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  الملخص
في تقليل مستويات  N22 Trichoderma harzianum (Th20K)الطراز تأثير . 2011. نضال يونس محمد وبسام يحيى إبراهيمطه، خالد حسن، 

  .198-192 :29مجلة وقاية النبات العربية، . Bipolaris sorokiniana بالفطرالقمح  صنافأاإلصابة لبعض 
المزروعة في تربة معقمة  ،وتلعفر ومكسيباكأم ربيع  الحنطة/القمح من أصنافمعاملة حبوب ثالثة ل N22 (Th20K) حيائيةاألالمكافحة  طراز استخدامظهر أ

تلك ارتفعت  .بولي فينول اوكسيديزو  فينايل االنين امونيا الييسإنزيمات بيروكسيديز و  يةعلاف فيإيجابيًا  تأثيراً  Bipolaris sorokiniana او ملوثة بالفطر الممرض
 أعلى كما بلغ .صنف أم ربيعال عندوزن رطب  غ/دقيقة/ميكروغرام 0.87نزيم بيروكسيديز ال وصل أعلى نشاطإذ  .ألصناف الثالثةا في بادرات اً معنوياألنزيمات 

 صنف عند وزن رطب غ/دقيقة/ميكروغرام 0.81انزيم بولي فينول اوكسيديز وعند  ،مكسيباك في صنف ميكروغرام 0.37 لىإيا الييس نزيم فينايل االنين امونأل نشاط
  حامض الساليسيلكلعلى مقدار أإذ بلغ  ،ألصناف الثالثةعند امن حامض الساليسيلك ومحتوى الفينوالت بشكل معنوي  قمحوارتفع كذلك محتوى نباتات ال .تلعفر

  .رصنف تلعف عندوزن رطب  غ/يكروغرامم 231.16 لفينوالتوا ،مكسيباك صنف عندوزن رطب  غ/ميكروغرام 95
   .بولي فينول اوكسيديزو  مونيا الييسأفينايل االنين بيروكسيديز و نزيمات أ ،حيائيةأمكافحة  ،Bipolaris sorokiniana  :كلمات مفتاحية

 
  المقدمة

  
ر المسببة و الفط أهم حدأ .Bipolaris sorokiniana (Sacc(يعد الفطر 
يطلق إذ  ،)8، 3(في العالم وأشهرها ) قمح طري( قمحذور اللتعفن ج

الفطر كما يتسبب  .)6( (Common root rot) التعفن الشائععليه 
  منها التلطخ البقعيو  ،قمحرة على محصول اليخط أخرى بأمراض

(Spot blotch) والطرف األسود (Black point) البادرات  ولفحة
)Seedling blight( )14.(  لى خسائر فيإ اإلصابة بهذا الفطر ديتؤ و 

 وعالمياً  ،)28، 13، 7( سياآفي جنوب % 14لى إقد تصل  الغلة
الكيميائية غير مجدية  المكافحة وبما أن .)25، 9( سنوياً % 15بمعدل 

نحو زيادة مستويات  فقد توجهت األنظار ،اقتصادياً  ومكلفة عملياً 
من غياب  غموبالر  .مسبب التعفن الشائع إزاء قمحال أصنافقاومة في الم

هذا  إزاء المقاومة عالمياً  مورثاتومجهولية  قمحة في العالمني األصناف
الوراثية التي تصاب  الطرزالتعرف على بعض  أمكن فقد المرض

 CH4و Bl2246 ،Bl2203 ،Bl2262منها و  ،بمستويات منخفضة
التي تصاب  الطرزغلب أمقارنة ب% 35- 20ما بين وبنسب تتراوح 

 قمحال أصناف في هذه الدراسةاستخدمت . )6( %50كثر من أبنسب 
في بعض حقول محافظة منخفضة اإلصابة (ومكسيباك وتلعفر  أم ربيع
 )2، 1( مل األحيائياالعمن محسنة  طراز كما استخدمت ،)نينوى

Trichoderma harzianum (Th20K) N22 تحثاث تنشيط اسوذلك ل
 تنشيط وذلك من خاللآنفة الذكر،  الثالثةألصناف عند ا المقاومة

منها إنزيمات و  ،النبات بمقاومةنزيمات المتعلقة علية العديد من األاف
 ز،الييمونيا أنين ألاوٕانزيم فينايل بيروكسيديز وبولي فينول اوكسيديز 

