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الكٌمٌائٌة والحٌوٌة لمرض موت بادرات وتعفن جذور الفاصولٌا المتسبب عن الفطر  المكافحة
Rhizoctonia solani 

 سعاد ٌحٌى محمد
جامعة الموصل   /كلٌة الزراعة والؽابات  /قسم وقاٌة النبات 

 
الخالصة 

ببات موت كأحد اهم مس R. solaniاظهرت نتائج العزل من نباتات الفاصولٌا عن ظهور الفطر 
درجات تطفل وتضاد  T. virideو  T. harzianumالمقاومٌن الحٌوٌٌن  البادرات وتعفن جذورها وابدى

تثبٌطاً كامالً اعطى اتضح ان المبٌد بنلٌت  ات المستخدمة فً المختبرومن دراسة تأثٌر تراكٌز المبٌدمعنوٌة 
لتر / ملؽم  200عند تركٌز %   65.9دٌفٌدند لتر تاله المبٌد  / ملؽم 200 و 100ٌنكٌزعند التر لنمو الفطر

معنوٌاً من ناحٌة شدة االصابة  نٌختلفا T. virideو T. harzianumواٌضاً اتضح ان المقاومٌن الحٌوٌٌن 
اتضح ان  قبل وبعد البزوغ ن تأثٌر المبٌدٌن على نسبة االصابةعوعلى التوالً  0.38 و 0.25 بلؽتحٌث 

و  33.3 بلؽتقبل وبعد البزوغ حٌث  بمفردهنسبة اصابة من المبٌد دٌفٌدند ل اق ىاعط بمفردهالمبٌد بنلٌت 
و %  0.40قبل وبعد البزوغ عند معاملة المبٌد دٌفٌدند لوحده  وبلؽت نسبة االصابةعلى التوالً %  6.6
 ٌنومن تأثٌر المقاومٌن الحٌوٌٌن على بعض الصفات المدروسة للنبات اتضح ان المقاومعلى التوالً  13.3

طول المجموع الخضري والجذري والوزن لم ٌختلفا معنوٌاً فً  T. virideو  T. harzianumالحٌوٌٌن 

الرطب والجاؾ للمجموع الخضري ولكن اختلفا معنوٌاً فً الوزن الرطب والجاؾ للمجموع الجذري واختلفا 
 .( تربة ملوثة)اٌضاً عن معاملة المقارنة 

 
المقدمة 

العراق  والتً تزرع فً الممن البقولٌات الؽذائٌة المهمة فً الع  Phaseolus vulgaris ، الفاصولٌاتعد      
على البروتٌن والدهن  احتوائهاحٌث من وللفاصولٌا قٌمة ؼذائٌة عالٌة ، عروتٌن ربٌعٌة وخرٌفٌة  فً

( 2002سن ، ح). والكاربوهٌدرات وااللٌاؾ والكالسٌوم والبوتاسٌوم والحدٌد والصودٌوم وفٌتامٌنات كثٌرة
 kuhn Rhizoctonia solani ٌتعرض محصول الفاصولٌا لإلصابة بالعدٌد من فطرٌات التربة ومنها الفطر

وهو من المسببات الممرضة للنبات والمتوطنة فً التربة والواسعة االنتشار فً جمٌع أنحاء العالم وٌصٌب 
 . ( Saxena.2002)عائلة  32لى عود إتنوعاً نباتٌاً  188عوائل نباتٌة مختلفة تصل إلى كثر من
وٌعد  (Ogoshi ،1996)م على نباتات الطماطة 1855سنة  Kuhnسجل الفطر ألول مرة من قبل 

والذي من األمراض المهمة جداً على نباتات الفاصولٌا  R. solaniمرض موت البادرات المتسبب عن الفطر 
أن الفطر  (1980) أشار مجباسو،  شكل متكررٌعزى الٌه تدهور الحاصل وال سٌما عند زراعة الفاصولٌا ب

 ٌتسبب الفطر فً إحداث ذبول طريو، من اشد الفطرٌات المدمرة لمحصول الفاصولٌا فً محافظة نٌنوى 
(. Abd-El-Kareem ،2007)للبادرات وتعفنا للجذور وتقرحا للسوٌقة الجنٌنٌة السفلى

الفطر تبقى فعالة فً التربة طٌلة ثالث  أن العزالت الممرضة لهذاBell (1994 )و  Sumnerوأشار 
 Hallوأشار .  سنوات دون تؽٌر فً قدرتها اإلمراضٌة على نباتات الذرة الصفراء وفستق الحقل والفاصولٌا

