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حساسیة بعض اصناف القمح الناعم والقاسي لالصابة بالتفحم المغطى ومكافحتھ
**محمود المعروف دعما*   ستار عزیز شمس هللا *   محمد صادق حسن

جامعة بغداد/ كلیة الزراعة/ قسم وقایة النبات* 
وزارة العلوم والتكنولوجیا**

الخالصة 
الختبار ٢٠٠٦خالل الموسمجامعة بغداد/ الزراعةكلیة / في قسم وقایة النباتالتجربةاجریت

Tilletiaحساسیة بعض اصناف الحنطة لالصابة بالتفحم المغطى المتسبب عن الفطر  spp. ومكافحة
واصناف القمح القاسي ام ربیع والشام واراتومان اصناف القمح الناعم تموز النتائج المرض اوضحت 

العدوى الصناعیة في حین اظھرت اصناف القمح الناعم لطیفیة واكساد مقاومة عالیة للمرض تحت ظروف
Corn Mealو Water Agarاالوساط اظھرت. وصابر بیك والمیالد حساسیة عالیة لالصابة بالمرض

Agar تمیز المبیدین . مقارنةً باالوساط االخرى مختبریاً التیلیةاعلى مستویات النبات االبواغVitavax-
plus وCarboxinنبات االبواغ التیلیة على الوسط كامل التثبیط فيWater Agarتتاثر حیویة دون ان

كفاءة عالیة بالسیطرة على Vitavax-plusو Raxilو Dividendاظھرت المبیدات . انبات الحبوب
اصابة الصنف صابر بیك بالنسبفي الصنف سالي واختزال معنوي في معدل % ١٠٠المرض بنسبة 

الى خفض معنوي Carboxinادى المبید في حین، للمبیدات الثالثة على التوالي% ٩٦.٦و ٩٨.٣و ١٠٠
ادت المعاملة بمادة . في صابربیك% ٩٨.٢في الصنف سالي و % ٩٧.٣في معدل نسبة االصابة بالمرض 

% ٨٨.٣و ٩٠.٨الصنفین سالي وصابربیك بنسبة اصابةطحین القمح الناعم الى خفض معنوي في معدل 
في صنفي القمح % ٧٤.٠و ٨٤.٣اما الحلیب منزوع الدسم فقد خفض االصابة بنسبة . تواليعلى ال

في % ٨٠.٠٣نسبة االصابة بمقدار Chemofoomالكبریت العراقي في حین خفضصابربیك وسالي 
. صنف صابربیك

المقدمة
Triticumیعد محصول القمح  spp. كبیرة في من محاصیل الحبوب الرئیسیة التي تحضى باھمیة

یتعرض ).١٩٩٧، Daviesو Gooding(المساحة المزروعة واالھمیة االقتصادیة من حیثالعالم 
covered smutوتسمى ایضاً التفحم المغطى ،common buntصول الى امراض منھا التفحم الشائعالمح

یتسبب Complete buntاو التفحم الكامل،Hill buntاو تفحم التل،Stinking smutاو التفحم النتن ،
في محدثاً خسائر كبیرة في المناطق الشمالیةو T. laevisو Tilletia triticiعن االصابة بالفطریات 

مختلفة في مقاومة مبیدات واجریت العدید من الدراسات حول كفاءة )٢٠٠٤المعروف واخرون ، (العراق
. ١٩٨١داود والحسن ، . ١٩٧٧رون ، حسن واخال;١٩٨١البلداوي واخرون ،.١٩٧٣شالي ،(المرض 

اجریت العدید من كما ). ٢٠٠٤والمعروف واخرون ،٢٠٠١حسن واخرون ، . ١٩٨١حسن ومصطفى ، 
٤٢على ) ١٩٨٩(اذ حصل ابراھیم واخرون مقاومة اصناف الحنطة للمرضالدراسات للحصول على صفة

. اك من خالل التشعیع للحبوب باشعة كامامنتخباً مقاوماً من الصنف صابربیك وھجینھ من الصنف مكسیب
وبالنظر لكون المرض یھدد زراعة المحصول في العراق ولظھور اصناف جدیدة من القمح الناعم والقاسي 