ينوالت لدفاعية المستحثة كالفالمواد اازيادة مستوى تراكم عن  فضالً 
  ).23، 22، 16، 15، 12، 10( ليكيسيوحامض السال

  
  بحث وطرائقهمواد ال

  
  المسبب المرضي

والتي  Bipolaris sorokinian تم استخدام عزلة من المسبب المرضي
جامعة ، كلية الزراعة والغابات، تم الحصول عليها من قسم وقاية النبات

  .، العراقوصلمال
  

  حيائيةعامل المكافحة األ
  مطفرة من الفطرال N22 (Th20K) الساللة في الدراسة تخدماست

T. harzianum، لقسم وقاية  ةالتابع ةالبالستيكي الدفيئة وُنفذت في
 المعامالت ، وضمتجامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات، النبات
  :التالية

  بالفطر الممرض ملوثة تربة في مقاوم قمحصنف  حبوبزراعة  - 
B. sorokiniana. 

 N22 (Th20K) حيائيةاألعامل المكافحة  بطرازوب باملة الحمع - 
 .B. sorokinianaض بالفطر الممر  في تربة ملوثةومن ثم زراعتها 
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 N22 (Th20K)حيائية األعامل المكافحة  بطرازالحبوب معاملة  - 
  .معقمةفي تربة ومن ثم زراعتها 

   ).شاهد( في تربة معقمةالحبوب زراعة أو  - 
  

درجة  األوتوكالف عند/بجهاز المعقم ة ساعةلمد قمت التربةعُ 
لوثت  .تربة كغ 1في أصص بالستيكية سعة  ثم ُوزعت س 121º حرارة

بطاطا  على وسط النامي B. sorokiniana التربة بلقاح الفطر الممرض
بعد تقطيعه بخالط كهربائي مع كمية مناسبة  )PDA( دكستروز أغار

بواقع  وذلك ربة بشكل متجانسمن الماء المقطر والمعقم وخلطه مع الت
أم ربيع وهي  قمحال من أصنافاستخدمت ثالثة  .تربة كغ/نصف طبق

عامل المكافحة بواغ أبمعلق  هاحبوبوتلعفر ومكسيباك إذ عوملت 
مل مع إضافة الموالس /بوغ 610×4بتركيز N22 (Th20K)حيائية ألا

ي ف الحبوبقعت نُ  .)5(غذائية  قاعدةكمادة الصقة و % 5بتركيز 
ظروف المختبر لمدة  تحت تركفعت وتُ المعلق البوغي لمدة ساعة ثم رُ 

في الماء  هاحبوبقعت فنُ  الشاهدأما معاملة .ساعة قبل الزراعة 24
بعد ثالثة أيام من معاملة و %. 5المقطر مع إضافة الموالس بتركيز 

أصيص /حبوب عشرةبواقع  قمحال حبوبرعت زُ  التربة بالفطر الممرض
من  اً يوم 20تم قلع جميع النباتات بعد  .صنفت لكل وخمسة مكررا

  : العناصر التالية وتم تقديرالزراعة 
وآخرون   Howell لطريقة تبعاً  وذلك ،PO علية انزيم بيروكسيديزاف - 

)19(. 

  لطريقة تبعاً  وذلك ،PPOفعالية اإلنزيم بولي فينول اوكسيديز - 
Shi   30(وآخرون(. 

  لطريقة تبعاً  وذلك  ،نيا الييسمو أعلية إنزيم فينايل االنين اف - 
 Zieslin  وBen-aken )36(. 

 ك يلييسالالتقدير الكمي لحامض الس - 

   ).16(وآخرون   Gailite لطريقة تبعاً تقدير الفينوالت  - 
  

وقورنت  CRDنفذت التجربة باستخدام التصميم العشوائي الكامل 
تمال مستوى احعند الحدود، المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد 

5%.  
  

