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 * وكيميائيا ً المايكوريزا بإستخذام حيويا ً ومكافحته الجذور تعفن بمزض ةلإلصاب الشعيز أصناف بعط حساسية
ً

 علي صادق محمد الكبيسي
 

 العراق –/ كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل  وقاٌة النباتقسم 
E-mail: Ali_m_n.1190@yahoo.com 

 

 الخالصة

توخت الدراسة المكافحة الحٌوٌة والكٌمٌائٌة للمرض األكثر أهمٌه بتتعنن جترور اليتعٌر فتً العتراق  وفتً 
جمٌع األصتناف حتدثت فٌهتا إختبار حساسٌة سبعة أصناف من اليعٌر لخلٌط من مسببات تعننات الجرور ظهر أن 

( فتتً البٌتتت البكستتتٌكً  وفتتً الح تتل 0.45إصتتابة بتعننتتات الجتترور ولكتتن كتتان الصتتنف إبتتاص أدناهتتا يتتد  إصتتابة )

ظهرت اإلصابة بتعننات الجرور فً جمٌع األصناف أٌضاً لكن كان الصتنف جزٌترأ أدناهتا إصتابة تحتت ظتروف 
أنتت  أكبتر عتدد متن الستنابل ( و2ستم10.93) ستاحة ورقتة العلتمكما تمٌتز هترا الصتنف بزٌتاد  م ,اإلصابة الطبٌعٌة

كما تمٌز الصتنف أستود محلتً بفرتنتا   غم / نبات(, 4.53وأعلى معدل فً الوزن الجاف ) سنبله / نبات( 2.13)
  %(  وأظهتتتتر أستتتتتخدام فطتتتتر المتتتتاٌكورٌزا اليتتتتجٌرٌه الحوصتتتتلٌه1.03محتتتتتواأ متتتتن حتتتتامض السالستتتتللٌ  )

Glomus intrardices اً فتً إصتابة صتننً اليتعٌر جزٌترأ وزنب ته بتالتعنن و فتً تحستٌن بعتض صتنات خنضت

ممتا إنعكتذ رلت  فتً تحستٌن بعتض صتنات النبتات فتً  أصناف اليعٌر المختبرأ تحت ظروف العدوى الصتناعٌه
( 0.34كانت المتاٌكورٌزا كنت أ فتً خنتض يتد  اإلصتابة بتعننتات جترور اليتعٌر ) و فً الح ل  البٌت البكستٌكً

ٌكافئ معنوٌاً أفضل المبٌدات المستخدمة فً المكافحة )فٌتافاكذ( إر بلغت يد  اإلصابة الطبٌعٌه بتالتعنن فتً وبما 
 - 697.3وانعكتتذ رلتت  أٌضتتاً علتتى بعتتض صتتنات وإنتاجٌتتة نباتتتات اليتتعٌر إر زادت اإلنتاجٌتتة متتن ,0.65الح تتل 

كتان المبٌتدان فٌتافتاكذ وراكستل  ٌكًطن / هكتار  و تحت ظروف العدوى الصناعٌه فً البٌتت البكستت 1313.5

 من أفضل المبٌدات فً مكافحة المرض وتحسٌن بعض صنات نباتات اليعٌر ٌلٌهما المبٌدان مانكوزب ودٌنٌتدٌن 
وتحستتٌن بعتتض صتتنات  0.29التتى  0.65اظهتتر المبٌتتد فٌتافتتاكذ تنوقتتاً فتتً ت لٌتتل يتتد  اإلصتتابة متتن  وفتتً الح تتل

التى  697.3طن / هكتار ٌواف ه المبٌد مانكوزب إر رفع اإلنتتاج متن  1268الى  697.3الحاصل ورفع اإلنتاج من
 طن / هكتار  1340.5

  مكافحه كٌمٌائٌه فطر ماٌكوراٌزي, مكافحه إحٌائٌه, ,دالة: اليعٌر, تعنن جرورالكلمات ال

  01/2/2102: وقبوله،  2/0/2102 :تارٌخ تسلم البحث

 المقذمة

الستٌما  النبتات التتً تلحتق ضترراً أقتصتادٌاً بالغتاً بعمتوم المحاصتٌل تعد تعننات الجرور فً م دمة أمراض
فً المحاصٌل االستراتٌجٌة كالحنطة واليعٌر إر بلغت نسبة أألصابه فً الوالٌات المتحد  االمرٌكٌة ختكل عتامً 

ورغتتم التطتتور فتتً جوانتتب المكافحتتة وإستتتنباط  ( Maloy, 1987و Strausbaugh% ) 90 1967و  1966

الم اومه إال أن إستمرارالخسائر وتكرارها أصتب  واقعتاً ف تد بلتف الن تد فتً األراضتً ألموبتوص  بتعننتات  األصناف
 (Anonymous, 1999) 1996 - 1992لألعتتوام  هكتتتاراً فتتً يتتمال وجنتتوب داكوتتتا 450000جتترور اليتتعٌر 

ختتكل  ت الخستتائر  و قتتدر(1997 ,وأختترون McMullen) ملٌتتون دوالراً  1.6وقتتدرت الخستتائر الناجمتته عنهتتا 
بلٌتون دوالراً ستنوٌاً فتً استترالٌا وبلغت الخستائر فتً أستترالٌا  80بمعتدل بلتف  2000- 1998الثكث سنوات من 

 ( Brennan , 2009و Murray) 2009ملٌتون دوالراً أستترالٌاً لعتام  72بتـ  بتعنن التاج علتى الحنطتة واليتعٌر
 ,وأخترون Smiley) 2005% لعتام 35وفتً يتمال غترب الوالٌتات المتحتد  األمٌركٌتة قتدرت نستبة أإلصتابة بتـ 

فتتً جنتتوب وجنتتوب  Bipolaris sorokiniana% المتستتببه عتتن النطتتر 100 وبلغتتت نستتبة اإلصتتابة  (2005
البلتتدان  (  وتتتزداد الخستتائر فتتTekauz, 2004ًو Ghazvini)  %30فتتً كنتتدا(, وSaari ,0991يتترق أستتٌا )

خصتو  علتى محصتول النامٌة بهر  أألمراض السٌما ندر  الدراسات فً هترا الجانتب وفتً العتراق علتى وجتة أل
فتتً بعتتض المنتتاطق متتن  %100االصتتابات بتعننتتات الجتترور وبلوغهتتا مستتتوٌات عالٌتتة تصتتلاليتتعٌر متتع تكتترار 

 ( Langen ,2114و  Kogel) (  أستتتتخدمت التراكٌتتتب الوراثٌتتته الم اومتتتة2011 ,محافظتتتة نٌنتتتوى )الرايتتتدي

متترض تعنتتن جتترور اليتتعٌر غالبتتاً ماٌضتتطر إلتتى إستتتخدام المبٌتتدات الكٌمٌائٌتتة منهتتا  متتن خطتتور  ولغتترض الحتتد
 Klein  ,2101و Weguolو  Al-Mousa ,2008و Abu-Talebفٌتافتتاكذ ومتتانكوزب وراكستتل ودٌنٌتتدٌن )

                                              
 من رسالة ماجستٌر البحث مستل 
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 Zhouوهنال  مبٌدات عتدأ موصتى بهتا بخستتخدام ضتد تعنتن الجترور اليتعٌر ) (Osborne ,2100و Rudenو 
لتتتتتترل  تنوعتتتتتتت إتجاهتتتتتتات  (Osborne ,2100و Rudenو  Klein  ,2101و Weguolو  Wang, 2001و

 ,واختترون Sjӧbergالمتترض لتترا ف تتد أستتتخدمت الطتترق الحٌوٌتته فتتً المكافحتته بضتتمنها المتتاٌكورٌزا ) مكافحتتة
 ( Agrios  ,2114) ٌطها التتدفاعات النباتٌتته فتحنتتز الم اومتتة الجهازٌتته المكتستتبهورلتت  متتن ختتكل تنيتت (2007

ونظراً لتكرار اإلصابه بتعننتات الجترور فتً محافظتة نٌنتوى ووصتول نستب اإلصتابه التى مستتوٌات مرتنعته )قتد 
  %( 100تصل الى 

اليعٌر   مكافحة تعننات جرورلرا أرتئٌنا ال ٌام ال ٌام بدراسة تخثٌر األصناف والماٌكورٌزا والمبٌدات فً 
ورل  بعد اجراص دراسه تيخٌصٌه إلهم مسببات تعننات الجرور فً المحافظه وأهمٌتها فً حدوث اإلصابه 

  Bipolaris sorokinianaبتعننات الجرور والحاق الضرر بصنات نباتات اليعٌر  إر تم تيخٌ  النطرٌات 
 F.  poaeو  F. acuminatumو  F. avenaceumو  F. culmorumو   Fusarium graminearum و
كمسببات   Cephalosporium gramineumو  F.solaniو F. tricinctumو  F. sportrichioiodesو 

لتعنن جرور اليعٌر وإثبات قدرتها اإلمراضٌه )قٌد النير( لرا أستكملت الدراسه بفجراص المكافحة الكٌمٌائٌة 
  واإلحٌائٌة لها وكما ٌلً

 وطزائقه البحث مواد

 :تأثير صنف الشعير والمايكوريزا في االصابة بتعفنات الجذور

هتً أستود  عتمتدهااهٌخت سبعة أصناف من اليعٌر يائع زراعتها فً محافظة نٌنوى و موصى ب :أصناف الشعير
محلتتً وجزٌتترأ وزنب تته وفتترات وإبتتاص وإوكرانتتً ورٌحانتته تتتم الحصتتول علٌهتتا متتن دائتتر  تصتتدٌق البتترور ودائتتر  

