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بأستعمال استراتیجیة المسبب المتعددتقویم كفاءة بعض الفطریات الممرضة للدنان في مكافحتھ
خالد احمد جاسمكامل سلمان جبر                      

ارة العلوم والتكنلوجیاوزجامعة بغداد /كلیة الزراعة/قسم وقایة النبات

الخالصة
Echinochloa crus-galli (L.)

Beauvظتحت المتعدد ة
عزالت الفطریات لیوماً بالعالق البوغي ٢١دنان عمر رش بادرات الإختبارأظھرت نتائج. الزجاجي والحقل

تحت ظروف البیت الزجاجيأو كخلیطةمنفردةبصورةالممرض
ضةبالفطریات الممرةغیر المعاملةقیاساً بمعاملة المقارنضفي شدة المر

AA5 +CT4 +DA6 +DM6أما ،%٩٧.٠
CC6 +CL6 +DM4 +UA4إختبارأما.%٨٩.٠ املة في  مع

لترب أعلى CD3 +FO3 +FSe6ةا
%. ٧٨.٢٠و ١٢.٥٠تي لشدة المرض والةوالنسبھ المئوی

ال الدنان نوعيفيAA5 +CT4 +DA6 +DM6خلیط العزالت الحقلیة تفوق معاملة األدغ
نت النتائج  مماثلةً وكا

لكل % ٧١.٦و ٨٠.٠مرضإذ اعطت معاملة الخلیط شدة ٣٤–F–كیمیائي ستام لنتائج معاملة المبید ال
ة منفردة أو . من الدنان والدھنان على التتابع

فطر ( على شكل خلیط وكذلك معاملة مبید األدغال عدم وجود فروق دون  ب
.(

المقدمة
Multiple Pathogen Strategy

تعدةنباتات أألدغال بالمسببات المرضی تي  لمادال فعالةا ةةال
ة،ةالمتخصصةخلط عدد من المسببات المرضی

ة
ةوالثاني ھو التأكد من إتمام المكافحةفي عملیة المكافحةعداد أنواع أألدغال المستھدفیستطیع تقلیل أ

اخلةالفعالی لد ال أ أألدغ فحةضد  لمكا ةةفي ا
ةة

Boyette) . ٢٠٠٣، Charudatanو Chandramohan(أألصابھ
والتي تعني خلط مسببین أو أكثر معاً ویرشان على الدغل )١٩٨٩(وأخرون Chiangو ) ١٩٧٩(واخرون

ةةبمستوى لقاحي معین قبل أو بعد االنبات وقد أثبتت فعالیة ھذه المكافح
أستعمال ةةة ب

One Weed – One Bioherbicideالتي ةفي . ةةة
ChandramohanوCharddattan)ة) ٢٠٠١

وDrechslera gigantean,Exserohilum longirostratumة
E. rostratum والتي عزلت من ثالثة أدغالLargecrabgrass ,CrowfootgrassوJohsongrass

تحت ٣سم/ بوغ ١٠٥×٢ةمفردةوقد أستع
١٠٠–٤٨٠ظ

.ة% 
YandocوCharddattan)٢٠٠٧ (cogongrass

.٢٠٠٩مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني بحث
٣/١١/٢٠١٠وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث 
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Drechsleraةةة
gigantean ,Bipolaris sacchari

Glyphosate٩بمبید ةوعلى شكل مزیج وقورنت النتائج مع أألدغال المعاملةحد
% ٥٠أعطت معاملة الخلیط أكثر من ة،أسابیع من المعامل

معنو

.الفطریات الممرضة نفذت ھذه الدراسة

وطرائقھالبحثمواد 
، )Curvularia tuberculata)CT4الفطریات عزلت :في البحثعزالت الفطریات المستخدمةمصدر 

Ulocladium atrum)UA4 ( ،Drechslera monoceras)DM4 ( من عینة بذور دنان جمعت من
Cylindrocarpon didymium)CD3 (،Fusariumسوق الشیوخ والفطریات –محافظة ذي قار 

oxysporum)FO3 (المشخاب والفطر/لنجفمن عینة بذور جمعت من محافظة اAlternaria
alternata)AA5 ( المجر اما باقي الفطریات وھي–من عینة بذور جمعت من محافظة میسان

D. australiensis)DA6( ،Drechslera monoceras)DM6 (،Cladosporium
cladosporioides )CC6( ،Curvularia lunata)CL6 (ت فقد عزلت من عینة اوراق دنان ظھر