  النتائج والمناقشة
  

، PPOالثالثة المختبرة نزيمات ألا نشاطن أ )1جدول (النتائج  بينت
PAL و PO، المعاملة  الثالثةألصناف افي بادرات  اً قد ارتفعت معنوي

و ملوثة بالفطر أوالمزروعة في تربة معقمة  N22 (Th20K)بواغ أب
 /ميكروغرام 0.87 بيروكسيديزنزيم ألمقدار  أعلىبلغ و  .الممرض

صنف حبوب في عن مستواه % 5بزيادة مقدارها  وزن رطب غ/دقيقة

في تربة  والمزروعة األحيائيةالمعاملة بعامل المكافحة  أم ربيع قمحال
 غير المعامل بالشاهدمقارنة  B. sorokiniana ملوثة بالفطر الممرض

نزيم أ نشاطالزيادة في هذه ال أن إ .N22 (Th20K) بالعامل األحيائي
 قمحصنفي العند نزيم بيروكسيديز أ عن معنوياً لم تختلف  بيروكسيديز

في تربة  والمزروعةحيائية ألابعامل المكافحة  تلعفر ومكسيباك المعاملة
 /ميكروغرام 0.82 و B. sorokiniana )0.85ملوثة بالفطر الممرض 

   .)، على التواليوزن رطب غ/دقيقة
نزيم أ لنشاط على مقدارأ بلغثير الصنف فقد أوفيما يخص ت

 قمحغ وزن رطب في صنف ال/دقيقة/ميكروغرام 0.75بيروكسيديز 
 0.73 ذ بلغتإمكسيباك  قمحعن صنف ال ختلف معنوياً لم ي ذلكتلعفر و 

عن  ن معنوياً االصنف هذانواختلف  ،غ وزن رطب/دقيقة/ميكروغرام
ثر ؤ ولم ت .)غ وزن رطب/دقيقة/ميكروغرام 0.69(الصنف أم ربيع 

نزيم أ نشاطمستوى  في B. sorokiniana المعاملة بالفطر الممرض
إذ لم تختلف  ،بيروكسيديز مقارنة بتلك غير المعاملة بالفطر الممرض

عكس المعاملة بالعامل ذلك بصناف الثالثة و األ عند معنوياً  نشاطهاقيم 
نزيم بيروكسيديز أ نشاط لى انخفاضإويعود السبب في ذلك  .حيائياأل

حيائي مقارنة بالصنفين ملة بالعامل األاأم ربيع قبل المعف في الصن
 .دت الى رفع مستواهأحيائي ولكن المعاملة بالعامل األ .تلعفر ومكسيباك

حبوب  عند ميكروغرام 0.37فقد بلغ  PALنزيم أل نشاطعلى أأما 
حيائية والمزروعة في تربة غير مكسيباك المعاملة بعامل المكافحة األ

عن  معنوياً ذلك ختلف يولم . B. sorokinianaالممرض  ملوثة بالفطر
 ناالصنف هذان واختلف ،ميكروغرام 0.35 نشاطه ذ بلغإصنف تلعفر 

 ولم يظهر أي .ميكروغرام 0.31عن الصنف أم ربيع  معنوياً  السابقان
 0.24–0.23، إذ تراوح ما بين PALإنزيم في نشاط لصنف لتأثير 

 PPOأما نشاط  .األصناف الثالثة عند غ وزن رطب/دقيقة/ميكروغرام
مقارنة بالصنفين اآلخرين، ولكن أم ربيع معنويًا في الصنف  فكان عالياً 

  .POاألمر جاء عكس ذلك بالنسية لنشاط أنزيم 
من حيث النشاط األنزيمي، فيما بينها  المعامالت معنوياً  تباينتو 

  مع ذروته عند استخدام عامل المكافحة األحيائية مختلطاً بلغ إذ 
B. sorokiniana )نزيم أPO =0.84 أو باستخدام األول ) ميكروغرام

، PO، PAL، PPO :0.81 :بالنسبة لنشاط األنزيمات الثالثة( منفرداً 
 وظهر )، على التواليغ وزن رطب/دقيقة/ميكروغرام 0.75و  0.34
 0.78و  0.81(أم ربيع و تلعفر  عند الصنفين PPOنزيم أل نشاطأعلى 

المعاملة بعامل المكافحة  ،)، على التواليغ وزن رطب/قيقةد/ميكروغرام
وفي . فقط )ميكروغرام 0.67(مكسيباك ، ومتفوقة معنويًا على االحيائية
 0.50(أم ربيع ظهر أعلى نشاط لهذا األنزيم عند الصنف  هذاتالوقت 

 ، وتفوق معنويًا على الصنفين اآلخرين)غ وزن رطب/دقيقة/ميكروغرام
كما  .)على التوالي غ وزن رطب/دقيقة/يكروغرامم 0.47و 0.48(
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على أوبلغ  بما فيها الشاهد، فيما بينها المعامالت معنوياً تباينت كافة 
المعاملة  عندغ وزن رطب /دقيقة/ميكروغرام 0.75نشاط لألنزيم ذاته 
من بين االستجابات الكيموحيوية تعد و حيائية بعامل المكافحة األ