 البحوث الزراعٌة ومدٌرٌة زراعة نٌنوى  

 Glomus للنطتر Myco Grow Hydro تم الحصتول علتى مستحضتر ل تام المتاٌكوراٌزا :أللقاح المايكوريزي

intrardices المصتتنع فتتً يتتركة  LLC كلٌتتة  األمرٌكٌتته متتن التتدكتور  لبنتتى احمتتد عبتتد الكتترٌم قستتم التربتتة /

 الزراعة/ جامعة اربٌل 

تم إكثار النطر الماٌكورٌزي على نباتتات الحنطتة و اليتعٌر و الترر  و البصتل والثتوم  :إكثار اللقاح المايكورايزي
% هاٌبوكلورٌتد الصتودٌوم 1اً بتـ بزراعة برور الحنطه واليعٌر والررأ والبصل وفصتو  الثتوم المعاملته ستطحٌ

التجتاري باضتافة  تم تلوٌث التربة بالل تام تحتوي على تربة مع مة مسب اً بالنورمالٌن كغم تربة 3فً اص  سعة 
وتتم   (1992 ,واخترون (Weberغرام من الل ام لكل اصٌ  قبل الزراعة ثتم إضتافته فتً مواضتع البترار  0.5

نباتات اإلكثار المل حه بالماٌكورٌزا وغسلت جرورها تحت ماًص جتار وتتم  الكيف عن وجودها فً الجرور بعد قلع
 تثبٌتها وتروٌ ها و تصبٌغها وعلى النحو التالً:

 60فتً حمتام متائً لمتد   لمد  ساعه واحد  KOH% هٌدروكسٌد البوتاسٌوم 3غمرت الجرور فً محول  
بٌروكستٌد الهٌتدروجٌن   % 2عت فً محلولثم وض ثم غسلت وأبدل ماص الغسل ثكث مرات C 90بدرجة  دقٌ ٌة

H2O2 هٌدروكستتٌد االمونٌتتوم 2و %NH4OH ً90درجتتة حتترار   فتت C   وغستتلت بالمتتاص ثتتم  دقٌ تتة 20لمتتد
دقٌ تة ثتم وضتعت فتً  20لمتد   C 90 فتً درجتة حترار  HCL% متن حتامض الهٌتدروكلورٌ   1حمضت فتً 

لمتد  ستاعتٌن وغستلت بالمتاص ثتم C  90حترار   مل ماص م طر فً درجة 100غم /  0.5صبغة السنرانٌن بتركٌز 

أختترت م تتاطع طولٌتتة فتتً الجتترور ٌتتدوٌاً بميتترط حتتاد وفحصتتت الم تتاطع تحتتت المجهتتر لمكحظتتة تراكٌتتب النطتتر 
  (Gemma ,0919و  Koskeالماٌكوراٌزي بٌن وفً خكٌا الجرر )

غترام متن  5كما تم الكيتف عنهتا فتً المنط ته المحٌطته بالجترور بعتد مترور يتهرٌن متن الزراعتة إر أختر 
متاٌكرومٌتر وأجتري طترد  250)التربة العال ة بالجرور( وغسلت بمنختل  لة كتل التربه الكبٌرأ منهااالجرر بعد از

/ دقٌ تتة ثتتم ازٌتتل الرايتت   دور  2500علتتى ستترعة  m 10مركتتزي لنتتات  الغستتل بجهتتاز الطتترد المركتتزي لمتتد  
دور  / دقٌ ته لمتد  دقٌ تة واحتدأ  3500 % سكروز واجتري لته طترداً مركزٌتاً بسترعة2واضٌف إلٌه ماص ٌحتوي 
متاٌكرومٌتر وفحت   0.45منختل بخبعتاد   ثتم أفترم متن ختكل ٌحتتوي علتى المتاٌكورٌزا لٌترسب الستكروز التري

  (McGonigle), 1990 تحت المجهر

بعتد التاكتد متن وجتود المتاٌكوراٌزا فتً جترور نباتتات اإلكثتار جننتت الجترور علتى  :ايكوريزيتحضير اللقااح الما
وحنتظ المستحوق إلستتخدمه  Knweedالهواص فً درجة حرار  المختبر ثم طحنت بوساطة ختكط كهربتائً نتو  

رور بعتتد غتتم / كغتتم بتت 4 فتتً التجتتارب الكح تتة إر استتتخدم الل تتام علتتى يتتكل مستتحوق وعوملتتت بتته البتترور بمعتتدل
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غتم متتن المستتحوق  1وتتتم حستتاب عتدد الوحتتدات التكاثرٌتة فتتً كتتل  ( 1992 ,واخترون (Weberترطٌبهتا بالمتتاص 

بتتتفجراص تخنٌنتتتات نهائٌتتته متتتع المتتتاص المع تتتم للمستحضتتتر ومتتتن ثتتتم حصتتتر عتتتدد الوحتتتدات التكاثرٌتتته بوستتتاطة 
  هٌموسبتومٌتر

البٌتتت البكستتتٌكً التتتابع ل ستتم وقاٌتتة النبات/كلٌتتة ننتترت التجربتتة فتتً  :ألمكافحااة ايحياةيااة فااي اليياات الب  ااتيكي 
 الزراعتتتتة والغابتتتتات /جامعتتتتة الموصتتتتل هٌتتتتخت تربتتتتة ستتتتبق تع ٌمهتتتتا بالنورمتتتتالٌن, لوثتتتتت بخلتتتتٌط النطرٌتتتتات 

  F. avenaceumو  F. culmorumو   F. graminearum و B sorokiniana  الممرضتة لليتعٌر وهتً
  F.solaniو F. tricinctumو  F. sportrichioiodesو  F.  poaeو  F. acuminatumو 
 2وضتعت التربته فتً اصت  بكستتٌكٌة ستعة   (0922)وأخترون  Saydamتبعتاً لطرٌ تة  C. gramineumو 
كما زرعتت بترور اصتناف اليتعٌر  ,برر  / أصٌ  15تربة زرعت فٌها برور اصناف اليعٌر السبعة بواقع  كغم

السبعة فً اصت  تحتتوي علتى تربتة مع متة وغٌتر ملوثتة بالنطرٌتات الممرضتة )الم ارنتة(  و تضتمنت التجربتة 
غم /كغتم بترور فتً تربته ملوثتة  4زراعة برور اصناف اليعٌر السبعة المعاملة بالل ام الماٌكورٌزي بمعدل  أٌضاً 

  إيتملت كل معاملة على ثكثة تكررات طبالنطرٌات الممرضة وفً تربه مع مة ف 

ستجلت النتتائ  بحستاب يتد  و RCBDننرت تجربة عاملٌة بفستتخدام تصتمٌم ال طاعتات العيتوائٌة الكاملتة 
 (, ومتوستط كتل متن1فً اليكل ) Ledingham (1979)و  Tinlineاالصابة تبعاً للم ٌاذ الصوري المعد من 

 سنابل والوزن الجاف للنبات فً المكرر  ارتنا  النبات و طول ورقة العلم وعدد ال

 

 

       لت تتٌم يتتد  إصتتابه اليتتعٌر بتتتعنن Ledingham ,0929و  Tinline نالم ٌتتاذ الصتتوري المعتتد متت :(1) اليتتكل

 الجرور 

Figre (1): Pictural scale for barley root rot disease assessment (Tinline and Ledingham, 

1979).  

   :يد  اإلصابة التالٌة تم حسابومن العكقة 

 دلٌلها المرضً ( ×4+    + عدد النباتات من النئة ) دلٌلها المرضً ( ×1عدد النباتات من النئة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد  اإلصابة = ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أعلى دلٌل مرضً× عدد النباتات الكلً 

 ٌحتتوي علتى 200أختٌرت أربعة مبٌدات فطرٌة يائع إستخدامها فً العراق هتً فٌتافتاكذ  :ألمكافحة الكيماةية 

 20ٌحتتتتتوي  2% متتتتانكوزب وراكستتتتل دي ستتتتً 80ثٌتتتترام و متتتتانكوزب ٌحتتتتتوي  37.5كاربوكستتتتٌن و  37.5
Tebouconazole  30و دٌنٌدٌن ٌحتوي  %difenoconazole,  فتً معاملتة بترور الحنطتة ضتد التتنحم اليتائع

بغٌتتة  (Osborne ,2100و Rudenو  Klein  ,2101و Weguolولهتتا ال تتدر  فتتً مكافحتتة تعننتتات الجتترور)

 التعرف على كناصتها فً مكافحة مسببات تعننات جرور اليعٌر فً العراق  

  raxil و mancozeb و vitavax: اختبترت كنتاص  المبٌتدات النطرٌتة الكيمياةية فاي البيات الب  اتيكيألمكافحة 
)محسوبة على الماد  التجارٌتة  مل / كغم برور على التوالً 2غم و  1.5غم و  2غم و  1.2بمعدل  dividendو 