واختبرت المقدرة االمراضیة للعزالت على نباتات . علیھا اعراض تبقع مختلفة جمعت من منطقة ابو غریب
شخصت الفطریات الى مستوى النوع اعتمادا على صفاتھا المزرعیة ). ٢٠١٠جاسم وجبر، (الدنان 

وPittو١٩٧١،Ellisو١٩٦٦،١٩٧٧، Booth(والمظھریة وبأستخدام المفاتیح التصنیفیة المعتمدة 
Hocking،١٩٩٧ .(

:
Curvularia tuberculata )CT4 (وAlternaria alternata )

AA5 (وDrechslera monoceras)DM6 (  وD. australiensis)DA6  (
Cladosporium cladosporioides )CC6    (وDrechslera

monoceras )DM4 (وUlocladium atrum)UA4 ( وCurvularia lunata)CL6 (
كل على حده في تجربتین متماثلتین لدراسة تأثیرأمراضیة ھذه العزال. ھذه الفطریات

٢٠٠٩/ ١٣/٣
غم ٢٠() Rice Polsh Agar)RPA. ة/ 

١٥لمدة اق ) ١٧مستخلص الرز المجروش،
. ˚م١±٢٨حرارة 

٥٠/غم٥٢٥٠٥٠قطر 
لوسط كل یوما مع تحریك٢٨لمدة ١±٢٨مقطر وجرى تحضینھا تحت درجة حرارة  Zhang(ساعة ٤٨ا

٢٠ضافة احضر لقاح الفطریات ب) ١٩٩٦واخرون، 

ستخدام ا/بوغ ١٠٦×Haemocytometer١ستخدام امل ب
عزالت من لقاح الحجم/ حجم ١: ١: ١: ١ضافة ا

5١٠× ٢.٥االربعھ الداخلھ في كل تجربھ وذلك بأخذ 
١٠٦× ١)Chandramohan وCharudatan ،٢١). ٢٠٠٣

٧٥٠المزروعة في أصص حجم 
٢٠٠٩/ ٤/ ٤. العشوائي الكاملالتصمیم 

٥ة= ٢موت قمة الورقھ = ١التوجد أعراض مرضیھ = ٠
أكثرمن= ٤= ٣نصل الورقھ  وت  من النبات % ٥٠م

٥ =)Montazeri٢٠٠٦.(
Mckinney)١٩٢٣(:

عدد النباتات في عدد النباتات في             النباتات فيعدد 
٥× ٥الدرجة ...+     + ١× ١الدرجة +٠× ٠الدرجة 
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١٠٠× =لشدة المرض% 
٥×عدد النباتات الكلي 

 :
Cylindrocarpon didymium )CD3 (وFusarium oxysporum)FO3 (وF.

semitectum)FSe6 (.
حصلة٧٥٠٢.٥اصیص حجم /غم٧.٥ م ل ةوبا

) ٢٠٠٢واخرون، Chandramohan(أصیص/ غم ٧.٥وزن اللقاح 
˚م٥±٢٥ووضعت في البیت الزجاجي ةمثقببالستیكیة  بأكیاس 

. ، استعملت اربع مكررات لكل معاملةةوفق ألتصمیم تام التعشی
١٤ةة. ةمد

ات لون = ١. = ٠: االتيیوماً من العدوى بأستخدام الدلیل المرضي ٢١المرض بعد  الجذورذ
أصفرار = ٢. بني فاتح مع إصفرار قلیل في أألوراق ق و

قزم البادره= ٣.أألوراق لجذورمع ت في ا اضح  ال و تز لشدة ة. = ٤. إخ
.)١٩٢٣(Mckinneyالمرض وفق معادلة 

صنف -
لعلوم –:یوماً ت٣٠عنبر محلي عمر  ارة ا وز

بع حرثت ٦٣إذ إنتخبت قطعة أرض مستطلیة الشكل بمساحة ٢٠٠٩/ ٤/ ٢٢والتكنولوجیا بتأریخ  تر مر م
قسم ٢١

. بطول 
Alternaria alternata)AA4 ( ,Curvularia tuberculata)CT4 ( ,

Drechslera monoceras)DM6 (  وD. australiensis)DA6 (سم ١.٥
غم PSA٥٠بواسطة ثاقب الف

درجة حرارة , مل٢٥٠دخن محلي معقم في دوارق  تحت  ١٤لمدة °م ١±٢٥حضنت 
،ساعة من أجل ضمان إنتشار الفطریات على الوسط٤٨المستمر كل 