و  Rizolexو  Rovralو  Moncerenو  Amistarو   Maximالى فعالٌة المبٌدات ( 2001) اخرون و
Moncut  الفطر  كافحةفً مR. solani   ًوٌعد استخدام المكافحة اإلحٌائٌة .البٌوت البالستٌكٌة والحقل ف

ألمراض النبات خاصة المتسببة عن الفطرٌات المتوطنة فً التربة أحد االتجاهات البحثٌة المهمة التً حظٌت 
نواع وتعد أ. باهتمام الباحثٌن فً العقود األخٌرة بعد إدراك األخطار الناجمة عن استخدام المبٌدات الكٌمٌائٌة

لحد من تأثٌر الفطرٌات المتوطنة فً التربة لمن أشهر الفطرٌات وأكثرها استخداماً  Trichodermaالجنس 
والذي له القدرة  pentyl-x-pyrone-6القدرة العالٌة على إنتاج المضاد الحٌاتً  T. harzianumوللفطر  

  R. solani (Limonعلى تثبٌط النمو الشعاعً للفطر الممرض 
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 فً مكافحة مسببات أمراض موت البادرات Trichodermaواستخدمت أنواع الجنس ( 1999)وآخرون  
أثر  T. harzianumأن استخدام الفطر ( 1979)وآخرون  Hadarفقد أشار ،  R. solaniومنها الفطر 

وأوضحت دراسات سابقة بأن ،  الطماطة والفاصولٌا والباذنجانبشكل فعال فً مرض سقوط البادرات فً 
 نتٌجة تكون نتٌجة تطفله على الؽزل الفطري للفطر الممرض أو T. harzianumمٌكانٌكٌة تأثٌر الفطر 

 (1990، وآخرون  Ghisalberti؛ Papavizas  ،1982)إفرازه بعض المواد التً تثبط نموه وتقلل كثافته 

.  
 

 رائقهالبحث وطمواد 
 الذبول أعراضالتً ظهرت علٌها  فاصولٌالفطر من جذور نبات اعزل تم : العزل والتشخٌص

ثم قطعت إلى  واألتربةالجذور وؼسلت بالماء الجاري للتخلص من الشوائب منطقة التاج و أخذت، واالصفرار 
لمدة ثالث % 1صودٌوم سم وعقمت سطحٌا بؽمرها فً محلول هاٌبوكلوراٌت ال1 أطوالهاقطع صؽٌرة ال تتجاوز 

وزعت على االطباق الحاوٌة ؼسلت بالماء المقطر بازالة اثر المادة المعقمة وجففت على ورق ترشٌح دقائق، ثم 
المدعم بالمضاد الحٌوي Potato Dextrose Agar (PDA )على وسط مستخلص البطاطا والدكستروز واالكار 

Chloraomphenicol  حضنت االطباق عند الدرجة .مس قطع لكل طبقلتر وبواقع خ/ملؽم 100بتركٌز

خالل فترة التحضٌن، شخص الفطر المعزول اعتمادا مع المراقبة الٌومٌة  اٌام 7-5سلٌزٌة لمدة  272oالحرارٌة 
. لمرتبة الجنسHunter (2006 )و  Barnettعلى المفاتٌح التصنٌفٌة التً أوردها
 T. harzianumوهما النوع  مل  المكافحة االحٌائٌةاستخدم نوعٌن من عا : عامل المكافحة االحٌائٌة

. جامعة الموصل/ كلٌة الزراعة والؽابات / والتً تم الحصول علٌها من قسم وقاٌة النبات T.virideلنوع او
ضد  .Trichodermaعامل المكافحة االحٌائٌة نوعً اختبرت القدرة التضادٌة ل: إختبار القدرة التضادٌة

 Double Culture Technique (DCT)بطرٌقة الزرع المزدوج  Rhizoctonia solani  الفطر الممرض
سم، إذ قسم ظهر الطبق بخط فاصل إلى نصفٌن متساوٌٌن،  9بقطر  PDAتحوي على الوسط الؽذائً  أطباقعلى 

ملم اخذ من حافة مزرعة حدٌثة للفطر الممرض بعمر خمسة أٌام ولقح  5بقرص قطره  األوللقح مركز النصؾ 
 اإلحٌائٌةالمكافحة  نوعً عاململم اخذ من حافة مزرعة حدٌثة من  5كز النصؾ الثانً للطبق بقرص قطره مر

وبمعدل ثالث مكررات لكل معاملة، أما معاملة المقارنة فقد لقح فٌها  كال نصفً الطبق بقرص من الفطر 

جة التطفل تبعا لمقٌاس در تحسب. سلٌزٌة° 252حضنت االطباق فً درجة حرارة .  R. solani  الممرض
Bell  وكما ٌلً(1982)وآخرون ، :

 