 أسرعمن  الثالثة اإلنزيمات هذه عليةافاستجابة النبات بارتفاع 
علية انزيم اف تعد مالحظة التغير في ، إذاالستجابات في النبات
ستجابة الموضعية والجهازية في العديد من بيروكسيديز كعالمة لإل

، 18، 15( اإلحيائية وغيراإلحيائية النباتات التي تعرض لالجهادات 
الموت  أعراضمع  POو PALنزيمي أعلية اوتقترن زيادة ف) 27

 Fusariumر ومنها و صابة بالعديد من الفطالموضعي استجابة لإل
  . )Rhizoctonia )35و

 تأكيــدفــي  األنــزيمين األخيــرينعليــة اويلعــب توقيــت ومقــدار زيــادة ف
فـي تعزيـز  اً دور  بيروكسـيديزنزيم أيلعب  كما. االصابة بالمسبب المرضي
 أكســدةفــي  ســاسأ دورلهــا  جــذور حــرة إنتــاجدفاعــات النبــات مــن خــالل 

 اإلنـزيميـدخل هـذا  كمـا. المجهريـة األحيـاء صاداتو لى كينون إالفينوالت 
الهـدروجين الـذي يـزداد نين وخفض سـمية بيروكسـيد يفي مسار تخليق الك

  نـــزيم ويعـــد هـــذا األ .صـــابة المرضـــيةنتيجـــة لإل النبـــات نســـجةأتركيـــزه فـــي 
  .)PR-9 )18 ،20 ،32 ىمن البروتينات المتعلقة بالدفاع ويسم

 
 

  .القمحفي فعالية بعض اإلنزيمات لبادرات  T. harzianumمن الفطر  N22 (Th20K)  تأثير المعاملة بالطراز .1جدول 
Table 1. Effect of the isolate N22 (Th20K) of the fungus T. harzianum on enzymatic activities in wheat seedlings. 
 

  .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود 0.05متشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنوية بينهما عند مستوى احتمال  رقام التي تحمل أحرفاً األ
Values with the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 according to Duncan’s multiple range test. 

 
  
  

  أصناف القمح
Wheat 

cultivars 
  المعامالت

Treatments  

 
   PO نشاط

  )وزن رطب غ/د /ميكروغرام (
Peroxidase activity 

(µg/min/g fresh weight) 

 غ/د /ميكروغرام( PAL نشاط
  )وزن رطب

Phenylamine Amonia 
Layase activity (µg/min/g 

fresh weight) 

  
 غ/د/ ميكروغرام ( PPO نشاط

 )وزن رطب
Polyphenol oxidase activity 

(µg/min/g fresh weight)  

النشاط 
اإلنزيمي الناتج 
  عن المعاملة
Enzyme 

activity in 
response to 
treatment

نشاط معدل ال
اإلنزيمي 

  القمح صنفل
Average 
enzyme 

activity of 
the wheat 
cultivar

النشاط 
اإلنزيمي 
الناتج عن 
  المعاملة

Enzyme 
activity in 

response to 
treatment  

نشاط معدل ال
اإلنزيمي 

  القمح صنفل
Average 
enzyme 

activity of 
the wheat 
cultivar.  

النشاط 
اإلنزيمي الناتج 
  عن المعاملة
Enzyme 

activity in 
response to 
treatment  

نشاط معدل ال
 صنفاإلنزيمي ل
  القمح

Average 
enzyme 

activity of 
the wheat 
cultivar  

  م ربيعأ
Um Rabiea 

B. sorokiniana  cd0.59    b0.69    de0.22    a0.24   e0.43    a0.50  
B. sorokiniana + (Th20K) N22  a0.87    bc0.28   d0.57  
 (Th20K) N22   ac0.74    b0.31   a0.78  

 Control  d0.56    f0.15   h0.22  مقارنة

  تلعفر
Tel-Afar 

  

B. sorokiniana   ac0.72    a0.75    e0.20   a0.23   g0.37   b0.48 
B. sorokiniana + (Th20K) N22  a0.85    cd0.25  e0.48  

)Th20K)N22   a0.84    a0.35   a0.81  
 Control  مقارنة

 
 cd0.61    e0.13   h0.24  

  مكسيباك
Mexipack 

B. sorokiniana   cd0.67    a0.73    d0.24    a0.23   g0.39   b0.47  
B. sorokiniana + (Th20K) N22   ab0.82    de0.22   c0.62  

