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قد یتبادر في أذھان الكثیر من الكوادر العلمیة  الغیر متخصصة باألمراض        
من إن تلویث  الحنطة بأألبواغ التیلیة للفطر المسبب ، النباتیة أو طلبة الدراسات العلیا 

 (Stinking Smut)أو التعفن النتن  (Common Smut)لمرض التفحم الشائع 
مما  ، كفیل بحدوث اإلصابة  (Common Bunt)بنط الشائع لالمعروف عالمیا با

ومن الجدیر . على سبیل المثال یؤھل النتائج أن تقرر وجود أو عدم وجود المقاومة
نوعین أو  المسبب لھذا المرض الشائع في المنطقة العربیة  بالذكر بأن للفطر البازیدي

 T.tritici (Bjerk.) يوھ   .Tilletia sppثالثة أنواع محتملة من الجنس البازیدي 
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Wint.  المعروف سابقا بـT.caries  وT.laevis Kühn   المعروف سابقا بـT. 
foetida  ذات جدران ملساء لكنھا ونوع ثالث قد یكون ھجینا بینھما ألن أبواغھ

أو  T.intermidateقد یطلق علیھ البعض ، لذلك تختلف عن أبواغ النوع الثاني 
T.spp.   . ومن الجدیر بالذكر بأن غالبیة الكرات المتفحمة التي ھي نتاجات فعالیة

وبسبب . الفطر في العائل غالبا ما تحوي على األنواع الثالثة مع سیادة النوع األول 
... التأثیر الكبیر التي تحدثھ الظروف البیئیة على حدوث مستویات عالیة من اإلصابة

مكافحة األمراض النباتیة أحد الوسائل المھمة في ق الزراعیة في ائفقد أضحت الطر
إن فقد وجد ب. بمسبب مرض التفحم الشائع في الحنطة تقلیل فرص حدوث اإلصابة

عندما تكون درجة حرارة التربة (الزراعة المبكرة في أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 
عدم ع مفي أغلب مناطق زراعة الحنطة في دول الوطن العربي م  22إلى  18مابین 

لذلك ...  . التعمق بمھد البذور من الوسائل الناجحة في تحجیم فرص تطور اإلصابة
فإن التعامل مع التفحم الشائع في الحنطة  الیحتاج إلى جمع العائل مع الممرض جنبا 

ألن مواعید حدوث اإلصابة بل توفیر كامل غیر منقوص لشروط أخرى ... فقط .. لجنب
وح كما ھو الحال في امراض الذبول وتعفن أو تعقد الناجحة لیس لھا وقت مفت

   ... فترة زمنیة طویلة قد تمتد اشھراحیث تتوفر لدى المسببات ....الجذور

وبسبب تعود الكثیر من الباحثین على إستخدام الموعد المناسب لزراعة الحنطة ،      
بذور الملوثة بنفس المواعید ال ونمع التفحم الشائع یزرع ونحین یتعامل مفإنھ

نقص في معرفة  لوجودو.... الھروب من اإلصابة یفتح أوسع أبوابوھذا ... المعروفة
تلویث كیفیة في  الكوادر الفنیة كثیر من فقد تھتم..   لدى البعض كیفیة حصول اإلصابة

ة من حدوث تماس بین األبواغ وأغلفوالتأكد من األوزان والبذور باألبواغ التیلیة 
البذور  تحتضنالتي سوف  ولكنھم یتغاضون عن درجة حرارة التربة..الحبوب
بل   فقط ضرورة توفر لیس العمق المناسب لمھد البذورویتغاضون عن ... الملوثة

عن تسویة مساحة ویتغاضون  المزروعة في الخطوط بتماثل أعماق جمیع البذور
یتعاملون مع البذور إن بعظھم كما ...  اللوح الحقلي المخصص لفتح خطوط الزراعة
  .....أللواح التجربة ألول مرة الملوثة وكأنھا بذور عادیة عندما یدخلون الماء