الوصف الدرجة 

الفطر المقاوم ٌؽطً كامل الطبق  1
. الفطر المقاوم ٌؽطً ثلثً الطبق والثلث الباقً لنمو الفطر الممرض 2
 ي الفطر الممرض النصؾ اآلخر وعدمنمو الفطر المقاوم ٌؽطً نصؾ الطبق وٌؽط 3

. نهماوجود منطقة فاصلة بً
. نمو الفطر المقاوم ٌؽطً ثلث المساحة والفطر الممرض ٌؽطً الثلثٌن 4
الفطر المقاوم ال ٌنمو وٌؽطً الفطر الممرض الطبق بالكامل  5

. ذو قدرة تطفلٌة عالٌة 2و  1ضمن الدرجتٌن   ٌعد المقاوم الذي ٌقع*
 

المكون من  Potato Sucrose Broth( PSB)حضر الوسط الؽذائً السائل : اختبار القدرة الضدٌة   
ع فً دوارق مخروطٌة الشكل سعة لتر ماء مقطر، وز / ؼم سكروز 20ا و ؼم من البطاط 200مستخلص 

سلٌزٌة  121عقم الوسط الؽذائً بجهاز الموصدة فً درجة حرارة . دورق/مل 100مل وبمعدل  250
ملم من مستعمرات  5بقرصٌن بقطر  دقٌقة بردت الدوارق ولقح كل منها 20لمدة  2سم/ كؽم  1.5وضؽط 

بعمر اسبوع وبواقع  PDAالمنماة على وسط  .Trichodermaعامل المكافحة االحٌائٌة نوعً نقٌة فتٌة من 

ٌوما مع  14سٌلٌزٌة لمدة  (272)، ثم حضنت الدوارق عند درجة حرارة نوع ثالث مكررات لكل 
ء فترة التحضٌن اخرجت الدوارق الحاوٌة على بعد انتها. ٌوم 3-2مراعاة رج محتوٌات الدوارق كل 

بعد ذلك اعٌدت عملٌة . Whatman No.1المزارع النامٌة من الحاضنة ورشحت خالل ورق ترشٌح نوع 
 لنوعًماٌكرومٌتر ، ولبٌان القدرة الضدٌة  0.22بقطر  millipore filterالترشٌح للراشح الناتج باستعمال 

% 50و 25وصفر ٌات المستو تالفطر الممرض استخدم ضد   .Trichoderma عامل المكافحة االحٌائٌة 
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المضاؾ له المضاد الحٌوي  PDAاالحٌائٌة مع الوسط الؽذائً  عامل المكافحة من راشح مزرعة
Chloromphenicol  ن الراشح الفطري لتر اما معاملة المقارنة فقد استعٌض فٌها ع/ملؽم 100بتركٌز

 بأقراصسم ولقحت  9صبت األوساط فً اطباق بتري معقمة قطر . ط الؽذائًإلى الوس معقمباضافة الماء ال
 األطباقوبثالث مكررات لكل معاملة، حضنت .  R. solani الممرض لفطر لملم من مزرعة فتٌة  5قطر 

سٌلٌزٌة وتم حساب نسب التثبٌط المئوٌة بقٌاس متوسط قطرٌن متعامدٌن ٌمران  272oفً درجة حرارة 
: بعد وصول نمو الفطر فً معاملة المقارنة إلى حافة الطبق وبتطبٌق المعادلة اآلتٌةبمركز الطبق 

 =النسبة المئوٌة للتثبٌط 
 قطر مستعمرة المعاملة  – قطر المستعمرة فً معاملة المقارنة

 ×100  
 قطر المستعمرة فً معاملة المقارنة             

باستخدام  .Trichodermaلتً عامل المكافحة االحٌائٌة قدر عدد االبواغ لعز:  تقدٌر عدد االبواغ
أقراص بوساطة ( 3)أٌام وبواقع ثالث مكررات لكل عزلة، حضر المعلق البوؼً باخذ  10مزارع بعمر 

ملم من الحافة الخارجٌة للمزرعة، نقلت االقراص إلى قنانً زجاجٌة محكمة السد تحتوي  5ثاقب فلٌن بقطر 
، رجت القنانً رجا %1بتركٌز  Tween 20قطر المضاؾ الٌه المادة الناشرة مل من الماء الم 10على 

لتفتٌت قرص االكار وكتل ابواغ الفطر، رشح العالق البوؼً  Rotary mixerعنٌفا على هزاز قوي 
بتمرٌره من خالل قمع زجاجً حاٍو على شاش معقم  للتخلص من الشوائب والخٌوط الفطرٌة والحصول على 