بھدف اختبار حساسیة االصناف وكفاءة ومبیدات جدیدة عالوة على بدائلھا العضویة فقد اجري ھذا البحث 
.لمرضالمبیدات المتوفرة في السیطرة على ا

ھوطرائقالبحث مواد 
حساسیة بعض اصناف القمح المعتمدة لالصابة بالمرض -١

T. durumوثمانیة للقمح القاسيTriticum aestivumاستخدم عشرون صنفاً من القمح الناعم 
.وزارة العلوم والتكنولوجیا/تم الحصول علیھا من محطة ابحاث اللطیفیة ) ١(جدول ال

اعیة لبذور االصناف باالبواغ التیلیة باستعمال كرات متفحمة من نماذج قمح اجریت العدوى الصن

.٢٠٠٦مستل من اطروحة ماجستیر للباحث الثاني 
٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ استالم البحث  

اصناف القمح المستخدمة في التجربة) :١(جدول ال
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القاسيالقمح الناعمالقمح 
لنسباالصنفالنسبالصنف
)ایكاردا(مدخل ٣شام ساللة مكسیكیةالنخوة

مكسیباك×صابربیك٢تموز 
)مشعع(

)ایكاردا(مدخل اكساد
محليسن الجمل

)ایكاردا(مدخل ازرعمكسیباك×صابربیكالتحدي
سن الجمل× صابربیك٨٥دور ساللة مكسیكیةالمیالد

HD×صابربیكربیعة
"Pic"s" Roff"s× واحة العراقمشعع

Rhexta

ابو ×مكسیباك×صابربیك(٣تموز 
محلينیةوكارمشعع) ٤غریب

٦٩Jori,×Hauام ربیعساللة استرالیةلطیفیة 
مكسیباك مشععالعراق

R23× مكسیباك ٣١١بابل 
مكسیكیةاباء

٨١٥٦مكسیكي مكسیباك
صابربیك مشععاراتوم
مكسیكي النور

ي مكسیكالھاشمیة

)مكسیباك×صابربیك(النداء
مشعع

)مكسیباك×نجاح(العز
مشعع

محليصابربیك

)الجس× صابربیك(سالي
مشعع

الجس× صابربیك انتصار
مكسیباك مشعع

٠.٥/١٠٠)Doddof
٢١.٥×٣) ١٩٧٤، Todororaو

. خط/٣٠٦٠٥
الث مكررات) RCBD(العشوائیة الكاملة  ث ة . وب

. ٣-٢الالزمة النبات االبواغ التیلیة بسقي االلواح قبل الزراعة ثم زراعة البذور بعد 
 .

)Dodoff وTodorora ،محورة ) ١٩٧٤ ل تماداً ا اع
نف مقاوم اكاالتي  الص تبر  الصابة ) MR(% ١٠-٠) R(ع ا بة  ٣٠-١١نس

%. ١٠٠-٥١نسبة االصابة ) HS(وعالي الحساسیة % ٥٠-٣١نسبة االصابة ) S(وحساس % 
و %Water Agar٢لت االوساطاستعم: استنبات االبواغ التیلیة باستعمال اوساط غذائیة مختلفة -٢

Soil Extract Agar وNutrient Agar وCorn Meal Agar وSterilized Water.
زرعت االبواغ التیلیة الماخوذة . سم وبثالث مكررات لكل وسط٩وزعت في اطباق زجاجیة قطر 

االطباق واعطیت م فحصت ْ ١٥ایام بدرجة ٤-٣حظنت االطباق لمدة . من كرات متفحمة بابرة معقمة
% .٥٠نسبة االنبات اكثر من عندما كانتانبات عالي (+++) 

%.٤٩-٢٥نسبة االنبات بین عندما كانتانبات متوسط (++) 
%. ٢٤-١نسبة االنبات بین عندما كانتانبات قلیل (+) 
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العضویة في مكافحة مرض التفحم المغطالمواد الكیمیائیة والمبیداتاختبار كفاءة بعض -٣
:)Gassnar وNiemann ،١٩٥٤ (
) ١(واغ الفطر كما في ببا