١٠اء مقطر معقم إلى كل دورق مع التحریك المستمر لمدة مل م٢٠
بوس/ بوغ ١٠٦× ١, الشاش المعقم  امل 

١ةمل من كل عزلة على حد/ بوغ ١٠٥×٢.٥أما تركیز الخلیط فتم بأخذ 
) . ٢٠٠٣،Charudatanو Chandramohan(مل / بوغ ١٠٦× 

أخذ ) ١٠٠/ لتر ٢.٥( ٣٤–F–األدغال ستام  لك ب وذ
. ). ٣( ٢م/ ٤٠

٣٠صنف عنبر محلي بعمر -عوملت بادرات نوعین من األدغال الدنان والدھنان والرز
٢٠٠٩/ ٥/ ٢٤الرش المباشر على البادرات بتأریخ 

أخذ ٢٠٠٩/ ٦/ ١٤یوماً من العدوى بتأریخ ٢١سجلت النتائج بعد , ثالثة مكررات لكا معاملة  لك ب ١٠وذ
١= ٠ =

= ٣ملم ٥ة= ٢
من النبات % ٥٠= ٥ي مع تبقعات على غمد الورقھ من النبات ح% ٥٠أقل من = ٤أألوراق  

اخرون، Montazeri(حي مع موت أألوراق  Mckinney) ٢٠٠٦و
)١٩٢٣(.

النتائج والمناقشة
٢١تقویم كفاءة رش بادرات الدنان بعمر 

بر النتائج :منفرده أو كخلیط لشكلو١جدولال(تش ةة) ١ا
٢١في بادرات الدنان بعمر ةأو كخلیط أحدثت شدة مرض عالیةمنفرد

نت شدة% ٩٧–٥١معامالتھا  لتي كا وقد % ٠وا
٩٧ %
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ةة
( CharddattanوChandramohanة
D. monocerasة). ٢٠٠٣

)DM6 (٧١ %
أخرون Zhangة) ١-٣-٤و ٣-٢-٤( السابقھ  و) ١٩٩٦(و 
Zhang وWatson)في حین أظھرت عزلة الفطر) ١٩٩٧Alternaria alternata ٥١أقل شدة مرض

وDM6 ,DA6 ,CT4ة% . 
AA5ة

ةةةاإلحیائی
)Rosskopfو 2005و ٢٠٠٠SmithوHallett ،

).٢٠٠٦واخرون، Smithو 2006و ٢٩٩٣

أصابة ةمفردةللدنان بصورةتأثیر عزالت بعض الفطریات الممرض: )١(جدول ال
:بادرات الدنان

%شدة المرض ةرمز العزلأسم الفطرت
١Alternaria alternataAA5٥١.٠
٢Curvularia tuberculataCT4٥٩.٠
٣Drechslera  australiensisDA6٦٩.٠
٤D. monocerasDM6٧١.٠
AA5 +CT4 +DA6 +DM6٩٧.٠خلیط العزالت ٥
٠٠.٠ةمقارن٦

٠٧.٧%٥أقل فرق معنوي تحت مستوى 

٢١في):١(الشكل 
.الیسارمن الیمین إلى .  تحت ظروف البیت الزجاجي

.المقارنھ، DM6،DA6 ،CT4 ،AA5،خلیط العزالت

ةومؤكدةالسابقةللتجربةمماثل) ٢جدولال( ةالثانیةوجاءت نتائج التجرب
ةة

% ٦٣–٤٠في حین تراوحت شدة المرض في معامالت الفطریات المنفرده % ٨٩الفطریات شدة مرض 
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أعلى )  D. monoceras)DM4. ة% ٠قیاساً 
ةة

ةئیھ فعال ضد الدنان حیث یمكن تحضیر مستحضر حیوي من عزالتمكافحھ إحیا
ةببعض عزالت الفطریات الممرض

ة
)GohparaوYamaguchi،و١٩٩٣Sivanesan،و ١٩٨٧Yangو ٢٠٠٠Zhang

Cladosporium cladosporioides) ١٩٩٧، WatsonوZhangو ١٩٩٦
)CC6 (Ortiz-Ribbing وWilliams)من أن ) ٢٠٠٦

ةةةةبالمكافحةلعالقفعالیة الفطریات على األدغال ذات ا
ةوكذلك كفاءتھا في إفراز السموم واإلنزیمات المحلل