لتقدٌر كثافة العالق البوؼً  Haemacytometerي، استخدمت شرٌحة عد الخالٌا الحٌة العالق البوغ
. المحضر وتثبٌت القراءات وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة

اختبر تأثٌر  :  طر الممرضفً تثبٌط النمو الشعاعً للف اتطريمبٌدات الفاختبار كفاءة بعض 
 R. solaniعلى نمو الؽزل الفطري للفطر   (دٌفٌدند( Difenoconazoleو( بنلٌت) Benomylالمبٌدٌن  
/ ملؽم  200 ، 100،  50 ،صفر )بالتراكٌز اآلتٌة   PDAالى الوسط الؽذائً   ٌنالمبٌد  أضٌؾمختبرٌاً 

لقحت األطباق  سم  9ري معقمة قطرها تبوزع الوسط الحاوي على المبٌد فً أطباق . قبل تصلب الوسط  (لتر
بعمر  PDAوالمنماة فً وسط زرعً الممرض ملم  مأخوذة من مزرعة حدٌثة للفطر  5ص قطر بقر  بمركزها
 معاملة المقارنة فقد لقحت بالفطر أما (°2±) سٌلٌزٌة °25وحضنت األطباق فً درجة حرارة . أربعة أٌام
سٌلٌزٌة   ْ  2±  25حضنت االطباق فً درجة حرارة .وسط الؽذائً الخالً من المبٌد ال فًالممرض 

ٌاس قطرٌن متعامدٌن لكل مستعمرة لت المعاملة على ثالث مكررات ثم أخذت النتائج بحساب متوسط قواشتم
 .السابقة الذكر م حساب نسبة تثبٌط  نمو الفطر الممرض حسب المعادلة ت

 الممرض تم اختبار القدرة االمراضٌة للفطر :اختبار القدرة االمراضٌة للفطر الممرض 
R. solani كؽم سبق تعقٌمها باالوتو كلٌؾ وتم تلوٌث الترب  1 وزن ستٌكٌة حاوٌة على تربةفً سنادٌن بال

ببذور  السنادٌنوبعد ثالثة أٌام من تلوٌث التربة زرعت  طبق لكل سندانة  1/2قبل  زراعة البذور بواقع  
سقٌت ،  سندانة بعد تعقٌمها سطحٌاً بمحلول هاٌبوكلورٌت الصودٌوم، بواقع خمسة بذور لكل الفاصولٌا 
إعادة العزل من البادرات المصابة لؽرض التأكد  وبعد ظهور األعراض المرضٌة تم .بعد الزراعة  السنادٌن

 .من الفطر الممرض
: اآلتٌة المعامالت  انفذت فٌه :فً البٌت البالستٌكً  R. solaniٌة والحٌوٌة للفطر ئالكٌمٌا المكافحة
 مرض الم الفطر+  T. harzianumالمقاوم اإلحٌائً -1

 الممرضالفطر +  T. viride المقاوم اإلحٌائً -2

 الممرض الفطر+ المبٌد بنلٌت  -3

 الممرض الفطر+ المبٌد دٌفٌدند  -4
 الممرضالفطر + بنلٌت +  T. harzianumالمقاوم اإلحٌائً -5

 الممرض الفطر+ دٌفٌدند +  T. harzianumالمقاوم اإلحٌائً -6

 مرضالم الفطر+ بنلٌت +  T. virideالمقاوم اإلحٌائً -7

 الممرض الفطر+ دٌفٌدند +  T. virideالمقاوم اإلحٌائً -8

 (مقارنة) تربة معقمة -9

  (مقارنة سلبٌة) ممرضالفطر ال+  تربة -10
 121oفً درجة حرارة  (Autoclaveالمعقام )عقمت التربة باستعمال جهاز التعقٌم البخاري 

كؽم 1بالستٌكٌة سعة   لمدة ساعة واحدة وضعت التربة  المعقمة  فً أصص جو 1.5سٌلٌزٌة وضؽط 
كؽم تربة أما معاملة المقارنة فقد / ؼم كتلة حٌوٌة  3بواقع  R. solaniوثت التربة المعقمة بالفطر تربة  ل

   6 10× 4بتركٌز    Trichodermaعوملت بذور الفاصولٌا بمعلق ابواغ الفطر . تضمنت تربة معقمة
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البذور فً المعلق البوؼً لمدة ساعة ثم رفعت كمادة الصقة إذ نقعت % 5مع إضافة الموالس بتركٌز 
عت البذور فً الماء قساعة قبل الزراعة، اما معاملة المقارنة فن 24وتركت فً ظروؾ المختبر لمدة 

 R. solani وبعد ثالث أٌام من معاملة التربة بالفطر الممرض%. 5المقطر مع إضافة الموالس بتركٌز 
لالصابة % حسب نوع بذور لكل أصٌص وخمسة مكررات لكل زرعت بذور الفاصولٌا بواقع  خمسة  