لزراعتة والغابتات ضتد تعننتات جترور وف اً لتوصٌات اليتركة المنتجتة( فتً البٌتت الزجتاجً ل ستم الوقاٌتة / كلٌتة ا
ملوثتة بخلتٌط  تربتة اليعٌر  خلطت البرور بالمبٌد فً كٌذ ناٌلون بيتكل جٌتد بعتد ترطٌبهتا بالمتاص وهٌتخت ستنادٌن
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وبعتد ثكثتة اٌتام  (1973وأخترون ) Saydamمن النطرٌات التً أظهرت إمراضتٌة لجترور اليتعٌر تبعتاً لطرٌ تة 
ستتبق معاملتهتتا  بتترر  لكتتل اصتتٌ  15بواقتتع  عٌر صتتنف استتود محلتتًمتتن الثلوٌتتث زرعتتت االصتت  ببتترور اليتت

اما معاملة الم ارنتة ف تد تمتت زراعتة بترورها  بالمعدالت الموصى بها من قبل اليركة المنتجة لكل مبٌد بالمبٌدات
وايتتملت كتل معاملتة علتى   بخلٌط من النطرٌات وس ٌت األصت  بالمتاص ف تط غٌر معاملة بالمبٌد فً تربة ملوثة

  ثة مكرراتثك

ستجلت النتتائ  بحستاب االتتً: يتد   RCBDننرت التجربة باستتخدام تصتمٌم ال طاعتات العيتوائٌة الكاملتة 
 ارتنتا  النبتات  ومتوستط كتل متن Ledingham , (1979,)و  Tinlineاإلصتابة تبعتاً للم ٌتاذ الصتوري المعتد 

حللتت النتتائ  أحصتائٌاً وفتق   للنبتات فتً المكتررو طول ورقة العلم وعدد االيطاص وعدد السنابل والوزن الجاف 
   0.05احتمال  واختبرت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى SASنظام 

ننتترت التجتتارب الح لٌتتة فتتً ح تتل قستتم المحاصتتٌل الح لٌتتة / كلٌتتة الزراعتتة والغابتتات /جامعتتة  :ألتجااارا الحقليااة
لحبتوب وظهترت فٌته أعتراض بتعننتات الجترور ولنحتة الستنابل فتً الموستم سبق وإن زر  بمحاصٌل ا  الموصل

   2011/  11/  26السابق وكانت الزراعة دٌماً فضكً عن اجراص رٌة تكمٌلٌة بتارٌخ 

تمتت الزراعتة بمعتدل  2م 2حرثت األرض قبل الزراعة حراثتٌن متعامتدتٌن وقستمت إلتى اللتوام بمستاحة 
ستم بتٌن ختط وأختر وأضتٌف الستماد النستنوري والنتروجٌنتً  20لوم وببعتد غم / لوم وعلى خطوط داخل ال 20

  على ضوص التوصٌات

: زرعت برور اصناف اليتعٌر الستبعة أستود محلتً وجزٌترأ وزنب ته إبتاص ح ا ية اصناف الشعير لتعفن الجذور
ً الح تل التري وتركت لإلصابة الطبٌعٌة فت  19/11/2011 غم /لوم بتارٌخ 20بواقع  وفرات وإوكرانً ورٌحانه

 أيتملت كل معامله على ثكثة مكررات 

  وسجلت النتائ  بوضتع مربتع خيتبً RCBDننرت التجربة بفستخدام تصمٌم ال طاعات العيوائٌة الكاملة 
 متوستط إرتنتا  النبتات ( وتم حساب متوسط كل من الصنات التالٌة فً المكرر الواحتد بعتد الحصتاد 2م1مساحتة)

و يتد  اإلصتابة  / هكتتار ووزن البرور عدد السنابل و الوزن الجاف / نبات عدد األيطاص و و طول ورقة العلم و
( كمتتا تتتم ت تتدٌر 1979) Ledinghamو  Tinlineبتتتعنن جتترور اليتتعٌر تبعتتاً للم ٌتتاذ الصتتوري المعتتد متتن لتتدن 

 :لًوعلى النحو التا( 1988) وأخرون Grand  حامض السالسللٌ  فً االصناف السبعة تبعاً لطرٌ ة

جلبتتت أوراق علتتم ممثلتتة للنباتتتات متتن كتتل لتتوم متتن تجربتته حساستتٌة األصتتناف فتتً الح تتل بمرحلتتة طتتور  
غتم ممثلتة للتوم وضتعت فتً  2التزهٌر وقطعت اوراق العلم الى أجزاص صغٌر  وأخر منها عٌنتة متجانستة بتوزن 

لحتٌن ت تدٌر  C 4حترار  % وثتم حنظتت بدرجتة 95متل إٌثتانول بتركٌتز  5إنبوبة إختبار بكستٌكٌة تحتتوي علتى 
فتً وعتاص  متل متن العٌنتة المهروستة 2العٌنتة متع الكحتول فتً هتاون خزفتً ثتم أختر   هرستت,حامض السالسللٌ 

متل متاًص م طتر  250غم من الدلٌل فتً  0.5من دلٌل فٌنول فثالٌن المحضر بفرابة  و أضٌف الٌها قطرتان زجاجً
غتم منته / لتتر متاص  0.2بفرابة  حضر 0.005عٌارٌته  NAOHوتم تسحٌ  العٌنة بوساطة هٌدروكسٌد الصودٌوم 

  م طر لحٌن تغٌر اللون الى الوردي

 :تبعاً للمعادلة التالٌة تم حساب كمٌة حامض السالسلٌ 

 SAالوزن المكافئ لـ ×  NaOHعٌارٌة × حجم المحلول الماخور من السحاحة  

 100×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  السالسللٌ  = % لحامض
 وزن العٌنة× 200× حجم العٌنة                               

 واختبترت المتوستطات باستتخدام اختبتار دنكتن المتعتدد المتدى عنتد مستتوى SASحللت النتائ  وفتق نظتام 
   0.05احتمال 

أختٌتر الصتنف أستود محلتً فتً التجربتة وتتم معاملتة  :ألمكافحة الكيمياةية وايحياةية لتعفن جاذور الشاعير حقلياا  
 المنتجتتة وراكستتل ودٌنٌتتدٌن بالمعتتدالت الموصتتى بهتتا متتن قبتتل اليتتركات بالمبٌتتدات فٌتافتتاكذ ومتتانكوزب بتترور

  أما بترور الم ارنتة فلتم تعامتل 24/11/2011غم/كغم برور  تمت الزراعة بتارٌخ 4وبالل ام الماٌكورٌزي بمعدل 

على ثكثة مكررات  وتركتت النباتتات لإلصتابة الطبٌعٌتة فتً  بخي من المبٌدات أوالماٌكورٌزا  إيتملت كل معاملة
 الح ل  

وستتجلت النتتتائ  بوضتتع مربتتع خيتتبً  RCBD بتصتتمٌم ال طاعتتات العيتتوائٌة الكاملتتة ننتترت التجربتتة
  وتتتم حستتاب متوستتط كتتل متتن الصتتنات التالٌتتة للنبتتات فتتً المكتترر بعتتد الحصتتاد فتتً وستتط اللتتوم  2م1مستتاحته 
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/ هكتتار و وزن  وزن البترور  و الوزن الجتاف و عدد السنابل إرتنا  النبات و مساحة ورقة العلم و عدد االيطاص
 Ledinghamو  Tinline حبة و يد  اإلصابة بتعنن جرور اليعٌر تبعاً للم ٌاذ الصوري المعتد متن قبتل 100

.(1979) 

 والمناقشة النتائج

( عتن وجتود 2 )اليكل, الماٌكورٌزا فً جرور نباتات األكثار أظهر الكيف عن وجود :أكثار اللقاح المايكوريزي
امتتدادات غزلته النطتري  متع وجتود فً جرورها بٌن الخكٌتا وداخلهتا Glomus intrardicesحوٌصكت النطر 

 ة فً الترب

 

إمتتدادات  ب  بتٌن الخكٌتا وداخلهتا ج  أ  داختل الخلٌتة Glomus intrardices  النطترحوصتكت : (2اليتكل )

 الجرر فً نباتات األكثار  غزله النطري من التربه مخترقتاً 
Figre (2): Glomus intrardices vesicles a- Intracellular b- Interand intracellular c- The 

hyphae in rhizosphaer Penetrated barley roots.  

 

بالجتترور عتتن وجتتود حوٌصتتكت  ةكمتتا أظهتتر الكيتتف عتتن وجتتود ل تتام المتتاٌكورٌزي فتتً المنط تتة المحٌطتت
 من وزن المجمو  الجرري  غم1لكل 5 10× 1النطر بتعداد 

فً مستحوق   Glomus intrardices: أظهر الكيف عن وجود الحوٌصكت النطر تحضير اللقاح المايكوريزي
  3 10×  0.625 جرور نباتات االكثار بخعداد بلغت

( أن جمٌع األصناف حدثت فٌها إصتابات بتعننتات 1) : ٌتبٌن من الجدولالمكافحة األحياةية في البيت الب  تيكي 
علتى  0.61 0.68  ,0.74 , 0.61الجترور وكتان أيتدها إصتابة األصتناف أستود محلتً وجزٌتر  وزنب تة وفترات)

وأدت المعاملتتتة  ( وبتتتدون فتتتارق معنتتتوي عتتتن أوكرانتتتً ورٌحانتتته 0.45وكتتتان أدناهتتتا إصتتتابه إبتتتاص ) التتتتوالً(
 0.47التتى  0.74 متتن الصتتنف جزٌتتر  بتتتعنن الجتترور فتتً يتتد  إصتتابة بالمتتاٌكورٌزا التتى حتتدوث ن تت  معنتتوي

   إصتابتهامعنوٌتاً فتً يتد امتا ب ٌتة االصتناف فلتم تحتدث المتاٌكورٌزا ن صتاً  0.52التى  0.68والصنف زنب تة متن 

