + aeruginosaفطر ممرض معدؿ كمية السـ DON
المنتج وبفارؽ معنوي واضح عف معامالت + T. viride

فطر ممرض و  + K. marxianusفطر ممرض و S.

نسبة االصابة  28.3و 30و 30و %30بالتتابع .كما لـ

 +cerevisiaeفطر ممرض وبفروؽ معنوية فيما بينيا ،إذ
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بمغت  0.044و  0.049و  0.056و  µg/g 0.068عمى

عوامؿ ألمكافحة األحيائية خفضت وبشكؿ معنوي شدة ونسبة

التوالي .إف اجواء العراؽ التي تميؿ إلى الجفاؼ تساعد الفطر

االصابة ودليؿ شراسة الفطر الممرض وكمية السـ ،DON

 F. graminearumعمى االنتشار بشكؿ واسع واحداث

وقد يعود ذلؾ إلى امتالؾ ىذه العوامؿ لعدة آليات ميمة ،إذ

االصابة ،وقد اكدت ىذه النتائج مف ( 5و )14إذ اف الفطر

اف قابمية المبيد  Raxilفي خفض شدة ونسبة االصابة قد

 F. graminearumىو االكثر وجوداً في المناطؽ الحارة

تعود إلى التاثير بصورة عامة في معظـ نواتج االيض الثانوية

وشبو الحارة التي يزرع فييا القمح في استراليا .يعتمد انتشار

في الفطريات الممرضة لمنبات ،كما يعمؿ المبيد  Raxilعمى

الفطر  F. graminearumبصورة رئيسة عمى الطور

خفض كمية السـ  DONالمنتج مف الفطر Fusarium spp

الجنسي وىو الفطر  Gibberella zeaeالذي يكوف اجساماً

في القمح وذلؾ مف خالؿ كبح الجينات المسؤولة عف انتاج
السـ ،فضالً عف انو يمنع تجرثـ الفطر ( .)3كما اف احدى

ثمرية وابواغاً كيسية تنتشر لمسافات طويمة ،كما اف الػ

 Chlamydosporesالتي ينتجيا الطور الالجنسي لمفطر

وسائؿ المبيد  Tebuconazoleفي ايقاؼ نمو الفطريات

ليا المقدرة العالية عمى تحمؿ الظروؼ البيئية غير المالئمة

الممرضة لمنبات ىي تثبيط تصنيع الػ  ergosterolفي جسـ

مثؿ الح اررة العالية والجفاؼ ( .)34مما سبؽ مف استعراض

الفطر ،اذ يتـ ذلؾ بعدة آليات منيا أستيداؼ انزيمات الفطر

نتائج تأثير عوامؿ ألمكافحة األحيائية والمبيد  Raxilفً

وتثبيط االوزٌم  ،sterol 14α-demethylaseكما يعتقد انيا

السيطرة عمى مرض التعفف التاجي في القمح في كؿ مف

تثبط تصنيع السستيف ( 25و.)33

تجربة البيت الزجاجي و الحقؿ ،فقد اوضحت النتائج اف

جدول  .4تأثير عوامل المكافحة األحيائية والمبيد  Raxilفي مكافحة مرض التعفن التاجي في القمح المتسبب عن الفطر F.

 graminearumفي ظروف الحقل.
دليل شراست ًسبت االصابت كويت السن DON
شدة االصابت
الوعاهالث
µg/g
%
الفطر
0.201
56.70
1.97
0.022
F. graminearum
0
0
0
0
هعاهلت القياش
0.044
30
0.86
0.008
P. aeruginosa +F. graminearum
0
0
0
0
P. aeruginosa
0.056
28.30
0.92
0.009
K. marxianus +F. graminearum
0
0
0
0
K. marxianus
0.036
30
0.32
0.002
+F. graminearumهبيدRaxil
0
0
0
0
هبيد Raxil
0.068
33.30
0.75
0.007
S. cerevisiae +F. graminearum
0
0
0
0
S. cerevisiae
0.037
33.30
0.93
0.009
A. brasilense+ F. graminearum
0
0
0
0
A. brasilense
0.049
26.70
0.37
0.004
T. viride +F. graminearum
0
0
0
0
T. viride
0.038
30
0.64
0.006
P. polonicum +F. graminearum
0
0
0
0
P. polonicum
0.004
6.52
0.07
0.002
)LSD (0.05
إف الفطر  Trichoderma sppالذي يمتمؾ عدة آليات
 Trichoderma sppعمى انتاج عدد مف المضادات
لممكافحة األحيائية كالتطفؿ المباشر وانتاج مضادات حيوية

الحيوية والتي قد يكوف ليا دور ميـ في السيطرة عمى

ومواد طيارة يستطيع مف خالليا السيطرة عمى المسببات

المسببات الممرضة لمنبات ،فضالً عف انتاج اإلنزيمات

الممرضة ( .)16أشارت الدراسات إلى مقدرة الفطر

المحممة لتركيب جدار الخمية الفطرية ( .)31كما ينتج الفطر
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تركيب جدارىا الخموي الذي لو القابمية عمى ادمصاص عدة