Th20K) N22(   a0.84    a0.37   b0.67 
 Control مقارنة

  
 cd0.62    f0.12   h0.24  

  Treatments effect   b0.66   c0.22   c0.40 تأثير المعامالت
B. sorokiniana  a0.84   b0.24   b0.55  

sorokiniana +(Th20K) N22    a0.81   a0.34   a0.75  
(Th20K) N22  b0.59   d0.13   d0.24  

  Control b0.66   c0.22   c0.40شاھد 



195 Arab J. Pl. Prot. Vol. 29, No. 2 (2011) 

 مجموعــةولــى لتخليــق الخطــوة األ PALنــزيم أعليــة ازيــادة ف تبــروتع
ـــــة  ةواســـــع ـــــات الفينولي ـــــم مـــــن المركب ـــــق الكومـــــن ث ـــــين والســـــوبرين يتخلي   ن

  ومشـــتقات حـــامض الياســـمين (Salicylic acid) وحـــامض الساليســـيليك
(Jasmonic acid) لـــين يواالث(Ethylene) )16 ،21.( عليـــة اوتـــزداد ف

بـــــين المســـــبب  يـــــةو عـــــدم توافقأ يـــــةنـــــزيم ســـــواء كـــــان هنـــــاك توافقهـــــذا األ
لمحفـزات لنـزيم نتيجـة ن يسـتحث هـذا األأومـن الممكـن  .والعائلالمرضي 

ومـن  .تيجة لحدوث جروح فـي النبـاتو نأ رو المنتجة من العديد من الفط
العديـــد مـــن المركبـــات التـــي عـــرف نـــزيم علـــى تـــراكم ن يعمـــل األأالممكـــن 

ا حــــــامض البنزويــــــك هــــــحيــــــاء الدقيقــــــة ومناأل نشــــــاط العديــــــد منهــــــا ضــــــد
(Benzoic acid) ن تطلـــق خـــارج أ ويمكـــن لتلـــك المـــواد .والفايتوالكســـين

نبــــات إو أرضــــي تعمــــل علــــى تتثبــــيط نمــــو المســــبب المف يالنبــــاتالنســــيج 
 مينــينــزيم المســؤول عــن تحويــل الحــامض األهــذا األ كمــا يعتبــر. بواغــهأ
)Phenylalanine(  إلــىTrans-cinnamic acid عــد مــن المــواد يُ  الــذي

 .العضــــوية األحمـــاض طة األساســــية فـــي سلســــلة بنـــاء العديـــد مـــنيالوســــ
 Caffeic)ك يإلى فينوالت مثل حامض الكافئ الحقاً تلك األخيرة تتحول و 

acid)  والكوماريـــك(Coumaric acid).  دور بـــذلـــك األنـــزيم  يســـهمكمـــا
اللجنـــين إلـــى بنـــاء مـــادة  محـــوري فـــي العديـــد مـــن التفـــاعالت التـــي تـــؤدي

الجهازيــــــة اســـــــتحداث المقاومـــــــة  المســـــــؤولة عــــــن كيســــــيليلاالس وحــــــامض
للنبـــات فـــي  )Systemic Acquired Resistance )SARالمكتســـبة 

عـــل فــــي سـلســــلة البنــــاء ادور ف أيضـــاً  لــــهو . )29، 11(اإلصـــابة منطقـــة 
في  الهامةيض الثانوي من مواد األ Phenyl propanoidsالحيـوي لمـادة 

ـــــدات ـــــق العديـــــد مـــــن الفينـــــوالت والقلوي ذكـــــرت العديـــــد مـــــن و  .)31( تخلي
نــزيم يــزداد عنــد تعــرض النبــات نشــاط هــذا األكــذلك تركيــز و ن أالدراســات 

ئمـــــــة كــــــالحرارة واألشـــــــعة واإلصـــــــابات إلــــــى مــــــؤثرات خارجيــــــة غيــــــر مال
إذ  ،فــــي النبــــات دورًا دفاعيــــاً  PPOنــــزيم أدي ؤ ويــــ .)27، 20( المرضـــــية

يمنـــع الكائنـــات الحيـــة المجهريـــة مـــن مهاجمـــة النبـــات وذلـــك مـــن خـــالل 
 .أكسدة الفينوالت الطبيعية الموجودة فـي أنسـجة النبـات إلنتـاج الكينونـات