دفاعتات الصتننٌن جزٌتر  وزنب تة بتعننات الجرور  وبرل  ٌتض  دور الماٌكورٌزا فً تنيٌط أو إستتحثاث أو بنتاص 
وقتد ٌكتون دور المتاٌكورٌزا فتً تنيتٌط   بما ٌعزز رفع كناص  م اومة الصننٌن ضد مسببات تعننات جرور اليعٌر

تعننتات جترور اليتعٌر نتٌجتة للتوافتق الجٌتد بتٌن الصتننٌن متع أو إستحثاث أو بناص دفاعات الصننٌن ضتد مستببات 
االصناف االخرى ورل  لمكئمة افرازات جترورها لل تام متن حٌتث طبٌعتة المغترٌات  الماٌكورٌزا بدرجه أكبر من

والمثبطتتات وكمٌاتهتتا وهتتً األستتاذ فتتً تغرٌتتة وجتترب وإختتتراق مستتتنبتات ل تتام المتتاٌكورٌزا ومتتن ثتتم إستتتٌطانها 
(, أو نتٌجة لتعترف الصتنف بيتكل جٌتد وسترٌع ألعضتاص إختتراق Read, 2008و Smithله أولى )للجرر كمرح

فطر أو اٌضاته الماٌكورٌزا ورل  ٌساهم فً تنيٌط آلٌتات التدفا  فتً كتك الصتننٌن ورلت  فتً لتم ٌحصتل متع ب ٌتة 
والتري ٌنتت  عنهتا  إستحثاث الم اومة فً النبتات بواستطة المتاٌكورٌزا( إن 2009 ,وأخرون Bennettاألصناف )

 (  2001وأخترون  Mayer) defense-signalingم اومة مكتسبة ٌمكن الحصتول علٌهتا بتحنٌتز نظتام إاليتار  

 وفتتتتتتتتً النجٌلٌتتتتتتتتات علتتتتتتتتى وجتتتتتتتته الخصتتتتتتتتو  تستتتتتتتتتحث مستتتتتتتتارات الم اومتتتتتتتتة الجهازٌتتتتتتتتة المكتستتتتتتتتبة 
systemic acquired resistance (SAR)   ٌوتتتنظم بوستتاطة حتتامض السالستتللsalicylic acid (SA )

 ( Langen ,2114و  Kogel) jasmonic acid (JA)وحامض الٌاسمٌن 
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تتتخثٌر المعاملتتة بالمتتاٌكورٌزا فتتً يتتد  اإلصتتابة بعتتض أصتتناف اليتتعٌر بتتتعنن الجتترور فتتً البٌتتت  :(1الجتتدول )

 البكستٌكً 
Table (1): Effect of mycorrhiza on disease severity of som barley var. with root rot 

disease in greenhouse. 

 األصناف
Varities 

 المعاملة بالنطرٌات الممرضة
treated with pathogens 

 المعاملة بالماٌكورٌزا
Treated with mycorhiza 

 * اإلصابةيد  
D.Severity 

 أسود محلً
Aswad 

 Untreated 0.25f غٌر معاملة Untreated غٌر معاملة

 Untreated 0.61 a b c d معاملة غٌر Treated معاملة

 Treated 0.25f معامله Untreated غٌر معاملة

 Treated 0.54 c d e معاملة Treated معاملة

 جزٌر 
Jazerah 

 Untreated 0.25f غٌر معاملة Untreated غٌر معاملة

 Untreated 0.74 a معاملة غٌر Treated معاملة

 Treated 0.25f معامله Untreated غٌر معاملة

 Treated 0.47 e معاملة Treated معاملة

 زنب ة
Zanbaca 

 Untreated 0.25f غٌر معاملة Untreated غٌر معاملة

 Untreated 0.68 a b معاملة غٌر Treated معاملة

 Treated 0.25f معامله Untreated غٌر معاملة

 Treated 0.52 c d e معاملة Treated معاملة

 أباص
Iba 

 Untreated 0.25f غٌر معاملة Untreated معاملةغٌر 

 Untreated 0.45 e معاملة غٌر Treated معاملة

 Treated 0.25f معامله Untreated غٌر معاملة

 Treated 0.50 c e معاملة Treated معاملة

 فرات
Euphrates 

 Untreated 0.25f غٌر معاملة Untreated غٌر معاملة

 Untreated 0.61 a b c d معاملة غٌر Treated معاملة

 Treated 0.25f معامله Untreated غٌر معاملة

 Treated 0.57 b c d e معاملة Treated معاملة

 أوكرانً
Aukrani 

 Untreated 0.25f غٌر معاملة Untreated غٌر معاملة

 Untreated 0.55 b c d e معاملة غٌر Treated معاملة

 Treated 0.25f معامله Untreated غٌر معاملة

 Treated 0.65 a b c معاملة Treated معاملة

 رٌحانة
Rayhana 

 Untreated 0.25f غٌر معاملة Untreated غٌر معاملة

 Untreated 0.57 b c d e معاملة غٌر Treated معاملة

 Treated 0.25f معامله Untreated غٌر معاملة

 Treated 0.52 c d e معاملة Treated معاملة
  0.05ألرقام التً تحمل أحرفاً مختلنة تدل على وجود فروقات معنوي عند مستوى أحتمال ا *

* significant data followed by different leters for each collumn at the 0.05 propet rang for Duncan test. 

فً غٌاب فطرٌات تعنتن الجترور تستببت فتً زٌتاد  إرتنتا  ( أن المعاملة بالماٌكورٌزا 2ٌتبٌن من الجدول )
سم وبنارق معنوي, كما زادت من مساحة ورقة العلتم  61.46سم الى  46-53من  النبات فً الصنف أسود محلً

 ,فً الصنف إبتاص سنبلة / نبات 1.3الى  سنبلة / نبات 1.02ومن عدد السنابل من  2سم 5.15الى  2سم 4.43من 
ستنبلة التى  1 وعتدد الستنابل متن 2ستم 8.23التى  2ستم 5.4وزدادت من مساحة ورقتة العلتم للصتنف رٌحانتة متن 

غتم / نبتات وكتان متن أفضتل األصتناف إستتجابة  1.02غتم / نبتات التى 0.56سنبلة ومن الوزن الجاف من  1.26
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إلتى زٌتاد  إرتنتا  النبتات وبيتتكل  للمتاٌكوراٌزا  إمتا بوجتود النطرٌتات الممرضته ف تد أدت المعاملته بالمتاٌكوراٌزا
ستنبله / نبتات التى  0.45وكترل  عتدد الستنابل متن  ستم 46.2ستم التى  35.8معنوي فً الصنف أستود محلتً متن 

فتتً حتتٌن  2ستتم 5.7التتى  2ستتم 3.8 وفتتً الصتتنف جزٌتتر  أزدادت مستتاحة ورقتتة العلتتم متتن  ستتنبله / نبتتات 0.86

زنب ة ف تد إزدادت متن مستاحة  غٌر معنوٌة  أما فً الصنفظهرت زٌادات فً عدد السنابل والوزن الجاف ولكن 
ستم التى  46.53وفً الصنف إبتاص حتدثت زٌتاد  فتً إرتنتا  النبتات متن  2سم 5.96الى 2سم 5.35ورقة العلم من 

ستنبلة /  0.6 وكرل  فً عتدد الستنابل متن 2سم 4.33الى  2سم 3.53سم وكرل  فً مساحة ورقة العلم من  48.4
 ستم وكترل 45.43 ستم التى 39.66النبتات متن  إرتنتا  بلة / نبتات  وفتً الصتنف فترات إزدادستن 0.93التى  نبات

وكترل   سنبلة / نبات 0.9سنبلة / نبات الى  0.7 وعدد السنابل من 2سم 4.7الى  2سم 3.6مساحة ورقة العلم من 
أمتا فتً الصتنف أوكرانتً ف تد ازداد   غتم / نبتات 0.56غتم / نبتات التى  0.45  حدثت زٌاد  فً الوزن الجاف من

 وعتدد الستنابل متن 2ستم 6.3التى  2ستم 4.1سم ومساحة ورقة العلم متن  45.1سم الى  38.95 إرتنا  النبات من
  غٌتر معنوٌتة سنبلة / نبات ورغم حدوث زٌادأ فً الوزن الجاف إالأنها الزٌتاد  كانتت 0.9الى  سنبلة / نبات 0.4

ف رٌحانتته زٌتتادات معنوٌتتة فتً صتتنات النبتتات المدروستة تحتتت ظتتروف العتتدوى ولتم تظهرالمتتاٌكورٌزا فتتً الصتن
وٌبدو من رل  أن أكثر األصناف إستجابة تحت ظروف العدوى الصناعٌه بنطرٌات تعنتن الجترور هتو  ,الصناعٌه

تعتتد الدراستتات فتتً تتتخثٌر المتتاٌكورٌزا علتتى صتتنة نباتتتات اليتتعٌر   الصتتنف فتترات ٌلٌتته الصتتننان أوكرانتتً و إبتتاص
مستنٌضتتتة فتتتً هتتترا الجانتتتب إر ٌعتتتد نبتتتات اليتتتعٌر احتتتد نباتتتتات اإلكثتتتار لل تتتام  خثٌرهتتا األٌجتتتابً فتتتً تحستتتٌنهاوت