 .وشدة المرض وذلك بعد اسبوعٌن واعٌدت قراءة النتائج بعد اربعة اسابٌع قبل وبعد الظهور 
حسبت نسبة موت البادرات قبل ظهورها بعد اسبوعٌن وبعد اربعة اسابٌع تم حساب نسبة موت البادرات بعد 

 :اً للمعادة االتٌة ظهورها كما حسبت شدة المرض وفق

= شدة اإلصابة 
 (درجة اإلصابة×عدد النباتات المصابة بكل درجة )مجموع 

أعلى درجة إصابة ×عدد النباتات المفحوصة 
ومتوسط  الوزن  متوسط طول المجموع الجذري والخضري للنبات فً المكرر كل من حساب وتم 
. الجاؾ  للنبات فً المكررالرطب و

باستخدام  إحصائٌافً تنفٌذ التجارب وحللت النتائج  CRDالعشوائً الكامل استخدم  التصمٌم 
. دنكن متعدد الحدودواختبار  Tوفقاً الختبار واختبرت المتوسطات   SAS اإلحصائًالبرنامج 

 
 النتائج والمناقشة

        أظهرت نتائج العزل من بادرات الفاصولٌا عن ظهور الفطر : عزل المسبب المرضً وتشخٌصه
 Kuhn Rhizoctonia solani  اٌام 7 – 5بلون ابٌض قطنً وبعد  وتمٌزت المستعمرات   بنسب عالٌة 

 .ٌتؽٌر لون المستعمرة الى اللون البنً 
 على الفطر الممرض .Trichoderma لنوعً المقاوم اإلحٌائًاختبار القدرة التطفٌلٌة والتضادٌة 

R.solani:  ان نوعً المقاوم اإلحٌائً( 1)تبٌن النتائج الموضحة فً الجدول T. harzianum و 
T. viride تطفٌلة ضد الفطر  ال اختلفا معنوٌاً فً القدرةR. solani  درجة  بلؽت إذ تحت ظروؾ المختبر

، وآخرون Bell)وفقاً لمقٌاس  T. virideالنوع فً  T. harzianum  ،1.67 النوع فً  1.33التطفل 
تعود الى واحد او اكثر من    R. solaniالتضادٌة ضد الفطر Trichodermaان قدرة الفطر (.1982

اآللٌات المتعددة التً ٌمتلكها، ومنها تطفله المباشر على الؽزل الفطري وذلك نتٌجة تجمع والتصاق ابواغ 
 عامل المكافحة االحٌائٌة مقارنة بسرعة نمو ة االحٌائٌة ، فضالً عن سرعة نموعامل المكافح

 انتاج عامل المكافحة االحٌائٌة انزٌمات محللة للجدر الخلوٌة والتً تعملو. ممرضالفطر ال مستعمرة
-β-1.3و  Chitinasesانزٌمات  التطفل والتضاد على الممرض لتحطٌم الجدار الخلوي مثل ضمن الٌات

glycanases  وProteases  وCellulases  والتً ال تعد فقط ضرورة فً التطفل للحد من نمو مستعمرة
طر الممرض ولكنها تعمل على زٌادة الفعالٌة التً ٌمتلكها المقاوم الحٌوي وبالتالً زٌادة تأثٌره على الؾ

كذلك  ( 1)تبٌن نتائج الجدول و  (Felix ،2002و  De Marcoو  2000واخرون،  Hermosa) الممرض
لنسبة المئوٌة إذ بلؽت   .R. solaniعامل المكافحة االحٌائٌة ضد الفطر  نوعً القدرة الضدٌة لراشح مزارع 

تتفق هذه و  T. virideالنوع فً  %  58.11 و T. harzianum فً النوع   61.48 لتثبٌط الممرض 
فً تثبٌط نمو  Trichodermaالنتائج مع العدٌد من الدراسات التً اشارت الى كفاءة راشح مزرعة الفطر 

المقاوم الحٌوي وذلك  انواعضدٌة التً تقوم بها الفطرٌات الممرضة للنبات، وهذا من القواعد فً العملٌة ال
الحٌوٌة واالنزٌمات او  من خالل انتاج مواد ذات وزن جزٌئً واطئ منتشرة او مواد اٌضٌة كالمضادات

عامل نوعً ؾ ختلا.  (1994واخرون،  Schirmböck)مواد سامة تؤثر على مدى واسع من الممرضات 
عدد االبواغ المنتجة فً وحدة المساحة ضمن  فًمعنوٌاً  T. viride  و T. harzianumالمقاوم اإلحٌائً 