: التي الموصى بھا مع ترك مجموعة من البذور غیر المعاملة كمقارنة وكا
١-Carboxinكغم بذور/غم٢ .
٢-Raxilكغم بذور/غم١.٥ .
٣-Dividendكغم بذور/غم١ .
٤-Chemofoanكغم بذور/غم٨ .
٥-Vitavaxكغم بذور/غم١ .
)٢٠٠١، Kristensenو Borgen(كغم بذور  /غم٤٥حلیب بدون دسم -٦
كغم بذور /غم٤٥طحین قمح ناعم -٧

٢٥غرست في كل طبق . سم١٢، وزع باطباق زجاجیة بقطر % Water Agar٢حضر وسط 
بذرة بعد التصلب باستخدام ملقط معقم بغمر النھایة الشعربة للحبة بالوسط لحد نصف طولھا وكررت ثالث 

ایام ثم ازیلت الحبوب من ٦-٤م لمدة ١٢ْوضعت االطباق الزجاجیة في حاضنة بدرجة . مرات لكل معاملة
فحصت الحفر تحت المجھر الضوئي وقدرت . ق واعیدت االطباق الى الحاضنة لمدة یومین اخریناالطبا

: عدد االبواغ النابتة باستخدام مقیاس خاص
ال یوجد انبات = ٠

بوغ نابت ٢-١عدد قلیل جداً   = ٠.١
بضع ابواغ فقط = ٠.٥

من االبواغ نابتة % ١= ١
من االبواغ نابتة % ٥= ٢
من االبواغ نابتیة %٥٠= ٣
من االبواغ نابتة % ٥٠اكثر من = ٤

)١٩٢٣، Mickinney(الستخراج الدلیل النبات االبواغ المعادلة االتیةواستعملت 

١٠٠× =النبات االبواغ % 

حبة من كل معاملة في ثالث مكررات ٦٠زراعة كما اختبر تاثیر المواد في انبات البذور المعاملة ب
مل ماء مقطر معقم وضعت االطباق في الحاضنة بدرجة ٢٠سم تحوي تربة مزیجیة مع ١٢في اطباق قطر 

من الباردات وحللت البیانات على اساس التصمیم العشوائي الكامل % ٥٠االیام لبزوغم وحسبت عدد ١٠ْ
)CRD .(

نفسھا تعفیراً لبذور الصنفین صابربیك وسالي والنسبالمواد المذكورة والمبیداتكما استعملت نفس
بعد تلویثھما بابواغ الفطر المسبب للمرض وزراعتھا في الحقل بنفس الطریقة التي تمت فیھا دراسة حساسیة 

صمیم االصناف وسجلت النتائج في نھایة الموسم بحساب النسبة المئویة لالصابة وحللت البیانات على اساس ت
. القطاعات العشوائیة الكاملة

النتائج والمناقشة
االصناف المدروسة بمرض اصابة) ٢(جدول الیوضح : حساسیة بعض اصناف القمح لالصابة بالتفحم-١

بدرجات متباینة بین المقاوم والحساس ویمكن تقسیم االصناف وفقاً لمقاومتھا الى اربع والتفحم المغطى 
واراتوم وبلغت ٢لناعم تموز مجموعة االصناف المقاومة وتضم اصناف القمح امجامیع رئیسیة االولى

فقد شملت االصناف ) متوسطة المقاومة(على التوالي اما المجموعة الثانیة % ٨.٨٨و % ٥.٣٥اصابتھا 
ا والنور والعز والعراق  نصور ب لم ، ١٦.٥٧، ١٣.٢، ١٠.٣٩انتصار وبلغت معدالت اصابتھا وربیعةوا
)االصناف الحساسة(ضمت المجموعة الثالثة . على التوالي بمقاومة متوسطة٢٧.١٢و ٢٥.١٢، ٢٠.٢٠
، اباء ، النداء ، التحدي ، سالي، مكسیباك بنسب اصابة٣، تموز ١١٣الھاشمیة ، النخوة ، بابل وھي 

ناف المذكورة بقیة االصنسب اصابة في الھاشمیة ووقعت % ٣١.٤٤في مكسیباك و % ٤٨.٧٣تتراوح بین
اما المجموعة الرابعة فشملت االصناف لطیفیة ، صابربیك، المیالد التي تمیزت بحساسیة عالیة بنسب . بینھما