   (Alshaikh, 2011و  Kapulnik  ,2101و Koltaiو  1992 ,واختتتتتتتتتتتتتتتترون (Weberالمتتتتتتتتتتتتتتتاٌكوراٌزا 

 وكتتترل  فتتتً تحستتتٌن صتتتنات النبتتتات أٌضتتتاً تحتتتت ظتتتروف التتتترب الملوثتتتة بممرضتتتات تعنتتتن جتتترور اليتتتعٌر 
  F.avenaceumو  F.graminearumو  F.culmorumو  F. acuminatum و B.sorokianaمختبتترأ ال
ورلت  متن  ,C. gramineumو  F. solani  و F. tricinctum و F. poaeو  F. sporotrichioidesو 

خكل ت لٌل اإلصابة والدور الري تلعبة النطرٌات الماٌكوراٌزٌة فتً إكستاب النباتتات الم اومتة الجهازٌتة المكتستبة 
(Matsubara   و 2001وأختترون Kumar و 2002 ,وأختترون  Kogel  وLangen  ,2114 و Sjoberg 

 ( 2010وأخرون  Achatzو  2007 ,وأخرون

( أن المبٌتد فٌتافتاكذ كتان متن أفضتل المبٌتدات 3) ٌتبتٌن متن الجتدول :فاي البيات الب  اتيكي ةالمكافحة الكيمياةيا
( وكترل  0.28بتعننتات جترور اليتعٌر فتً البٌتت البكستتٌكً) ةالنطرٌة المختبر  فً خنض يد  اإلصابة الصناعٌ

علتتى التتتوالً(  0.37 ,0.41ٌلٌهمتتا المبٌتتدان دٌنٌتتدٌن ومتتانكوزب ) ( فتتً البٌتتت البكستتتٌك0.3ًالمبٌتتد راكستتل )
متا  (  وتتنتق النتتائ  المستحصتل علٌهتا فتً خنتض يتد  اإلصتابة متع0.85بنارق معنوي عن الم ارنة) واألخٌران
( فً مكافحة تعنن جترور اليتعٌر بالمبٌتد فٌتافاكذ وتستبب المبٌتد 2008) Al-Mousaو Abu-Talebأيار الٌه 

 ستتتم( تلٌتتته المبٌتتتدات دٌنٌتتتدٌن وراكستتتل وفٌتافتتتاكذ 59.4) متتتانكوزب فتتتً إحتتتداث زٌتتتاد  بفرتنتتتا  نبتتتات اليتتتعٌر
ستتم( وأظهر  38.75ستتم علتتى التتتوالً( وجمٌعهتتا إختلنتتت معنوٌتتاً عتتن نباتتتات الم ارنتتة )51.4 ,54.56,53.85)

( م ارنته بب ٌتة المبٌتدات وإن أظهترت المبٌتدات 2ستم8.3 )زٌتاد  معنوٌته فتً مستاحة ورقتة العلتم  المبٌد فٌتافتاكذ
(  2ستتم 5.45) علتتى التتتوالً( عتتن الم ارنتتة 2ستتم 6.3 ,6.8 ,6.7راكستتل زٌتتاد  معنوٌتتة )دٌنٌتتدٌن ومتتانكوزب و

يتتطخ/ نبتتات(  كمتتا  1.03) ستتطخ/ نبتتات( متتع المبٌتتد راكستتل1.07وأظهتتر المبٌتتد متتانكوزب زٌتتاد  بعتتدد االيتتطاص)

ولتم تختلتف فٌمتا بٌنهتا معنوٌتاً  كمتا أظهترت  عتدد الستنابل عتن الم ارنتة أظهرت جمٌع المبٌدات فارقاً معنوٌتاً فتً
 فروقتتتتتات معنوٌتتتتتة فتتتتتً التتتتتوزن الجتتتتتاف لنباتتتتتتات اليتتتتتعٌر وكتتتتتان أفضتتتتتلها المبٌتتتتتدان راكستتتتتل ومتتتتتانكوزب 

 (غم/نبتات علتى التتوالً 0.5 , 0.53)ٌلٌهما المبٌدان فٌتافاكذ ودٌنٌتدٌن  (نبات على التوالً / غم0.56 , 0.65 )
وكتان للمبٌتدات المختبتر  تتخثٌراً واضتحاً فتً تحستٌن  غتم / نبتات(  0.27) لم ارنتةاللران أظهرا فارقاً معنوٌاً عن ا

جمٌع صنات اليعٌر المدروستة وبالتتالً التوقتع فتً إعطتاص متردود إٌجتابً فتً زٌتاد  الحاصتل وبخاصتة تحستنها 
ً ت تٌم حاصتل ف وهاتان الصنتان تمثكن المعٌارٌن الح ٌ ٌٌن المبايرٌن ومساحة ورقة العلم لصنتً الوزن الجاف

, Osborneو Rudenو  Klein  ,2101و Weguolو  Al-Mousa  ,2111و Abu-Talebاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعٌر )
2100 ) 
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تخثٌر المتاٌكورٌزا فتً ستبعة أصتناف متن اليتعٌر فتً التترب المع متة والملوثتة بخلتٌط متن فطرٌتات  :(2لجدول )ا

  تعنن الجرور

Table (2): Effect of mycorhiza on seven barley cv. in sterilized and artificial inoculated 

soil with mixed of root rot pathogens. 

 ألصنافا
Varities 

لمعاملة أ
بالنطرٌات 
 الممرضة

treated with 

pathogens 

لمعاملة أ
 بالماٌكورٌزا
Treated 

with 

mycorhiza 

رتنا  إ
النبات 
 )سم/نبات(
High of 

Pl. (cm) 

ورقة مساحة 
 (2العلم )سم

Area of 

flag 

leaf(cm2) 

 عدد السنابل
 / نبات
No. 

spike /Pl. 

 الوزن الجاف 
 نبات( )غم /

Dry weight 

(G/Pl.) 

 أسود محلً
Aswad 

 غٌر معاملة
Untreated 

 غٌر معاملة
Untreated 

53.46 b 7.56 a 1 a b 0.6 a 

 معاملة
Treated 

 معاملةغٌر
Untreated 

35.8 d 5.1 b 0.45 c 0.44 b 

 معاملة غٌر
Untreated 

 معامله
Treated 

61.46 a 7.66 a 1.16 a 0.67 a 

 معاملة
Treated 

 معاملة
Treated 

46.2 c 5.2 b 0.86 b 0.45 b 

 جزٌر 
Jazerah 

 غٌر معاملة
Untreated 

 غٌر معاملة
Untreated 

56.93 a 6.3 a 1 a b 0.55 a b 

 معاملة
Treated 

 معاملةغٌر
Untreated 

43 b 3.8 b 0.73 c 0.38 c 

 غٌر معاملة
Untreated 

 معامله
Treated 

58.4 a 6.36 a 1.03 a 0.60 a 

 معاملة
Treated 

 معاملة
Treated 

43.83 b 5.7 a 0.83 b c 0.47 b c 

 زنب ة
Zanbaca 

 غٌر معاملة
Untreated 

 غٌر معاملة
Untreated 

58.33 a 6.6 a 1 a 0.58 a 

 معاملة
Treated 

 معاملةغٌر
Untreated 

49.5 b 5.35 c 0.93 a 0.52 b 

 غٌر معاملة
Untreated 

 معامله
Treated 

58.83 a 6.37 a 1 a 0.6 a 

 معاملة
Treated 

 معاملة
Treated 

47.4 b 5.96 b 1 a 0.56 a b 

 أباص
Iba 

 غٌر معاملة
Untreated 

 غٌر معاملة
Untreated 

54.35 a 4.43 b 1.02 b 0.68 a 

 معاملة
Treated 

 معاملةغٌر
Untreated 

46.53 c 3.53 c 0.6 c 0.53 b 

 غٌر معاملة
Untreated 

 معامله
Treated 

52.9 a 5.15 a 1.3 a 0.66 a 

 معاملة
Treated 

 معاملة
Treated 

48.4 b 4.33 b 0.93 b 0.57 b 

 فرات
Euphrates 

 غٌر معاملة
Untreated 

 غٌر معاملة
Untreated 

51.53 a 5.8 a 1 a b 0.66 a 

 معاملة
Treated 

 معاملةغٌر
Untreated 

39.66 c 3.6 c 0.7 c 0.45 c 

 غٌر معاملة
Untreated 

 معامله
Treated 

54.16 a 6 a 1.06 a 0.63 a b 

 معاملة
Treated 

 معاملة
Treated 

45.43 b 4.7 b 0.9 b 0.56 b 
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 ألصنافا
Varities 

لمعاملة أ
بالنطرٌات 
 الممرضة

treated with 

pathogens 

لمعاملة أ
 بالماٌكورٌزا
Treated 

with 

mycorhiza 

رتنا  إ
النبات 
 )سم/نبات(
High of 

Pl. (cm) 

ورقة مساحة 
 (2العلم )سم

Area of 

flag 

leaf(cm2) 

 عدد السنابل
 / نبات
No. 

spike /Pl. 

 الوزن الجاف 
 نبات( )غم /

Dry weight 

(G/Pl.) 