بلمــرة مؤديــة إلــى إنتــاج الميالنينــات  بسلســلة تفــاعالتتلــك األخيــرة تمــر و 
(Melanins) 18(الدقيقة مضادة للكائنات ال .(  

ير المعاملة بطراز المقاوم الحيوي أثت 2وتبين النتائج في جدول 
(Th20K) N22 ك يمن حامض الساليسيل قمحفي محتوى نباتات ال

عند  قمحوالفينوالت التي ارتفعت بشكل معنوي في بادرات نباتات ال
 95 الىك يحامض الساليسيلمحتوى لعلى أإذ بلغ  ،الثالثة صنافألا
مكسيباك المعاملة بعامل  قمحغ وزن رطب في صنف ال /يكروغرامم

حيائي األوكذلك كان تأثير عامل المكافحة . فقطحيائية المكافحة األ
   م ربيع أو  )غ وزن رطب/يكروغرامم 87(في الصنف تلعفر  معنوياً 

وفضًال عن ذلك تسبب عامل المكافحة . )رطبغ وزن  /يكروغرامم 8(

ك بوجود الفطر يفي زيادة مستويات حامض الساليسيلحيائية األ
صناف الثالثة مقارنة بالمعامالت الملوثة بالفطر الممرض في األ

 72على مقدار في الصنف أم ربيع إذ بلغ مقداره أوكان  .الممرض فقط
من تداخل  يضاً أصناف ويتضح ذلك وبفارق معنوي عن بقية األ

في رفع مقدار حامض  يضاً أتسبب الممرض  كما .صنافاأل
 61عاله في الصنف أم ربيع أوكان  ،الثالثة األصناف عندك يالساليسيل

غ وزن رطب /ميكروغرام 48ثم مكسيباك  0.05 ثم الصنف تلعفر
 15و 19، 18المعاملة بالممرض والتي بلغت  مقارنة بتلك غير

مقدار حامض  نأب علماً  ،على التوالي ،غ وزن رطب/ميكروغرام
الثالثة غير المعاملة  األصناف عند معنوياً  ك لم يختلفيالساليسيل

  .اإلحيائيةبالفطر الممرض أو عامل المكافحة 
 )غ وزن رطب/يكروغرامم 231.16(مقدار للفينوالت  أعلىوبلغ 

والذي لم  حيائيةبعامل المكافحة اإلفقط صنف تلعفر المعامل ال عند
غ وزن /يكروغرامم 193.17(يختلف معنويًا عن الصنف مكسيباك 

 ،B. sorokinianaالممرض و حيائية المعامل بعامل المكافحة اإل )رطب
ثير أوفيما يخص ت .)غ/ميكروغرام 8(الصنف أم ربيع  ثم جاء بعد ذلك

غ وزن /ميكروغرام 170.29على مقدار للفينوالت أ بلغالصنف فقد 
  عن صنفي أم ربيع  معنوي ختالفبارطب في صنف تلعفر 

   ،غ وزن رطب/ميكروغرام 155.34 و 155.17(مكسيباك و 
 الى لفينوالتإذ وصلت ا المعامالت معنوياً  وتباينت .)على التوالي

المعاملة بعامل المكافحة  عندغ وزن رطب /يكروغرامم 201.12
حد أهم مشتقات الحامض أك يسيليلاويعد حامض الس .فقط حيائيةاإل
في مسار تكوين فنيل بروبانويد  تجويُ  (Benzoic acid)ينولي الف

(Phenyl Propanoide) )26 .( إذفي زيادة مقاومة النبات  هيكمن دور و 
دور مهم في تنشيط النبات على انتاج العديد من المركبات ب يسهم

 مونيا الييس ومركباتأفينايل االنين و البروتينية كأنزيمات البيروكسيديز 
بروتينات  هذه جميعاً  وتعتبر .اإلصابةوبالذات في منطقة كسين الفايتوال

نه الناقل ، وأ)Pathogenesis Related Proteins )PRPالحماية 
 .SARالرئيسي للمؤثر واإليعاز من جدار الخلية وحثها على تكوين 

عددًا من أنواع البروتينات التركيبيـة واإلنزيميـة  PR-Proteinوتشمل 
النبات إلى  عند تعرض Hyprsensitiveسية المفرطة وبروتينات الحسا

