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  الخالصة

(ت العراقـي أظهرت نتائج دراسة أجریت في محطتي نینوى وبكرة جو في السلیمانیة إن لفضـالت الكبریـ

T.cariesو  Tilletia  foetidaالمتسـبب عـن الفطـر فعالیة ضد مرض التفحم المغطى علـى الحنطـة) الفوم 

مــش وبكفــاءة اقــل مــن مبیــد 400-350وبحجــم جزیئــات تعفیــراً كغــم بــذور/ غــم 40-30عنــد اســتعمالها بنســبة 

%  10و 34.08و 36.79ي نینــوى وبلغــت نســبة االصــابة فــالموصــى لمكافحــة المــرض60-الــدایثین اس 

ولــم یكــن للفــوم تــاثیرًا فــي بكــرة جــو علــى التــوالي 16.50و 22.73و 27.73بلغــت حــینعلــى التــوالي فــي

كمــا ادت المعاملــة بــالفوم الــى زیــادة حاصــل . النبــات فــي الحقــل اطــوالنســب إنبــات البــذور أو خفــض معنویــًا فــي 

  % .40من الحنطة بنسبة الدونم 

  

Controlling of Covered Smut on Wheat by Iraqi Sulfur Foam

M. S. Hassan
Plant Prot. Dept. - College of Agriculture University of Baghdad

Abstract
A study was conducted in Neneva and Sulaimaniya, using sulfur foam, by –

product of sulfur refineries to control covered smut disease of wheat caused by 
Tiltetia  foetida, T.caries. Results showed that Foam at rate of 30-40 gm/kg. Seeds 
were effective with rate of infection in Neneva 36.79, 34.08, 10 % respectively while 
it reached 27.73, 22.73, 16.50 % in Sulaimaniya respectively, but it did not as 
effective as Dithane S – 60, the fungicide commonly used in Iraq. Foam had not 
negative significant effect on seed germination and plant Length in the field, 
Treatment with Foam significantly increase the yield by rate of 40%. 

  

  المقدمة

یعتبر محصول الحنطة أساس اقتصاد المزارع في المنطقة الشمالیة من العـراق وخاصـًة الزراعـة الدیمیـة 

 Tilletiaویتعــرض هــذا المحصــول إلــى عــدد مــن اآلفــات أهمهــا مــرض الــتفحم المغطــى المتســبب عــن الفطــر . 

foetida وT. cariesیهـاجم . مناسـبة لتفشـي المـرض حیث توفر الظروف المالئمة مـن رطوبـة وحـرارة وأجـواء

) 1(المرض جمیع أصناف الحنطة الناعمة والخشنة كما سجل نزوح المرض إلـى المحافظـات الوسـطى والجنوبیـة 

إذا لــم تعامــل بالكیمیاویــات المناسـبة قبــل الزراعــة ویــؤدي إلــى % 50تصـل الخســارة بهــذا المــرض إلــى أكثـر مــن . 

  ) .2(المصابة إتالف كامل محتویات الحبوب في السنبلة
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استعملت في العراق عدة مبیدات كیمیائیة لمكافحة المرض منها المركبات الزئبقیة التي أوقف استعمالها 

وبعـدها مـادة دایثـین اس . محلهـا بكفـاءة 45-، ثـم اسـتعملت مـادة دایثـین م) 3(لخطورتهـا 1972في القطر عام 

  ) . 2(15وكینولیت 60-

جـرب اســتعمال فضــالت الكبریــت ) . 1(كفــاءة فــي االســتعمال ودیفـدنت ینكاربوكســكمـا أبــدت المبیــدات

وكانـت النتــائج غیـر واضــحة وفـي قســم منهـا كانــت النتـائج مماثلــة 1981ألول مـرة فــي مكافحـة هــذا المـرض عــام 

د نفـذ ولتـوفر المـادة محلیـًا وكونهـا مـن الملوثـات للبیئـة كمتبقیـات مـن شـركة كبریـت المشـراق فقـ) 4(للمبید القیاسـي 

  . هذا البحث للتأكد من فعالیة مادة الفوم لمكافحة المرض 

  

  طرائق العملالمواد و 

تـــم تحلیــــل نمــــوذج الفـــوم المســــتخدم فــــي التجـــارب لمعرفــــة مكوناتــــه بواســـطة جهــــاز االمتصــــاص الــــذري 

Atomic absorption .  