ان اصابة الصنف مكسیباك بھذه النسبة العالیة . على التوالي% ٥٧.٩٦و % ٥٧.٥٣و % ٥٢.١٥اصابة 

)درجة انبات االبواغ × عدد الحفر (مجموع 

اعلى درجة × عدد الحفر الكلي 



٢٠١٠) ٢ملحق (العدد )  ٣٨(المجلد ( ISSN 1815-316X )مجلة زراعة الرافدین                        

لمسبب كما انھ عرف في سوریا بانھ ووقوعھ مع االصناف الحساسة قد یرجع الى ظھور سالالت جدیدة ل
نتیجة تبذیره الدائم من قبل او قد یكون الصنف قد تدھور) ١٩٨٨(Nachitو Mamlukحساس وفق 

اما بقیة االصناف الحساسة فقد یكون سبب حساسیتھا انھا منحدرة من اصناف مكسیكیة ال تحمل .المزارعین
. بایض االزھار وقت االصابةاي صفة مقاومة للمرض او فشل الفطر في اختراق م

ح الناعم لالصابة بالتفحم المغطىحساسیة اصناف القم) :٢(جدول ال
نوع االصابة%نسبة االصابةالصنفنوع االصابة%نسبة االصابةالصنف
١١٣٣٣.٥٤Sبابل ٢٥.٣٥Rتموز 

٣٣٥.٧٢Sتموز ٨.٨٥Rاراتوم
٣٩.٤٨Sاباء١٠.٣٩MRالعراق
٣٩.٦٦Sالنداء١٣.٢MRالعز
٤٢.٦٠Sالتحدي١٦.٥٧MRالنور

ا نصور ب لم ٤٥.٥٣Sسالي٢٠.٢٠MRا
٤٨.٧٢Sمكسیباك٢٥.١٢MRربیعة
٥٢.١٥HSلطیفیة٢٧.١٢MRانتصار
٥٧.٥٣HSصابربیك٣١.٤٤Sالھاشمیة
٥٧.٩٦HSالمیالد٣٢.٢٢Sالنخوة

L.S.D. 0.05٩.٤١
R =١٠- بة االصابة صفر مقاوم نس%MR = ٣٠-١١معتدل المقاومة بنسبة اصابة%
S = ٥٠-٣١حساس بنسبة اصابة%HS = ١٠٠-٥١عالي الحساسیة بنسبة اصابة%

ام الربیع المقاومة وھي وقعت اصناف القمح القاسي بثالث مجامیع ضمت المجموعة االولى االصناف 
اما الصنف ازرع فكان متوسط . على التوالي% ٧.٩٤و % ٧.٠٢و % ٢.٥٠واكساد بنسبة اصابة ٣وشام 

، كارونیة، ٨٥في حین شملت المجموعة الحساسة لالصابة االصناف دور ١٧.٠٣المقاومة بنسبة اصابة 
بنسبة ٨٥في دور واقلھا% ٤٢.٠٦سن الجمل ، واحة العراق بنسب اصابة اعالھا في واحة العراق 

). ٣جدول ال(% ٣٠.٧٣

لالصابة بالتفحم المغطى القاسيحساسیة اصناف القمح ) :٣(جدول ال
نوع االصابة%نسبة االصابة الصنف
٢.٥٠Rام ربیع

٣٧.٠٢Rشام 
٧.٩٤Rاكساد
١٧.٠٣MRازرع

٨٥٣٠.٧٣Sدور 
٣٥.٨٢Sكارونیة 

٣٧.٥٦Sسن الجمل 
٤٢.٠٦Sاق واحة العر

L.S.D. 0.05٤.٠٢
تباین مستوى انبات ) ٤(جدول الیوضح : استنبات االبواغ التیلیة باستعمال اوساط غذائیة مختلفة -٢

االبواغ التیلیة لفطر التفحم على االوساط المختلفة وبلغ اعلى مستوى لالنبات باستعمال الوسطین الغذائیین 
)W.A. (Water Agar و)C.M.A (Corn Meal Agar . وكانت النسبة المتوسطة في الوسطین

S.E.A.Soil Extract Agar و)N.A. (Nutrient Agar واقل نسبة في الوسط المائي)S.W. (
Sterilized Water . علیھ یمكن استعمالW.A. للتجارب المختبریة وبكفاءة لكونھ اعطى نسبة انبات