د من الدراسات الى زيادة تركيز حامض يعدال تأشار و  .جهد خارجي
بالممرض أو اجهادات  إصابتهامن النباتات عند  العديد ك فييسيليلاالس
ك يسيليلاحامض السمعاملة النباتات بنه عند أالدراسات وبينت . بيئية
بيروكسيديز  العديد من اإلنزيمات ومنهااعلية ف الى ارتفاع فيذلك أدى 

في دور ب تسهمفينايل االنين امونيا الييس والتي وبولي فينول اوكسديز و 
  ).34، 33، 26، 24، 17، 10، 4(استحثاث المقاومة في النبات 
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  قمحالفي بادرات  والفينوالت كيحامض الساليسيل في محتوى T. harzianumللفطر  N22 (Th20K) تأثير المعاملة بالطراز .2جدول 

Table 2. Effect of the isolate N22 (Th20K) of the fungus T. harzianum on the salicylic acid and phenols content in wheat 
seedlings.  
 

  أصناف القمح
Wheat 

cultivars 
  المعامالت

Treatments  

 كيليسيلامقدار حامض الس
  )وزن رطب غ/ميكروغرام(

Amount of salicylic acid (µg/g fresh weight) 

  )وزن رطب غ/ميكروغرام(مقدار الفينوالت 
Amount of phenols  
(µg/g fresh weight) 

 التفاعلتأثير
Effect of 
treatment

 األصنافتأثير
Effect of  
cultivar

 التفاعل تأثير
Effect of 

treatment 

 األصناف تأثير
Effect of  
cultivar 

  ربيع أم
Um Rabiea 

B. sorokiniana   e61   a57  bc164.79  b155.17 
B. sorokiniana + (Th20K) N22  d72  ab193.17  

(Th20K)N22   c8  b180.45 
 Control مقارنة

 
 hi18  d82.86  

 تلعفر
Tel-Afar  

  

B. sorokiniana   f55  b55  bc155.41  a170.29 
B. sorokiniana  +(Th20K) N22  e62  b171.96 

(Th20K) N22   b87  a231.16 
 Control مقارنة

 
 h19  cd122.64 

 مكسيباك
Maexipack  

B. sorokiniana   g48  b54  cd123.88  b155.34 
B. sorokiniana + (Th20K) N22 e59  b181.86 
(Th20K) N22   a95  ab191.76 

 Control مقارنة
 

 c15  cd123.88 

     Treatment effectتاثير المعامالت 
B. sorokiniana  c54  c148.02  
B. sorokiniana + (Th20K) N22  b64  b182.33  
(Th20K) N22  a87  a201.12  

  Control d17  d109.79 مقارنة
 .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود 0,05نهما عند مستوى احتمال حرفًا متشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنوية بيأرقام التي تحمل األ

Values with the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 according to Duncan’s multiple range test. 
  

Abstract 
Taha, H.K., N.Y. Mohamad and B.Y. Ibrahim. 2011. Effect of Trichoderma harzianum (Th20K) N22 Biotype  
in Reducing Infection Level on Some Wheat Cultivars With Bipolaris sorokiniana. Arab Journal of Plant Protection, 
29: 192-198. 

Using biological control agent Trichoderma harzianum (ThK20) N22 in treating three wheat cultivar seeds; Um Rabiea, 
Tal-Afar and Mexipack and sown in non-contaminated or contaminated soil with Bipolaris sorokiniana. The treatment had 
significant effect on peroxidase (PO), polyphenol oxidase (PPO) and phenylalanine ammonia-lyase activity (PAL). PO highest 
activity was in Um Rabiea cultivar and reached 0.87 µg/min/g fresh weight, followed by PAL activity (0.37/min/g F.W) in 
Mexipack cultivar. The PPO activity reached highest amount (0.81 µg/min/g F.W) in Tal-Afar cultivar. The salicylic Acid and 
total phenols amount increased significantly as a result of seed treatment with the biological control agent. The highest amount 
of salicylic acid was recorded in Mexipack cultivar (95µg/min/g fresh weight) and phenols (231.16 µg/min/g fresh weight) 
recorded in Tal-Afar cultivar. 
Keywords: Bipolaris sorokiniana, biological control, PO, PPO and PAL Enzymes. 
Corresponding author: Khaled Hasan Taha, department of plant protection, College of Agriculture, Al-Mousel University, Al-

Mousel, Iraq, Email: hala123456@hotmail.com 
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