م الفطـــرین اســـتعمل صـــنف الحنطـــة صـــابر بیـــك الحســـاس للمـــرض فـــي التجـــارب ولوثـــت البـــذور بجـــراثی

كغـم بـذور ووضـعت فـي أكیـاس مـن النـایلون خلطـت / غـرام 3بنسـبة T. cariesو Tilletia foetidaالمسـببة 

  :جیدًا لضمان توزیع الجراثیم على البذور ، ثم قسمت كمیة البذور المعاملة بالجراثیم على المعامالت التالیة 

  كغم بذور / غم فوم 1-15

كغم بذور/ غم فوم 2-20

كغم بذور/ وم غم ف3-30

كغم بذور/ غم فوم 4-40

كغم بذور/ غم فوم 5-50

كغم بذور / غم زهر الكبریت 6-5

كغم بذور / 60–غم دایثین اس 7-3

مقارنة ملوثة بجراثیم الفطر فقط -8

وضــعت البــذور الملوثــة بجــراثیم الفطــر فــي أكیـــاس . مــش 300–250كــان الفــوم المســتعمل بنعومــة 

تـم حسـاب . السابقة من المواد وخلطت بالتقلیب جیـدًا لضـمان نثـر المـواد علـى البـذور نایلون أضیف إلیها النسب

  . نسبة إنبات البذور مختبریًا لمعرفة تأثیر الفوم في اإلنبات 

م وبـثالث مكـررات لكـل معاملـة فـي محطـة بحـوث 2× 2زرعت الحبوب في الحقل فـي ألـواح بمسـاحة 

وفــي نهایــة . لســلیمانیة باســتعمال تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة نینــوى وأربعــة مكــررات فــي بكــرة جــو فــي ا

  . كما حسبت أطوال خمسة نباتات عشوائیًا لكل مكرر . الموسم حسبت نسبة إصابة السنابل لكل لوح 

زرعــت مســاحة دونــم واحــد بمحصــول الحنطــة صــابر بیــك كتجربــة توســعیة حیــث قســمت المســاحة إلــى 

كغــم بــذور بعــد تلویثهــا بالمســبب / غــم 30ببــذور حنطــة معاملــة بمــادة الفــوم بنســبة زرع النصــف األول . نصــفین 

وزرع النصـف اآلخـر الملـوث بـدون تعفیـر كمقارنـة ، وفـي نهایـة الموسـم حسـبت نسـبة اإلصـابة فیهـا كمـا حصــدت 

  .وم في اإلنتاج السنابل لحساب تأثیر الف
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  النتائج والمناقشة

ى إنهــا تحــوي علــى نســبة عالیــة مــن الحدیــد ومــن بعــده الزنــك فــالمنغنیز دلــت نتــائج تحلیــل مــادة الفــوم علــ

إن كمیة الحدید الموجـودة بـالنوم ) 5(وكمیات قلیلة جدًا من النحاس بینما دلت نتائج تحلیل أخرى أجریت من قبل 

  ) . 1(تقل كثیرًا عن تلك التي تم تحلیلها هذا التباین یدل على عدم تجانس عینات الفوم المحللة جدول 

لم تؤثر مادة الفوم المستعملة في التحضیر في حیویة البذور حیث لم یكن هناك فروق معنویة في نسـبة 

في البـذور غیـر المعاملـة ممـا یـدل % 94في البذور المعاملة بالفوم یقابلها % 94-91اإلنبات التي تراوحت بین 

نتـائج عـدم وجـود فـروق معنویـة فـي أطـوال النباتـات كمـا وأظهـرت ال. على عدم تأثیر مادة الفوم في نسبة اإلنبـات 

أو 60–الناتجـــة عـــن بـــذور معاملـــة بـــالفوم عـــن تلـــك الناتجـــة مـــن بـــذور معاملـــة بزهـــر الكبریـــت أو الـــدایثین اس 