. عالیة

تیلیة لفطریات التفحم على االوساط في المختبراستنبات االبواغ ال) :٤(جدول ال
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مستوى االنباتالوسط

W.A. Water Agar+++

C.M.A. Corn Meal Agar+++

S.E.A Soil Extract Agar++

N.A. Nutrient Agar++

S.W. Sterilized Water+

. ن االبواغم% ٥٠-٢٥انبات متوسط (++) . من االبواغ% ٥٠انبات عالي اكثر من (+++) 
. من االبواغ% ٢٤- ١انبات قلیل (+) 

توضح نتائج :مختبریاً كفاءة بعض الكیمیاویات والمواد العضویة في مكافحة مرض التفحم المغطى-٣
تباین مجموعة المبیدات الكیمیائیة والمواد العضویة في كفائتھا في السیطرة على المرض واظھر ) ٥(جدول ال

دون التاثیر .W.Aنبات االبواغ التیلیة على الوسط التاماً تثبیطیاً Carboxinو Vitavax-plusالمبیدین 
) TCA ،Tri carboxylic acid(في حیویة الحبوب اذ تعمل ھذه المبیدات بالمالمسة لتعطیل دورة 

انباتالذي اختزل Raxilتالھا المبید ). ٢٠٠١واخرون ،Mathre(والتخلیق الحیوي لبعض االنزیمات 
و % ٦٠والحلیب منزوع الدسم نسبة اختزال Chemofoamوتاتي مادتي الـ %. ٩٨.٥بنسبة االبواغ

% ٢٥الىوطحین القمح الناعم Dividinedمعاملتي المبید انخفضت فاعلیةعلى التوالي في حین % ٤١
المالمسة وھذا یؤید ما تكمن في فعالیتھ الجھازیة ولیس لھ تاثیر بDividinedوان فعالیة مبید الـ . ھمامنلكل

). ١٩٩١، Williams(ذھب الیھ 

) :٥(ال
المغطى مختبریاً 

التركیز المعاملة
كغم بذور/غم

النبات االبواغ % 
التیلیة

من % ٥٠عدد االیام لبزوغ 
م١٠ْجة بدرالبادرات

٧٥%Carboxin٢٠.٠١١
Raxil١.٥١١.٥١٠

Dividined٣ %١٧٥.٠٩
Chemofoam٨٤٠.٦١٠.٦
Vitavax-plus١٠.٠١١
Skim milk٤٥٥٩.٦٩.٦

Wheat flour٤٥٧٥.٠١١.٦
٠١٠٠.٠١١مقارنة

L.S.D. 0.05٦.٣٤٢.٠

المبیدات في حیویة وانبات البذور المعاملة بالمواد تشیر النتائج الى عدم وجود تاثیر معنوي لھذه
الذي اظھر تاثیراً معنویاً في رفع انبات البذور وھذا قد یساعد في خفض Dividinedوالمبیدات عدا المبید 

.فرص حدوث االصابة نتیجة لھروب البادرات
املة المقارنة التي بلغت ت المواد المستعملة نسب االصابة بالمرض مقارنةً بمعضاما في الحقل فقد خف

في صنفي القمح صابربیك وسالي على التوالي واثبتت المبیدات % ٥٦.٩٣و % ٦٢.٦٣نسبة اصابتھا 
Dividined وRaxilوVitavax-plus سیطرتھا التامة على المرض في الصنف سالي في حین اختزلت

لى التوالي جدول عالثالثةللمبیدات % ٩٦.٢و % ٩٨و % ١٠٠اصابة الصنف صابر بیك بنسبمعنویاً 
في الصنف سالي عند % ٩١.٩٢الى المرضخفض تھا فياثبتت فعالیفقد اما بالنسبة للمواد العضویة ). ٦(

نسبة في الصنف صابربیك في حین خفض الطحین الناعم % ١٥.٧٠و استخدام الحلیب منزوع الدسم 
اقل المواد Chomofoamان الـ في الصنف صابربیك وك% ٢٦وفي الصنف سالي %١١.٧٠الى المرض
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تتفق ھذه النتائج في الصنف سالي % ٣٩.١في الصنف صابربیك و% ١٩.٧٠ض المرضتاثیراً حیث خف
كما تتفق نتائج الكیموفوم مع حسن واخرون ) ٢٠٠٤(والمعروف واخرون )١٩٩١(Williamمع 