ان التبوٌػ  . على التوالً 2سم /  8 10×   2.6و  1.39 المستعمرة وبلػ لوؼارتم متوسط عدد االبواغ 
العالً للمقاوم الحٌوي ٌعطٌه مٌزة فً زٌادة فرص نجاح استخداماته فً المكافحة من خالل زٌادة مساحة 

ل مدة بقاءه ومن ثم زٌادة كفاءته فً مجمل فعالٌاته الحٌوٌة، كما ٌعزز ذلك فرص احداث انتشاره وطو
، Ibraheemو  2004واخرون،  Harman)متؽٌرات حٌوٌة كفوءة حول الجذر كالتطفل والتضاد والتحلل 

2009 .)
 
لعاملً المكافحة اإلحٌائٌة الحٌوٌة  بعض الصفات  : (1)الجدول 

 لوؼارٌتم عدد االبواغ لتثبٌط الممرض%  درجة التطفلالصفات             
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 مقاوم الحٌويال

T. harzianum 1.33 61.48 1.39×10 8   

T. viride 1.67 58.11 2.6×10 8   
   

ٌتضح من الجدول  : R. solaniاختبار تأثٌر المبٌدٌن بنلٌت ودٌفٌدند على نمو الغزل الفطري للفطر 
اما  R. solani بٌط الفطرثلى المبٌد دٌفٌدند معنوٌاً وبالتراكٌز الثالثة فً تان المبٌد بنلٌت قد تفوق ع( 2)

لتر كان اكفاء التراكٌز فً تثبٌط النمو / ملؽم  200بالنسبة لتأثٌر التراكٌز فٌتضح من الجدول ان التركٌز 
و  71.6ٌط حٌث نسبة التثب% 50ثم التركٌز  100تاله التراكٌز % 82.9الفطري حٌث بلؽت نسبة التثبٌط 

واشارت العدٌد من الدراسات الى فعالٌة وكفاءة هذٌن  المبٌدٌن  ضد فطرٌات التربة   .على التوالً % 47
  1994محمد ، ) والفاصولٌا  المسبب لموت بادرات وتعفن جذور البنجر السكري  R.solaniومنها الفطر  

 . (2002 ، مراد-وال
 

 : فً الوسط الؽذائً  R. solaniفٌدند على نمو الؽزل النظري للفطر تأثٌر المبٌدٌن بنلٌت ودي : (2)الجدول 
 تأثٌر المبٌد للتثبٌط%  (لتر/ ملؽم ) التراكٌز المبٌدات 

 دٌفٌدند

 صفر صفر

 ب 33.5
 د 24.8 50
 ج 43.3 100
 ب 65.9 200

 بنلٌت

 صفر صفر

 أ 67.3
 ب 69.2 50
 أ 100 100
 أ 100 200

 ٌزتأثٌر الترك

  صفر د صفر
 ج 47.1 50
 ب 71.6 100
 أ 82.9 200

وحسب اختبار  0.05االرقام التً تحمل احرؾ متشابهة عمودٌاً تدل على عدم وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال 
. دنكن متعدد الحدود 

 
ٌتضح من  :R. solani على نسبة وشدة االصابة بالفطرٌة واإلحٌائٌة ئتأثٌر المكافحة الكٌما

فً و دٌفٌدند   ه او مع المبٌدٌن بنلٌت بمفرد harzianum T .  بالمقاوم الحٌوي المعاملة تفوق ( 3)الجدول 
او مع المبٌدٌن  بمفرده T. viride بالمقاوم الحٌويوتلى ذلك المعاملة  البادرات موت ب منع حدوث اٌة اصابة

 فلم ٌختلؾ  انالمبٌدأما فٌما ٌخص تاثٌر ، موت قبل البزوغ نسبة اإلصابة بالبنلٌت  و دٌفٌدند  فً خفض 
ً  قبل البزوغ اإلصابةنسبة  خفض  فًدٌفٌدند   و بنلٌت  انالمبٌد وباختالؾ معنوي عن معاملة المقارنة  معنوٌا

إذ بلؽت نسبة بعد البزوغ فً خفض نسبة االصابة    T. virideوتفوقت المعاملة  بعامل المكافحة االحٌائٌة 
اختالؾ معنوي عن وب harzianum T 9.9 .فً معاملة الفطر  اإلصابةفً حٌن بلؽت نسبة  6.7 إلصابةا

وباختالؾ معنوي عن على المبٌد دٌفٌدند  بنلٌتتفوق المبٌد و 13.3( بدون عامل مكافحة) معاملة المقارنة
ومجموعة البنزٌمٌدازول فً  بوجه خاصٌؤثر مبٌد البٌنومٌل  17.8( تربة ملوثة بدون مبٌد)معاملة المقارنة 