 أوكرانً
Aukrani 

 غٌر معاملة
Untreated 

 غٌر معاملة
Untreated 

54.8a 6.26 a 1 a 0.78 a 

 معاملة
Treated 

 معاملةغٌر
Untreated 

38.95 c 4.1 b 0.4 b 0.59 c 

 غٌر معاملة
Untreated 

 معامله
Treated 

55.8 a 6.5 a 1.1 a 0.69 b 

 معاملة
Treated 

 معاملة
Treated 

45.1 b 6.3 a 0.9 a 0.62 c 

 
 رٌحانة

Rayhana 

 غٌر معاملة
Untreated 

 غٌر معاملة
Untreated 

54.6 a 5.4 b 1 b 0.56 b 

 معاملة
Treated 

 معاملةغٌر
Untreated 

46.7 b 4.3 c 0.8 b 0.45 b 

 غٌر معاملة
Untreated 

 معامله
Treated 

54.66 a 8.23 a 1.26 a 1.02 a 

 معاملة
Treated 

 معاملة
Treated 

47.6 b 4.9 b c 0.9 b 0.58 b 

 0.05األرقام فً كل صنف التً تحمل أحرفاً مختلنة فً كل عمود )صنة( تدل علتى وجتود فروقتات معنتوي عنتد مستتوى أحتمتال  *

  والعكذ صحٌ 
* significant data followed by different leters for each collumn and variety at the 0.05 propet rang for 

Duncan test. 
 

تخثٌر أربعة مبٌدات فطرٌة فً يد  االصابة الصناعٌه بمسببات تعنن الجرور وبعض صتنات نباتتات  :(3ألجدول )

 اسود محلً فً البٌت البكستٌكً  اليعٌر صنف

Table (3): Effect of four fungicides on disease severity and some characters of barley 

local acwad cv. artificialy inoculated with root rot pathogans in green 

house. 

 ألمبٌدات
Varities 

يد  
 اإلصابة

severity 

 

إرتنا  
 ألنبات )سم(

highof 

pl.(cm) 

مساحة ورقة العلم 
 (2)سم

Acrea of flag 

leaf(cm2) 

عدد األيطاص 
 /نبات

no. Of 

tiners/pl. 

عدد 
 السنابل/نبات
no.spike 

/pl. 

ألوزن الجاف 
 )غم/نبات(

Dry 

weight(G/pl.) 

 ألم ارنة
Control 

0.85 a 38.75 c 5.45 c 1 b 0.7 b 0.27 c 

 نٌدٌنٌد
Dividend 

0.41 b 54.65 b 6.7 b 1 b 0.96 a 0.5 b 

 مانكوزب
Mancozeb 

0.37 b c 59.4 a 6.8 b 1.07 a 0.96 a 0.56 a b 

 راكسل
Raxil 

0.3 c d 53.85 b 6.3 b 1.03 a b 1 a 0.65 a 

 فٌتافاكذ
Vitavax 

0.28 d 51.4 b 8.3 a 1 b 0.96 a 0.53 b 

  0.05ألرقام التً تحمل أحرفاً مختلنة فً كل عامود تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى أحتمال ا *
* significant data followed by different leters for each collumn at the 0.05 propet rang for Duncan test. 
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 seed decay بتالتعنن إن تحسٌن صنات النبات نات  عن فعالٌة المبٌتدات فتً وقاٌتة البترور ومنتع إصتابتها
بفتجتاهٌن أألول فتً تع تٌم البترور ستطحٌاً بوستاطة  damping offبالمسببات المن وله بالبرور أو موت البتادرات 

مبٌتدات األخترى التتً تت تدمها ألمبٌتد فٌتافتاكذ المبٌد مانكوزب إر أنه متن المبٌتدات الوقائٌته أو جهازٌتاً متن قبتل ال
الجهازٌتته فتً البتترور فتتً  الم اومتة بخمتككته متتادتٌن فعالته إحتتدهما جهازٌتته متمثلته بتتـ كاربوكستٌن إر تمتتن  الصتتنه

موضعٌه متمثلته بتالثٌرام وبالتتالً تكستب البترور فتتر  حماٌته م اومه  معالجتها من اإلصابات المن وله بها وأخرى
منع حتدوث اإلصتابه فتً الجترور والستاق لنتترأ تمكتن ستنبتات الل ام الموجود فً التربه فتعمل على طوٌله ضد م

البادرات من إستكمال تكامل ترسب الكالسٌوم فً الصحٌنه الوسطى وتلكتنن الجتدر ومتن ثتم الهتروب لحتد متا متن 
  متتن المرحلتته المتتتتخخرأ العدٌتتد متتن المستتببات إر أن المرحلتته األولتتتى متتن عمتتر النبتتات أكثتتر تعرضتتتا لإلصتتابه

(Chand وبالتالً ٌعمل هران الجتزصان المهمتان متن النبتات بكناصتهمتا الحٌوٌته ال صتوى  ومتن 2002 وآخرون )

دون تخثٌر سلبً علٌهما من قبل أٌضات النطر السامه والمحلله إر تعد جمٌع فطرٌات تعنن الجرور فً اليعٌر متن 
  deoxynivalenolو zearalenoneدٌتتتتتتتتتدأ منهتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتً تنتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتموماً ع necrotrophicمستتتتتتتتتببات 

 Quarta وThrane ,1988متتتدمرأ ألنستتتجة النبتتتات ) Fusariumفتتتً أنتتتوا   fusarin Cو nivalenolو 
 bipolaroxinوٌعتد   dihydrobipolaroxinو  bipolaroxin و (Desjardins ,2112و  2005وأخترون, 

  (1985وآخرون,  Sugawara) B. sorokinianaمن السموم المتلنه ألنسجة اليعٌر والتً تنتجها النطر 

   :التجارا الحقلية
( إن معظتم األصتناف المختبترأ لتم تختلتف معنوٌتاً 4ٌتبتٌن متن الجتدول ) :ح ا ية اصناف الشعير لاتعفن الجاذور

ح ل باستثناص الصنف جزٌر  الري كان أدناها إصابة بتتعنن فٌما بٌنها من حٌث يد  اإلصابة بتعننات الجرور فً ال
حتتامكً لجتٌن او اكثتتر متن جٌنتتات الم اومتتة م ارنتة متتع ب ٌتتة   ( وقتتد ٌبتدو متتن رلتت  ان هترا الصتتنف0.32الجترور )

بزراعتته فتً المنط تة, وضترور  التعترف  األصناف المختبر  لرا ٌجب أن ٌ خر هرا الصنف بنظر االعتبار ورل 
الم اومه فٌة علما بان الم اومه ألمراض تعننات الجرور متعدد  الجٌنات لكل مسبب فضكً عن تباٌنهتا على طبٌعة 

(  كما تمٌز الصنف جزٌر  بزٌاد  مستاحة ورقتة العلتم متع Bovill, 2008) تبعاً لتكيف المسبب وتطور المرض
حٌن كان الصنف زنب ة أدناها فتً على التوالً(, فً  2سم9.6 9.1  ,10.7) الصنف أسود محلً وإباص وأوكرانً

  إن لمستتاحة ورقتتة العلتتم أهمٌتتة كبٌتتر  فتتً (2ستتم 7.28) متتع الصتتنف رٌحانتتة ( 2ستتم 6.53) مستتاحة ورقتتة العلتتم
 % متتتتن حاصتتتتل النبتتتتات 60أكثتتتتر متتتتن  انتاجٌتتتته النبتتتتات إر تيتتتتكل ورقتتتتة العلتتتتم المختتتتزون األساستتتتً لتكتتتتوٌن

(Rawnson وEvans ,0921وٌظهر تخثٌر اإلصابة  ) بات تعننات الجترور علتى مستاحة ورقتة العلتم إر أن بمسب

فً الصنف جزٌر  واف ها أكبر مساحة ورقة علم فتً هترا الصتنف  وإن أعلتى يتد  إصتابة  أدنى يد  إصابة كانت
بهترا الصتنف ورلت  ٌظهتر تتخثٌر االصتابة  (2ستم 6.53واف ها أدنى مساحة ورقة علتم ) (0.65) فً الصنف زنب ة

ستتنبلة/نبات( وبنتتارق  2.13) الصتتنف جزٌتتر  أكبتتر عتتدد متتن الستتنابل ة العلتتم  كمتتا أنتتت المبايتتر فتتً إختتتزال ورقتت
نبتات علتى التتوالً(  وكتان أدنتى  / ستنبلة 1.9 1.8 ,معنوي عن ب ٌة األصناف مع الصننٌن أسود محلً وزنب ة )
إن  ستنبلة/نبات علتى التتوالً(  1.39 , 1.23  ,1.35) إنتاج لعدد السنابل فً األصناف فرات وأوكرانً ورٌحانة

تنوق الصنف جزٌر  بعدد السنابل ٌظهر أهمٌة تعنتن الجترور فتً إختتزال عتدد الستنابل أٌضتاً  كمتا تمٌتز الصتنف 
وكتتان أدناهتتا الصتتنف زنب تتة  (غم/نبتتات4.35بفرتنتتا  التتوزن الجتتاف معنوٌتتاً م ارنتته متتع ب ٌتتة األصتتناف ) جزٌتتر 

اإلصتتابة  غم/نبتتات علتتى التتتوالً( ورلتت  ٌظهتتر أهمٌتتة 3.12 2.98 ,)متتع الصتتننٌن إبتتاص وفتترات (غم/نبتتات2.49)

  بتعننات الجرور أٌضاً وإنعكاسها على الوزن الجاف الري ٌعد كمعٌار ح ٌ ً من خكله ٌمكن ت ٌٌم إنتاجٌة النبتات
 %( وبنتارق0.29وأظهرت نسب حامض السالسللٌ  فً االصناف السبعة إن ادناها نسبة كان فً الصنف زنب ة )