غذائي لالحیاء الدقیقة التي تعمل ویكمن تاثیر المواد العضویة الى انھا یمكن ان تستعمل كمصدر ) ٢٠٠١(
). ٢٠٠١، Kristensenو Borgen(كمنافس للمسبب المرضي 

كفاءة بعض المبیدات الكیمیائیة والمواد العضویة في مكافحة مرض التفحم المغطى حقلیاً ) :٦(جدول ال

التركیزالمعاملة
كغم/غم

بالمرضلالصابة% 
ساليصابربیك

Carboxin ٧٥٥٢١.١٣١.٦٣
Raxil١.٥١.٠٦٠.٠

Dividend ١٠.٠٠.٠%٣
Chemofoam٨١٢.٣٥٢٢.٢٦
Vitavax-plus١٢.١٠٠.٠
Skim-milk٤٥٩.٨٠١٤.٨٠

Wheat flour٤٥٧.٣٣٥.٢٣
٠٦٢.٦٣٥٦.٩٣مقارنة

L.S.D. ٠.٠٥٥.٨٣٥.٨٣

SUSCEPTIBILITY OF SOME HARD AND SOFT WHEAT CULTIVARS
FOR COVERED SMUT AND ITS CONTROL

M.S. Hassan*    S.A. ShamsAllah*     E. M. AL-Maarof**
* Plant Prot. Dept./College of Agric./Univ. of Baghdad, Iraq

**Ministry of Science and Technology

ABSTRACT
An experiment conducted at College of Agriculture, Univ. of Baghdad during

seaso 2006 to evaluate susceptibility of some hard and soft wheat cultivars for
covered smut caused by Tilletia spp. Results showed high resistance of C.Vs.
Tamuz 2 , Iratum and Durum wheat C.Vs., Umrabi, Sham 3, and Aksad under
artificial inoculation , while Latifia, SaberBeg and Milad showed high susceptibility
toward this infection. Water Agar and Corn Meal Agar media gave the highest
spore germination in the laboratory. Most of the chemical fungicides and organic
substances were more effective against this disease particularly Carboxin and
Vitvax-plus which prevented spores germination completely on W.A. with no
effects on the grain viability. Field trials showed significant effects of Dividen,
Raxil and Vitvax-plus with complete reduction of disease in Sali cultivar 98.3% and
96.6% in SaberBeg respectively. Carboxin reduced infections by 97.3% in Sali and
98.2% in SaberBeg. Wheat flour treatment also reduced disease incidence in both
Sali and SaberBeg by 90.8 and 88.3% respectively compared with 84.3% and
74.0% used skim milk in Sali and SaberBeg respectively. Finally Chemofoom
application reduced infected plants by 80.3% in SaberBeg , cultivars.

المصادر
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افحة مرض . )١٩٧٧( نجاح مك

. ة
. ١٥٤-١٤٦: ١. المزروعات

. )١٩٨١(حسن ، محمد صادق وفاضل حسین مصطفى 
. ٥٠-٤٥):٢(٢. الكتاب السنوي لبحوث وقایة المزروعات. المغطى على الحنطة

مجلة تكریت . انتاج مبید لمكافحة مرض التفحم المغطى على الحنطة من مواد متوفرة محلیاً . )٢٠٠١(
. ٨٥-٧٩): ٧. (للعلوم الزراعیة

. )١٩٨١(داود ، عباس عبد الكریم وخلیل كاظم الحسن 
.٦٢-٥١): ٢(٢. الكتاب السنوي لبحوث وقایة المزروعات. لى الحنطة المغطى ع

. )١٩٧٣(شالي ، روناك عبد الرحمن
. ٦٨-٦٣): ١(٢٨. مجلة الزراعة العراقیة . غیر الزئبقیة

. )٢٠٠٤(یاس قليالمعروف، عماد محمود ، فارس عبد هللا فیاض وعباس ال
. . في مقاومة مرض التفحم المغطى في محصول القمح
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