فً الخلٌة الفطرٌة وبالتالً ٌقترن ذلك بؽٌاب الحوٌصالت البنائٌة فً  Microtubulesعمل النبٌبٌات الدقٌقة 
ومع وجود  Synthesizedالمنطقة الطرفٌة من الؽزل الفطري وٌقتصر فٌها على عمل الحوٌصالت الحالة 

ي قمة الخٌط الفطري ٌؤدي ذلك الى انتفاخ طرؾ الخٌط ثم انفجاره وانسٌاب الضؽط االنتفاخً العالً ؾ
وتفوقت المعاملة  بعامل المكافحة ( 2003العروسً واخرون ، )العضٌات الخلوٌة من الؽزل ومن ثم موته 

شدة  فً حٌن بلؽت 0.25 شدة  اإلصابةإذ بلؽت   اإلصابة شدة فً خفض  harzianum T . اإلحٌائٌة
( بدون عامل مكافحة)الؾ معنوي عن معاملة المقارنة وباخت T. viride 0.38فً معاملة الفطر اإلصابة 
معنوٌاً إذ شدة  اإلصابة بنلٌت و دٌفٌدند  فً خفض   المبٌدٌنا ختلؾاأما فٌما ٌخص تاثٌر المبٌدٌن ،  0.46
    0.53ة على التوالً وباختالؾ معنوي عن معاملة المقارن 0.43و 0.3شدة  اإلصابة بلؽت 

 نوعًوكفاءة وتؽلبها على الفطر الممرض  مكافحةوٌرجع السبب فً ذلك التأثٌر االٌجابً لعناصر ال
وذلك مااكدته  نموهُ بالفطر الممرض وتثبٌطصابة الفً خفض نسب إ  .Trichodermaمقاوم الحٌويال
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معامالت المزدوجة ان استخدام ال (2005 ، واخرون  Brunnerو Harman  ،2000)الدراسات السابقة 

ٌرفع من كفاءة المكافحة وذلك كون المقاوم الحٌوي المستخدم متحمل لسمٌة ( البٌنومٌل+ المقاوم الحٌوي )
مع كفاءة البٌنومٌل فً تثبٌط قطرٌات التربة المضادة للمقاوم الحٌوي ٌفسح المجال ( 2005طه ، )البٌنومٌل 

كما ه التضادي فضالً عن قدرة المبٌد فً مكافحة الممرض للمقاوم فً زٌادة كثافته العددٌة وزٌادة نشاط
فً خفض نسب إالصابة   .Trichodermaالمقاوم الحٌويقدرة الى ( 2007)وآخرون   Barakatأشار

الى ان ( 1999)وآخرون  Wooفً حٌن اشار %  35.5إلى  الفاصولٌافً نباتات  R.solaniبالفطر 
من   R.solaniقد خفض نسبة اإلصابة بالفطر  .Trichoderma بالمقاوم الحٌويمعاملة بذور الفاصولٌا 

% .   13.5إلى %  75.5
 

 R. solaniنسبة وشدة االصابة بالفطر  فًٌة واإلحٌائٌة ئايالمكافحة الكٌمتأثٌر  : ( 3)الجدول 

وحسب اختبار  0.05االرقام التً تحمل احرؾ متشابهة عمودٌاً تدل على عدم وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال 
. دنكن متعدد الحدود 

 
 تأثٌر(  أ 4)ٌتضح من الجدول  :بعض صفات النبات  فًٌة واإلحٌائٌة ئايثٌر المكافحة الكٌمتأ
معاملة المبٌد دٌفٌدند   تفوقت إذ الفاصولٌا   اتبعض صفات نباتفً  المكافحة الكٌماوٌة واإلحٌائٌةعوامل 

  T. virideبالمقاوم اإلحٌائً   المعاملة سم تلتها   25فً طول المجموع الخضري  على بقٌة المعامالت 

 التــالمعام
اإلصابة %

 قبل البزوغ  
تأثٌر 
المعاملة 

اإلصابة % 
 بعد البزوغ

تأثٌر 
المعاملة 

شدة 
 صابةاإل

تأثٌر 
 المعاملة

تربة ملوثة 
 R.solaniبـ 

T. harzianum هـ  صفر 
24.4  
أ 

 د 6.6
17.8  
أ 

 د 0.24
أ  0.53 T. viride 6.6  ب 0.52 ج  13.6 د 

 أ 0.83 أ  33.3 أ 66.6  بدون مقاوم حٌوي
 بنلٌتالمبٌد 
+ 

R.solani 

T. harzianum هـ صفر 
13.3
ب 

 ج 13.3
8.9 
 ج

 د 0.24
0.3 
ج 

T. viride 6.6 ج د 0.33 د  6.6 د 
 ج د 0.33 د  6.6 ج 33.3 بدون مقاوم حٌوي

مبٌد دٌفٌدند 
+ 

R.solani 

T. harzianum هـ صفر 
15.3
ب 

 ب  20
 ب 13.3

 ج د 0.33
0.43 
ب 

T. viride 6.6 ب ج 0.48 د 6.6 د 
 ب ج 0.48 ج 13.3 ب 40 بدون مقاوم حٌوي

تربة معقمة 
مقارنة )