عن تفسیر المعنى الحقیقي  وفرتھا لنا المصادر العلمیةومن خالل المعلومات التي 
إلنشاء عالقة توافقیة بین ... مثلث اإلصابة أو مثلث المرض للظروف البیئیة في 

یتوجب .... بغض النظر عن النوع  ) البنط(ة وبین الفطر المسبب للتفحم الشائع الحنط
  :أھمھا مایلي.... مراعاة جوانب عدیدة على العاملین
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بعد  (Cotyledon)لما كانت عملیة إنشاء مناطق إصابة في الرویشة الفلقیة  .1
إنبات بذور الحنطة الملوثة یتطلب أوال أن یھیأ الفطر الممرض أدوات 

 ...... والتي تمر عبر الفعالیات التالیة... الھجوم
 بذور الحنطة من قبل تشبع األبواغ التیلیة بالرطوبة المكتسبة   . أ

  (Promycelium)حدوث اإلنبات وتكوین الخیط الفطري األولي   . ب
والتشكیالت   (Primary Sporidia)تكوین السبوریدیا األولیة    . ت

  (H bodies)الجسریة  بین كل زوج 
وھي أداة     (Secondary Sporidia)تكوین السبوریدیا الثانویة   . ث

النصف األیسر من ( ..أنسجة العائل الممرض یھاجم بھاالھجوم الذي 
 )1شكل

 

  الشائع في الحنطة) البنط(التفحم دورة حیاة األنواع المسببة لمرض . 1شكل

 إن نوخر بزوغ... جبھة العائل..  علینا أن نعمل في آن واحد على جبھتین لذلك
الھجوم البد أن یكون قبل بزوغ مان زألن وقت و.. .البادرات فوق سطح التربة

... فإن تأخر بزوغ البادرات سیزید من فرص إنشاء مناطق إصابةوبالتالي . ...البادرات
البد من إختیار الوقت المناسب لزراعة البذور .... ولضمان تأخر بزوغ بادرات الحنطة
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وأن ... أوال...درجة مئویة 10و 5الملوثة بحیث تكون فیھ درجة حرارة التربة بین 
مع ضمان توفیر أكبر قدر .... سم 7تكون أعماق مواقع البذور الملوثة بما ال یقل عن 

  ....ر الملوثةتماثل أعماق البذوممكن من 

حصول على اكبر مستوى من اإلصابة في المن جانب آخر ولغرض ضمان  .2
فإن رطوبة التربة المثلى عادة ما تقع بین السعة الحقلیة ... األصناف الحساسة

(Field Capacity) وبین تدلي ... الذي غالبا ما یتحقق عند ریة اإلنبات
... )نقطة الجفاف( شد مائي اوراق النبات في الصباح الباكر كدلیل على وجود

ؤثر سلبا على مستویات یفإن ري الخطوط بعد زراعة البذور قد ... لھذا
  :من خالل العاملین التالیین.. .اإلصابة

  ...غدق التربة قد یؤثر سلبا على إنبات األبواغ   . أ
التیلیة المتواجدة على سطح  األبواغنسبة عالیة من لمیاه السقي  إحتمالیة غسل  . ب

 .... عند حركة المیاه فوقھا وحولھا  البذور
  :یتم تنفیذ التجربة على الوجھ التالي.... وللتخلص من ذلك .3

 ....  بغض النظر عن أبعادھا ألواح حقلیة  مستویة  تھیئة  . أ
 .... إرواء األلواح بریة إنبات   . ب
 سم  7خطوط في األلواح بعمق ساعة  48بعد تفتح   . ت
تھیأ تربة رطبة من حواف األلواح المرویة لغرض إستخدامھا في تغطیة   . ث

وتحاشي التغطیة بكتل رطبة أو تربة جافة ألن البذور الملوثة في الخطوط 
األولى تعیق البزوغ اإلعتیادي والثانیة تسحب الرطوبة المتواجدة في مھد 

 ... البذور
 . ..دراتمن البا% 75التسقى األلواح إال بعد بزوغ أكثر من   . ج
 تحسب أعداد النباتات المصابة أو السنابل المصابة في طور النضج  . ح

  ......التام
  
  