.نمو العائل النباتيفيللنبات مما یؤثر سلباً ةاألنسجھ في إداء أدوراھا الحیوی

ثیر بعض الفطریات الممرضھ للدنان تأ:)٢(جدول ال
.الدنان

لشدة االمرض% الرمزالفطراسم ت
١Cladosporium cladosporioidesCC6٤٠.٠
٢Curvularia lunataCL6٥٠.٠
٣D. monocerasDM4٦٣.٠
٤Ulocladium atrumUA4٥٠.٠
CC6 +CL6 +DM4 +UA4٨٩.٠عزالتخلیط ال٥
٠٠.٠ةمقارن٦

٠٤.٦%٥أقل فرق معنوي تحت مستوى 

: بلقاح بعض الفطریات الممرضھ للدنان باستخدام إستراتیجیة المسبب المتعددةتأثیر معاملة الترب
أن معاملة الخلیط قد أعطت أعلى نسبة خفض في نسبة إنبات الب) ٣جدولال( النتائج 

ارنة% ١٢.٥ ةةمق
ةوأن ھذا قد یتأتى من العمل المشترك لھذةومعاملة الفطریات المفرد

Chandramohanة) Chiang١٩٨٩(ةةة
للدغل ةالعددیةقد قللت من الكثافةمن أن معاملة الخلیط عند أضافتھا في عملیات المكافح) ٢٠٠٤(وأخرون 

Guineagrassةةةة
ةالفطریات وھي مجتمعةبھذةالمعاملةالفطریات على أألنسج

ةةنسجالاة ة
ةةلألنسجةوأألنزیمات المحلل

هذخلیط وھ
فقد ) P = 0.05( لألنبات ةالمئویةفي النسبةفقد أعطت فروقات معنویةأما  المعامالت المنفرد. المنفرده 

% ٣١.٥أعلى خفض في نسبة اإلنبات إذ كانت نسبة أألنبات في معاملتھا CD3الفطرةأحدثت عزل
أعطتFSe6ة% ٥١.٢٥فقد كان معدل نسبة اإلنبات في معاملتھا FO3الفطر  ة عزل ٥٤.٧٥إذ 
اك , % ٨٤.٠ةمقارنة بمعاملة المقارن% 

CD3ةةالمئویةفي النسبةمعنویةفروقات إحصائی
من ) ٢٠٠٧( FSe6و FO3بین العزلتین ةفروقات معنوی

فطر الت ال عالقCylindrocarpon didymiumأن عز ل ات ا ال ذ عند ةاألدغ
ا ذكر . ة ) ١٩٩٨(Baileyكم
Fusarium oxysporum ال التي % ٥٨.٥–٤٢.٠أعطت نسبة أنبات تراوحت بین دغ أأل عض  ب ذور  ب ل

ة
. ةكما وأن أطالق

) ٣الجدول (ایضاالنتائج
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لمنفردمقارنة ب% ٧٨.٢شدة المرض في معاملتھا  مالت ا ا لمع ةا
٦١.٤-٤٠.٠ %Cylindrocarpon didymium

FSe6عزلة ال% ٦١.٩فقد كانت شدة المرض في معاملتھا  ةالمعامالت المنفرد
لطة% . ٤٠.٢مرض  مخت ل ةا

فيةنتیجةتحدثھ عزالت الفطریات التي تعود إلى أنواع مختلف
ةةمنھا سموماً وأنزیمات مختلف

ةو
Chin٢٠٠٣و ٢٠٠٧(

اخرون و Rectorو٢٠٠١واخرون،Masangkayو اخرون،Rosskopfو ). ١٩٩٩و
ةفي أمراضیتھا فیمكن أن یعز

ةةة
)Bayotو ١٩٩٤ClarkeوAkhkha،و ٢٠٠٢Kiss،و ٢٠٠٣

Montazeri،و ٢٠٠٦واخرونSerghati،و ٢٠٠٥واخرونYang،٢٠٠٠واخرون.(

:)٣(جدولال
.خلیط في إنبات بذور الدنان وإصابة بادراتھ

نسبة أألنبات ةرمزالعزلالفطرت
%

شدة المرض 
%

١Cylindrocarpon
didymiumCD3٣١.٥٠٦١.٩٠

٢Fusarium oxysporumFO3٥١.٢٥٤٦.٢٥
٣F. semitectumFSe6٥٤.٧٥٤٠.٢٠
CD3 +FO3 +FSe6١٢.٥٠٧٨.٢٠خلیط العزالت ٤
٨٤.٠٠٠٠.٠٠ةمقارن٥

٠٨.٢٠٠٧.٤٠%٥أقل فرق معنوي تحت مستوى 

أو على  فرده  بصوره من
ةةةوجود فروقات معنوی) ٢الشكلو٤جدول ال( ةالحقلیةأظھرت نتائج التجرب: شكل خلیط