قتدم زراعتة هترا الصتنف  %(  إن1.03) معنوي عن جمٌع االصناف وكان أعكها نسبة فً الصتنف أستود محلتً

فً المنط ة ونتٌجة للتل ٌحات الخلطٌه الحاصلة فٌه مع أصناف أخترى وبوجتود وبائٌتة عالٌتة متن تعننتات الجترور 
ستتتحثه المرتبطتتة بكمٌتتات حتتامض مكنتتته متتن اكتستتاب جتتٌن أو أكثتتر متتن الجٌنتتات المحنتتز  إلنتتتاج الم اومتتة الم

( ورلت  انعكتذ ستلباً علتى انتاجٌتة الصتنف 2010 ,واخترون El-Hendawyالسالسللٌ  المنتجة فً ورقة العلتم )

بفستتتحثاث  ختتكل فتتتر  زراعتتته الطوٌلتته بالمنط تته وعتتدم االهتمتتام بتربٌتتته وٌ تتترن وجتتود حتتامض السالستتللٌ  متتن
تتتداخل متتع مستتارات تخلٌتتق التتدفاعات فتتً النبتتات ورلتت  ٌعتمتتد علتتى مركبتتات بالنبتتات بوستتاطة طنٌلٌتتات أو أفتتات ت

  Kogelو  2002 ,وأختتتتترون Kumarكمٌاتتتتتته المنتجتتتتته وفتتتتتتر  أنتاجتتتتته لكتتتتتً ٌكتتتتتون كنتتتتت أ فتتتتتً الم اومتتتتته )
إن الم اومة والجٌنات الدفاعٌة تتحنز وتنيط موقعٌاً فً مواقع األختتراق متن قبتل المستبب  ,(Langen ,2114و 

 systemicالمرضً فخن رل  ٌتم بالم اومتة الجهازٌتة المكتستبة ٌ  النسٌ  النباتً بالمسبب المرضً وفً عدم تل 

acquired resistance (SAR) (Agrios ,2114 ) إن تراكم حامض السالسللٌ  وحامض الٌاسمٌن ٌت دي إلتى
  pathogenesis-related proteins تراكم الدفاعات البروتٌنٌتة فتً منتاطق التل تٌ  فتتركتز التدفاعات البروتٌنٌتة
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(PR-proteins)  ومتتتتتتن األمثلتتتتتتة علٌهتتتتتتاperoxidase  وchitinase  وβ-glucanase  وPR-1 (Durrant  
رغتم كونته أقتل  (0.68%جزٌتر  أألعلتى محتتواً متن حتامض السالستللٌ  ) ولتم ٌكتن الصتنف  (Dong ,2115و 

 األصناف إصابة بتعننات الجرور 

  لألصابة الطبٌعٌه بتعنن الجرور وبعض صناتها ح لٌاً  سبعة اصناف من اليعٌرحساسٌة  :(4) ألجدول

Table (4): Susceptibilty of seven barley culfivars for natural root rot infection on 

disease sevirity and som plant characters in the field. 

   0.05*أألرقام التً تحمل أحرفاً مختل ة فً كل عمود تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى إحتمال 
*significant data followed by different leters for each collumn at the 0.05 propet rang for Duncan test. 

 

إنخناض اإلصابة الٌتختى عن استحثاث الدفاعات المرتبطة بكمٌات حامض السالسللٌ  فً النبتات ف تط  وإن
وإنما ٌتعداها الى وجود دفاعات أخرى كتخن تكتون دفاعتات تركٌبٌتة أو فستلجٌة غٌتر مستتحثة موجتود  أساستاً فتً 

 1414-1052اً ار تراوحتتت النبتتات مستت وله عتتن خنتتض إالصتتابة وت اربت االصتتناف الستتبعة فتتً انتاجٌتهتتا معنوٌتت
طتن /هكتتار وٌبتدو متن رلت  إن الصتنف 930 طن/هكتار, و كان أدناها الصنف أستود محلتً التري كانتت إنتاجٌتته

رٌحانة ري الست صنوف متن األصتناف المربتات بفتجتاأ اإلنتاجٌتة العالٌتة رغتم إصتابته بدرجتة ايتد متن الصتنف 
نتاجٌتة معنوٌتاً لترا ٌمكتن االستتناد  مستت بكً متن كتك الصتننٌن جزٌر  بتعنن الجترور إال أنته لتم ٌختلتف عنته فتً اال

فضكً عن إصابة أقل بتعننات الجرور كما ٌمكتن  جزٌر  ورٌحانة فً إنتاج أصناف رات موصنات عالٌة اإلنتاجٌة
اإلستناد  أٌضاً حتى من الصنف أسود محلً إلمتككة معدالت عالٌة من حامض السالسللٌ   ورغم تنوق الصتنف 

/نبات( إالأنه كان أقل إنتاجٌة من ب ٌة األصناف وٌبدو من رلت  أن هترا الصتنف  3.31)ود محلً بعدد األيطاص أس

  رعوي أكثر مما هو إنتاجً لحبوب اليعٌر

 ( أن المبٌتد فٌتافتاكذ كتان متن5: ٌتبتٌن متن الجتدول )ألمكافحة الكيمياةية وايحياةياة لاتعفن جاذور الشاعير حقلياا  

كٌمٌائٌتة المستتتخدمة فتً مكافحتتة تعننتات الجتترور إر تستبب فتتً إحتداث ن صتتاً فتً يتتد  االصتتابة أفضتل المبٌتتدات ال
 وقتتد ٌكتون لستتبب فتً كناصتتته فتً المكافحتته 0.65بعتتد إن كانتت يتتد  اإلصتابه فتتً الم ارنتة  0.29الطبٌعٌتة بلغتت 

بالجهازٌته والموضتعٌه  وتمٌزأ وهو إمتككه مادتٌن فعالتٌن كل منهما ٌعمل بخسلوب مختلف سواص كان رل  متعلق
أو طرٌ ة تخثٌر كتل منهمتا علتى مستببات تعنتن الجترور جعتل كتل رلت  فعالٌتته واستعه للمبٌتد فٌتافتاكذ مت ثرأ فتً 

متدى واستع متن التتخثٌر لتحجٌمهتا  ولتم تختلتف  مجموعة مسببات تعنن جرور اليعٌر المتعددأ أٌضا والتتً تتطلتب
   كوزبالمبٌد معنوٌاً عن مبٌدي دٌندٌن ومان كناص 

 ألصنافأ
Varities 

يد  
 اإلصابة

D. 

severity 

مساحة 
ورقة العلم 

 (2)سم
Area of 

flag 

leaf(cm2) 

عدد 
السنابل / 
 نبات

no.spike 

/Pl. 

ألوزن الجاف 
 )غم / نبات(

Dry 

weight(G/Pl.) 

إرتنا  
النبات 
 )سم(

highof 

Pl.(cm) 

عدد 
االيطاص 
 /نبات

no. Of 

tiller/Pl. 

 %
لحامض 
 السالسللٌ 
Salicylic 

acid 

وزن البرور 
 طن/هكتار

Seeds 

weight(Tan/h) 

 سود محلًأ
Aswad 

0.65 a 10.7 a b 1.8 a b 2.7 b c 
81.75 

a 
3.31 a 1.03 a 930.2 b 

 جزٌر 
Jazerah 

0.32 b 10.93 a 2.13 a 4.53 a 
78.66 

a 
2 b 0.68 b 1284.3 a b 

 زنب ة
Zanbaca 

0.65 a 6.53 d 1.9 a 2.49 c 
77.83 

a 
2.55 a 

b 
0.29 c 1203.3 a b 

 اباص
Iba 

0.65 a 
9.1 a b 

c 
1.46 b 

c 
2.98 b c 

77.75 

a 
1.53 b 0.97 a b 1212.8 a b 

 فرات
Euphrates 

0.55 a 

b 
8.8 b c 1.35 c 3.12 b c 76.5 a 1.45 b 0.85 a b 1211.7 a b 

 وكرانًأ
Aukrani 

0.47 a 

b 
9.6 a b 1.23 c 3.48 b 

77.35 

a 
1.45 b 0.94 a b 1052.7 a b 

 رٌحانة
Rayhana 

0.41 a 

b 
7.28 c d 1.39 c 3.36 b 

69.36 

a 
1.43 b 0.96 a b 1414.5 a 
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تتخثٌر أربعتتة مبٌتدات فطرٌتة ول تتام المتاٌكورٌزا فتً يتتد  اإلصتابة وبعتض صتتنات نباتتات وحاصتتل  :(5) ألجتدول

  اليعٌر صنف أسود محلً ح لٌاً 

Table (5): Effect of four fungicides and mycorrhizal inoculum on disease severity, 

yield and some characters of barley local aswad cv. 

 ألمعامكت
Treatmants 

يد  
 اإلصابة

D. 

severity 

إرتنا  
نبات 
 )سم(

high of 

Pl.(cm) 

مساحة ورقة 
العلم 

 Area(2)سم

of flag 

leaf(cm2) 

عدد 
 أأليطاص/نبات

No. Of 

tiller/pl. 

عدد 
 السنابل/نبات
No. spike 

/Pl. 

ألوزن 
الجاف 
 )غم/نبات(

Dry 

weight 

(G/Pl.) 