 Trichoderma sppعدة مواد سامة تعمؿ عمى تثبيط

سموـ فطرية ( .)27كما تنتج الخميرة Saccharomyces

المسبب الممرض مف خالؿ منعو مف التجرثـ والتكاثر،

 sppعدة مواد مضادة لمفطريات ،ويعتقد اف ليا دو اًر في

) .)47ذكرت الدراسات اف الفطر Trichoderma spp

تعطيؿ نفاذية االغشية الخموية في الفطريات مما يؤدي إلى

يعمؿ عمى تحفيز المقاومة الجيازية في النبات مف خالؿ

احداث خمؿ في العمميات الحيوية لمفطر ( .)21اف لمخميرة

زيادة تركيز كؿ مف انزيـ chitinaseو ß-1, 3-glucanase

 K. marxianusالمقدرة عمى انتاج مواد مضادة لمفطريات

و  celluloseو  peroxidaseفي النبات العائؿ ،مف جانب

فضالً عف انتاج مواد عضوية متطايرة ذات فعؿ تثبيطي لعدد

آخر اكدت الدراسات مقدرة الفطر  Trichoderma sppعمى

مف الفطريات ،كما اف احدى أىـ آليات القتؿ التي تمتمكيا

التأثير في كمية السموـ المنتجة مف قبؿ الفطريات في اثناء

ىذه الخميرة ىو انتاجيا انزيمات محممة لجدراف الخاليا

االصابة ،إذ وجدت  Srobarovaوآخروف ( )48اف الفطر

( .)29كما اكدت الدراسات مقدرة الخميرة K. marxianus

المىتج مه الفطر F. verticillioidesفي نبات الذرة .كما

عمى اختزاؿ كمية السموـ التي تنتجيا الفطريات الممرضة

وجد اف لو قابمية في خفض كمية سـ  DONالمنتج عند

لمنبات عند االصابة ،واستحثاث المقاومة الجيازية في النبات

االصابة وذلؾ مف خالؿ نواتج االيض الثانوية التي تكبح

وذلؾ مف خالؿ تحفيز النبات عمى تصنيع انزيـ

الجيف المسؤوؿ عف تصنيع السـ ( .)41اشارت احدى

وزيادة سمؾ جدار الخمية النباتية ( 32و 23و .)19وذكر

السـ  DONالمنتج مف الفطر  F. graminearumوذلؾ

 Trichoderma sppقد خفض تركيز الـ Fusaric acid

الفطرية مثؿ  Chitinaseوانزيمات وكحوؿ اثيمي ومواد اخرى

 Peroxidaseالذي لو دور في تكويف المكنيف والتآـ الجروح
كؿ مف  Khanوآخروف ( )2006اف البكترٌا

الدراسات الى اف الفطر  T. harzianumقد خفض تركيز
مف خالؿ انتاج المضاد الحيوي

P.

 aeruginosaاستخدمت بكفاءة عالية ضد عدد مف

6-pentyl-α-pyrone

) (6PAPالذي يؤثر سمبا في نواتج االيض الثانوية لمفطر

المسببات الممرضة ،وقد عزي سبب كفاءتيا إلى انتاج

الممرض ،كما يعتقد اف احدى آليات ىذا الفطر في تحطيـ

المضادات الحيوية وسيانيد الييدروجيف و ،siderophore

السموـ الفطرية ،ىي انتاج فالفونويدات وكومارينات ومركبات

فضالً عف انزيمات عدة مثؿ  proteaseالذي لو دور

فينولية تعمؿ عمى كسر اواصر المجاميع الفعالة في
الترايكوثيسينات ).)7يمتمؾ الفطر  P. polonicumعدة

تحطيمي لمبروتينات الموجودة في الجدار الخموي لمفطر

آليات تساعده في التغمب عمى المسببات الممرضة منيا

الممرض .مف جانب آخر اشار  )17( Deshwalإلى مقدرة
البكترٌا  P. aeruginosaعمى انتاج عدة مركبات مثؿ

قابميتو عمى استحثاث المقاومة الجيازية في النبات عند

 pyoverdinو salicylateو ،salicylic acidالتي ليا

استخدامو ضد المسببات الممرضة وذلؾ مف خالؿ انتاج عدة

دور مضاد لمفطريات ( ،)10كما اف نواتج االيض الثانوية

انزيمات مثل  ،Peroxidaseكما ينتج الفطر

لمبكتريا تعمؿ عمى تثبيط عمؿ الجيف  TRI5المسؤوؿ عف

 polonicumعذد مف مضادات حيوية فطرية ( .)16تمتمؾ

P.

تصنيع السـ  .)30( DONاف القابمية التكاثرية العالية

الخميرة  S. cerevisiaeعدة آليات قد تساعدىا في السيطرة

للبكترٌا  A. brasilenseومقدرتيا التنافسية مع االحياء

عمى المسببات الممرضة لمنبات مف خالؿ انتاج المضادات

المجيرية االخرى وانتاجيا لعدة نواتج ايض ثانوية مثؿ

الحيوية وتحفيز المقاومة في النبات ،وذلؾ الحتواء جدرانيا

 HCNو  Ethyleneواالوكسينات والمضادات الحيوية التي

عمى عدة مواد مثؿ  Chitinوسكريات متعددة ،كما تنتج

ليا دور مضاد لبعض االحياء الممرضة المستوطنة في التربة

خميرة الخبز عدة انزيمات منيا انزيـ  Lactaseو

احدى اىـ وسائؿ ىذه البكتريا في السيطرة عمى المسببات

 Chitinaseالتي تؤثر سمباً في تركيب جدار الخمية الفطرية،

البكتريا تعمؿ عمى استحثاث المقاومة الجيازية في النبات

فقد ذكرت الدراسات اف للخمٍرة S. cerevisiaeدو اًر

فضالً عف مقدرتيا التنافسية العالية ( .)46مف جانب اخر

الممرضة في النبات ،كما اكدت معظـ الدراسات اف ىذه

تحطيمياً لمسموـ الفطرية ،وقد يعود السبب في ذلؾ إلى

(.)51
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