% ٧١.٦و % ٨٠.٠المعامالت تأثیراً فقد أحدثت معاملة الخلیط شدة مرض 
عزلة % ٣٢.٦ة ل ل

AA5٤٠.٦و  %DA6 ٤٨.٠و %CT4 ٦% ٥٥.٣وDM
عزلة % ٣٤.٦لمعامالت المنفرده بادرات الدھنان فقد كانت شدة المرض ل ل عزلة % ٣٦.٠و AA5ل ل CT4ل

ةة. ٦DM% ٤٩.٠و DA6%  ٤٢.٣و 
ةبین معاملة الخلیط والعزالت المنفرد

). ٢٠٠٦، WilliamsوOrtiz-Ribbing(على أنسجة البا
DM6ة

للدنان% ٥٥.٣
لك ألفرازه D. monoceras% ٤٩.٠و وكذ

Echinochloa sp.)Zhang،اخرون ١٩٩٦و
٣٤-F–).2000و ١٩٩٧،WatsonوZhangو 
% ٧٢.٠للدنان و % ٧٢.٣في

)٢٠٠٦  .(
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فطر( ة دون  ) ب
.العزالت على عوائلھا دون غیرھا من النباتات األخرى

في تأثیر بعض العزالت الممرضھ للدنان :) ٤(جدول ال
.المنتشره في حقول الرز

%ةشدة أألصابالرمزةالمعاملت
عنبر-رزالدھنانالدنان

١Alternaria alternataAA5٣٢.٦٣٤.٦٢.٣
٢Curvularia tuberculataCT4٤٨.٠٣٦.٠٢.٠
٣Drechslera  australiensisDA6٤٠.٦٤٢.٣١.٣
٤D. monocerasDM6٥٥.٣٤٩.٠١.٣
AA5 +CT4 +DA6 +DM6٨٠.٠٧١.٦١.٣خلیط العزالت ٥
٣٤٧٢.٣٧٢.٠٢.٦-F–المبید الكیمیائي  ستام ٦
٠.٠٠.٠٠.٠ةمقارن٧

*٣.٥%٥أقل فرق معنوي للتداخل بین المعامالت تحت مستوى 

EVALUATING THE EFFICIENCY OF SOME BARNYARDGRASS
PATHOGENIC FUNGI ON ITS CONTROL BY USING MULTIPLE

PATHOGEN STRATEGY.
Kamil S. Juber                                                 Khalid A. Jasim

Plant Prot. Dept. College of Agric.. Ministry of Sci. and Tech.
Baghdad Univ

ABSTRACT:
This study had been conducted to evaluate the efficacy of the isolated fungi

on Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. individually or in combination by using
multiple pathogen strategy under glass house and field conditions. Test of spraying
Barnyard grass 21 days old with spore suspension of pathogenic fungi isolates
individually or incompination under glasshouse condition showed that all the
treatments gave significant increase in disease severity as compared with the
control treatment which was not treated with pathogenic fungi, with the superior of
the treatment of mixture of the isolates AA5+ CT4 + DA6 + DM6 over the
treatments of these fungi individually. The disease severity in the mixture treatment
was 97 %. Results of soil treatment with spores suspension of pathogenic fungi
isolates were showed the mixture of the isolates  CD3 + FO3 + FSe6 gave highest
effect in percentage of seed germination and disease severity 12.5% and 78.2 %
individually, Field condition experiment showed highest effect on the disease
severity to the mixture of isolates  AA5 + CT4 + DA6 + DM6 on both weeds
Barnyardgrass and Watergrass which are the most distributions in rice fields when
compared  with the treatment by single fungus and the disease severity was 80.8 %
on Barnyardgrass and 71.6 % on Watergrass. The results showed that all treatments
on rice plants have no significant reduction in the disease severity as compared with
the control treatment which was not treated with pathogenic fungi.
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١٢

٣٤

٥٦

نباتي الدنان والدھنان والرز صنف عنبر محلي تحت فيتأثیر خلیط بعض الفطریات الممرضة ) ٢(الشكل
.الظروف الحقلیة

خلیط الفطریات الممرضةدنان معامل ب. ٢.                     دنان غیر معامل. ١
دھنان معامل بخلیط الفطریات الممرضة. ٤.           دھنان غیر معامل. ٣
.رز صنف عنبر محلي معامل بخلیط الفطریات الممرضة. ٦.                      رز غیر معامل. ٥