وزن 
0111 

 حبة
 )غم(

weigte 

of 

1000 

seeds 

وزن 
 البرور

طن/ )
 (هكتار

Seeds 

weight 

(Tan/h) 

 الم ارنة
control 

0.65  

a 
70.45 

b 
6.89  

c 
1.75  

D 
1.53  

c 
1.7  

c 
28.5  

b 
697.3  

b 

 دٌنٌدن
Dividend 

0.41  

b c 
75.82 a 

b 
9.81  

a b 

3.13  

a b 
2.45 

 a b 
3.25  

b 
33.33  

a 
821.3  

b 

 مانكوزب
Mancozeb 

0.37  

b c 
82.6  

a 
10.55  

a 
3.9  

A 
2.97  

a 
5 

a 
34  

a 
1340.5 

 a 

 Raxil راكسل
0.5 

 a b 
77.30 

ab 
9.62  

a b 
2.76  

b c 
2.76  

a 
4.35  

a b 
35.5 

a 
951  

a b 

 فٌتافاكذ
Vitavax 

0.29  

c 
80.6  

a b 
9.81  

a b 
3.43  

a b 
2.81  

a 
5.25  

a 
34.66  

a 
1268  

a 

 ماٌكورٌزا
mycorrhizal 

Inoc. 

0.34  

c 
75  

a b 
9.66  

a b 
2.16  

Cd 
2  

b c 
4.8  

a 
36.5  

a 
1313.5  

a 

  1014رقام التً تحمل أحرفاً مختل ة فً كل عمود تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال *أأل
*significant data followed by different leters for each collumn at the 0.05 propet rang for Duncan test. 

 

التري لتم ٌختلتف معنوٌتاً عتن المبٌتدٌن  0.5وكان أقل المبٌدات كناص  المبٌد راكسل إر كانت يتد  اإلصتابة 
راكسل فعالٌة فً خنض االصابة تنتوق   ومع رل  ف د كان للمبٌد (على التوالً 0.37 ,0.41)دٌنٌدٌن ومانكوزب 

وأيارت العدٌد متن الدراستات التى فعالٌتة المبٌتدات األربعتة فتً مكافحتة تعننتات   معنوٌاً  بها على معاملة الم ارنة
وأظهتتر الل تتام   (Al-Mousa,2008و Abu-Talebو Jones 2000 و Herrman,1990جتترور اليتتعٌر )

)فٌتافتاكذ(  فً خنض يد  االصابة بتعنن الجرور وبما ٌكتافئ معنوٌتاً أفضتل المبٌتدات الماٌكوراٌزي أهمٌة كبٌر 
دور المتتاٌكوراٌزا  التتى (2007)واختترون  Sjӧberg  وأيتتار 0.34فتتً خنتتض المتترض إر بلغتتت يتتد  اإلصتتابة 

Glomus intrardices وتمٌز المبٌد مانكوزب معنوٌاً فً زٌتاد    فً خنض يد  االصابة بتعننات جرور اليعٌر
وكترل  فتً زٌتاد  مستاحة ورقتة  ستم/نبات(  21054سم/ نبات( م ارنتة متع نباتتات الم ارنتة) 82.6) ارتنا  النبات

( 2ستم 9.62 9.81 ,) ( متع عتدم فتارق معنتوي متع المبٌتدي دٌنٌتدٌن وراكستل2ستم 10.55) العلتم لنبتات اليتعٌر

وبنارق معنوي معنوي عن المبٌتد فٌتافتاكذ التري اختلتف معنوٌتاً عتن نباتتات الم ارنتة  وأظهتر ل تام المتاٌكورٌزا 
( الت ل معنوٌاً عن نتتائ  افضتل المبٌتدات لتدورها اإلٌجتابً فتً المكافحته 2سم9.66) زٌاد  فً مساحة ورقة العلم

 /نبتات( متع المبٌتد دٌنٌتدٌن 3.9) وفً تغرٌة النبات  وكرل  كانت فعالٌة المبٌتد متانكوزب فتً زٌتاد  عتدد االيتطاص
واالخٌتر بنتارق  /نبتات(2.76) /نبات( واألخٌر إختلف معنوٌاً عن المبٌتد راكستل3.43) /نبات( وفٌتافاكذ 3.13)

/نبتات(  ولتم ٌظهتر الل تام المتاٌكورٌزي زٌتاد  معنوٌتة فتً عتدد األيتطاص عتن  1.75معوي عن معاملة الم ارنة )

الم ارنة ولكنة لم ٌختلتف معنوٌتا عتن المبٌتد راكستل فتً زٌتاد  عتدد االيتطاص  ولتم تظهتر فروقتاً معنوٌتة فتً عتدد 
ربعة إر لتم تختلتف فٌمتا بٌنهتا معنوٌتا ولكنهتا أحتدثت زٌتاد  معنوٌتة فتً عتدد السنابل للنباتات المعاملة بالمبٌدات األ

سنبله / نبتات( عتن 2) السنابل عن نباتات الم ارنة أما الل ام الماٌكورٌزي فلم ٌظهر زٌاد  معنوٌة فً عدد السنابل
 ستنبله / نبتات(  2.45) الستنابلسنبله / نبات( كما لم ٌختلف معنوٌاً عن تاًثٌر المبٌد دفٌتدٌن فتً عتدد 1.5الم ارنة)

غم/نبتات علتى التتوالً(  5.25 , 5) وأظهر المبٌدان مانكوزب وفٌتافاكذ زٌاد  فً الوزن الجاف لنباتتات اليتعٌر
غم /نبات( واألخٌر بدون فارق معنتوي عتن المبٌتد  3.25ٌلٌهما المبٌد دٌنٌدٌن ) (غم/نبات4.35مع المبٌد راكسل )
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بمتا ٌكتافئ معنوٌتخ  (غم/نبتات 4.8) زا ف د أظهتر كنتاص  عالٌتة فتً زٌتاد  التوزن الجتافراكسل  اما ل ام الماٌكورٌ

وتستببت المبٌتدات األربعته متع الل تام المتاٌكوراٌزي فتً زٌتاد  وزن   أفضل المبٌدات وهما متانكوزب وفٌتافتاكذ
ملتة الم ارنته غتم( علتى معا 36.5-33.33حبه بدون وجود فارق معنوي بٌنهتا ولكنهتا جمٌعتاً تنوقتت متن ) 1000

لنباتتات  تسببا فً حصتول أعلتى إنتاجٌتة معنوٌتة ومن التجربه ٌبدو أن المبٌدٌن مانكوزب وفٌتافاكذ  غم( 28.5)
وإن لتم ٌختلتف االخٌتر  (طن/ هكتتار 951) مع المبٌد راكسل (طن/هكتار على التوالً 1268 1340.5 ,) اليعٌر

إنتاجٌتة عالٌتة متن   تام المتاٌكورٌزي دورا فتً الحصتول علتىطن / هكتار( وكان الل 697.3) مع الم ارنة معنوٌاً 
طتن  1.313بلغتت  متانكوزب وفٌتافتاكذ إر نباتات اليعٌر تكافئ معنوٌاً إنتاجٌة النباتات المعاملة بخفضل المبٌدات

 /هكتتتار  إن تحستتن صتتنات النباتتتات المعاملتتة بتترورها بالمبٌتتدات وزٌتتاد  انتاجٌتهتتا نتتات  عتتن الحماٌتتة التتتً توفرهتتا
المبٌدات لها من اضرار مسببات تعنن الجرور ح لٌاً فتمنع من إلحاق الضرر بالجرر وبالتتالً تخدٌتة دور  الحٌتوي 

(  أما الماٌكورٌزا ففنها باإلضافة الى تحستن وتنيتٌط دفاعتات 2003 ,واخرون Baileyفً إمتصا  المغرٌات )
 ( Vivanco  ,2119و Badriالنبات فلها دور تغروي جٌد للنبات )
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ABSTRACT 
This study aimed to biological and chemical control for the most important root 

rot disease on barley in Iraq. Seven barley culivars were tested to barley root rot 
pathogens showed that all the cultivars have root rot infections and Iba cuv. has been 
the lowest level (0.45) in the greenhouse. At the field, All the cuvs. also have shown 
the infection of root rot and Al- Jazerah cuv. has the lowest class under natural 
conditions. Also, this cuv. characterized by an increase in the flag leaf (10.93cm

2)
 and 

produced a greater number of spikes (2.13 spike / plant) and the highest rate of dry 
weight (4.53 gm/plant). The local Aswad cuv. characterized with the high content of 
salsilic acid (1.03%). Using the Veiscular Arbsuculur Mycorrhiza (VAM) fungus 
(Glomus intradices) has shown a decrease in the infection of two barley classes 
(Jazerah and Zanbaca) by root rot and in improving some characteristics of barley 
classes under the conditions of industrial infection which reflects on improving some 
plant characteristics in the greenhouse. At the field, Glomus intradices were efficient 
in decreasing the disease sevenity of barley root rot (0.34) which was morally 
equivalent to the best Fungicide (Vitavax) (0.65),This reflects on some plant 
characteristics and on the barley productivity. Thus, the productivity has increased 
from 697.3 to 1313.5 ton/hectare.fungicide. Under the industrial conditions of 
infection in the greenhouse, the fungicide (Vitavax and Raxil) had been the best for 
controlling disease and improving some characteristics of barley, followed by 
Mancozeb and Dividend. At the field, the pesticide (Vitavax) had shown superiority in 
decreasing the disease severity from 0.65 to 0.29 and improving some yield 
characteristics and raising the productivity from 697.3 to 1268 ton/hectare as well as 
the pesticide  Mancozeb which raises productivity from 697.3 to 1340.5 ton/hectare. 
Keywords: Barley, Root Rot, mycorrhizal, Biological control, Chemical control. 
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