  ) . 2(المقارنة وهذا یوضح عدم تأثیر الفوم في النمو الخضري للنباتات جدول 

ة تعفیـــرًا ســـیطرة علـــى مـــرض الـــتفحم المغطـــى وبفـــروق أعطـــت مـــادة الفـــوم باســـتخدامها بالنســـب المختلفـــ

معنویة إحصائیة حیث خفضت نسبة إصـابة السـنابل مقارنـة بزهـر الكبریـت فـي تجربتـي نینـوى وبكـرة جـو ویالحـظ 

كغـم بــذور ولكــن تــأثیر المبیــد / غــم 50زیـادة نســبة الســنابل الســلیمة بزیـادة نســبة اســتعمال مــادة الفـوم وصــوًال إلــى 

واختلفــت المعــامالت فیمــا بینهــا ) 4(كــان أفضــل كثیــرًا مــن مــادة الفــوم ولــیس مســاویًا كمــا ذكــره 60–دایثــین اس 

بالمعنویة بین نینوى وبكـرة جـو بالنسـب المختلفـة ولكـن كانـت معـامالت الفـوم أفضـل بكثیـر مـن معـامالت المقارنـة 

بریــت تــاثیرًا كبیــرًا فــي الفطــر ممــا یــدل إن مكونــات الفــوم األخــرى غیــر الكالصــابةاو زهــر الكبریــت فــي خفــض ا

الن زهر الكبریت وحـده لـم یكـن لكونها عناصر ثقیلة تؤثر في انزیمات الفطر وبالتالي تثبیطها والمسبب للمرض

  ) .2( جدول اي ان الكبریت التأثیر له بالمسبب له تاثیرًا في المرض مقارنة بالفوم

جربــة التوســـعیة كانــت نســبة اإلصـــابة بــالمرض فـــي وعنــد تقیــیم المكافحـــة علــى المســتوى الحقلـــي فــي الت

دونــم مقارنـة بالمســاحة غیـر المعاملــة بـالفوم حیــث بلغــت / كغــم 340وبنــاتج قـدره % 23المسـاحة المعاملــة بـالفوم 

(جـدول %)40(دونم/ كغم 136دونم أي بزیادة في الناتج قدرها / كغم 204وبناتج قدره % 75نسبة اإلصابة 

الكیمیاوي لمادة الفوم تبین ان نسبة العناصر الثقیلـة المعروفـة بتأثیرهـا فـي الفطریـات قلیلـة جـدًا من التحلیل) . 3

وبنـاء علیـه فــان اضـافة مثـل هــذه العناصـر كالزنــك والمنغنیـز سـتؤدي الــى زیـادة كبیــرة فـي كفـاءة الفــوم مـع اضــافة 

  .مادة الصقة 

  

  نتائج تحلیل مكونات الفوم) 1(جدول 

  1990في تحلیل أألعظمي PPM  لفوم المستعمل بالتجربةفي اPPM  العنصر

  85.75  670.0  الحدید

  0.77  85.0  الزنك

  3.94  4.3  المنغنیز

  1.81  قلیل جداً   النحاس
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  نسبة إصابة السنابل بالتفحم المغطى وأطوال النباتات حسب المعامالت المختلفة ) 2(جدول 

  المعاملة
  %نسبة اإلصابة

  تأطوال النباتا
  بكرة جو  نینوى

  107.95  29.74  46.27  كغم / غم فوم 10

  106.32  29.98  44.65  كغم/ غم فوم 20

  102.95  27.73  36.79  كغم/ غم فوم 30

  95.25  22.73  34.08  كغم/ غم فوم 40

  104.85  35.18  26.54  كغم/ غم فوم 50

  105.85  26.16  51.67  كغم/غم زهر الكبریت5

  105.85  16.50  10.00  كغم/60-سغم دایثین ا2

  101.55  43.05  58.04  المقارنة 

.L.S.D0.05  2.4  3.5  N.Sاقل فرق معنوي 

  

  عیةنسبة اإلصابة بالتفحم المغطى وناتج التجربة التوس) 3(جدول 

  %نسبة اإلصابة بالمرض   دونم/ الناتج كغم   المعاملة

  23  340  كغم/ غم 30معامل بالفوم بذور 

  75  204  ر معاملة و ملوثة بالفطر بذورغی

    % 40  الزیادة بالحاصل 
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