 (سلبٌة

T. harzianum صفر  هـ 
صفر ج 

 صفر  هـ
 صفر

 د 0.2
0.2 
د 

T. viride د 2 صفر  هـ صفر  هـ 
 د 2 صفر  هـ صفر  هـ بدون مقاوم حٌوي

     
عامل  ثٌرأت
 مكافحةال

 اإلحٌائٌة

T. harzianum  ج  0.25ب    9.9صفر  ج
T. viride 4.9    ب  0.38ج   6.7ب

أ  0.46أ   13.3أ   34.9 اوم حٌويبدون مق
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 اتبعض صفات النب فًٌة واإلحٌائٌة ئايأثٌر المكافحة الكٌمن( : 4)الجدول 

 التــالمعام

طول  
المجموع  
الخضري  

 سم

تأثٌر 
المعاملة 

طول 
المجموع 
الجذري  

 سم

تأثٌر 
المعاملة 

الوزن الرطب 
للمجموع 
 الخضري ؼم

تأثٌر  
 المعاملة

الوزن الجاؾ 
للمجموع 
 الخضري ؼم

تأثٌر 
 المعاملة

الوزن الرطب 
للمجموع 
الجذري 
 ؼم 

تأثٌر 
المعاملة 

الوزن الجاؾ 
للمجموع 
الجذري 
 ؼم

تأثٌر 
 المعاملة

تربة ملوثة 
+ 

R.solani  

T. harzianum 16,6 د 
16.7  
 ب

 هــ و 16,6
16,1 
 ج 

 د  2,3
2.4         
 ب

 ب ج 0,2
0,17 
 ج

 هــ 1,2
1,33 
ج 

 ج د 0,23
0,17  
 ج

T. viride 17,3 ج د 0,2 هــ 1,4 ج 0,13 ج د   2,8 و 15 د 

 د 0,1 هــ 0,8 ب ج 0,2 د  2,5 وهــ  16,3د  16,3 بدون مقاوم حٌوي

مبٌد بنلٌت 
+ 

R.solani 

T. harzianum 20,6 ب ج 
19.6 
 أ  

 ب ج 21,3
21  
 أ

 ب  3,5
3.3 
 أ  

 أ 0.43
0.37  

 ب أ

 ب 3.6
3.10 
 ب

 ب 0.46
0.35   
 أ

T. viride 20,3 ب ج 0.36 ب ج 3.1 أ ب 0.4 ب   3,7 أ ب 22 ب ج 

 ج د 0.23 ج د 2.6 أ ج 0.3 د   2,5 هــ و 17,3 د 16 بدون مقاوم حٌوي

مبٌد دٌفٌدند 
+ 

R.solani 

T. harzianum 18,8 ب د 
20,8  
أ  

 ب ج 20,6
22,3  
أ  

 ب  3,6
3.4            
 أ

 أ ب 0.4
0.32 
 ب

 أ 4.8
3.60 
 أ 

 أ 0.63
0.39  
 أ

T. viride 18,5 ب 0.43 ب 3.8 أ ب 0.36 أ 4,1 أ 24,5 ب د 

 د 0.13 د 2.2 ب ج 0.2 ج د  2.6 ج هــ 18,8 أ 25 بدون مقاوم حٌوي

تربة معقمة 
 (مقارنة سلبٌة)

T. harzianum 18 ب د 
19,6 
أ  

 د و 18

ب  18

 ج د  2.9
3.2           
 أ ب

 أ ج 0.33
0.42   
 أ

 هــ 1.6
1.33 
 ج

  ج د 0.23

0.23 
 ب

T. viride 21,3 ج د 0.26 هــ 1.2 أ 0.5 ب  3,5 د و 18 ب 

 ج د 0.2 هــ 1.2 أ 0.43 ج  3,1 د و 18,1 ب د 19,6 بدون مقاوم حٌوي

        

عامل  ثٌرأت
 المكافحة
 اإلحٌائٌة

T. harzianum 18,5 أ 0.38 أ 2.80 أ 1.36 أ 3,7 أ 19,1 أ 

T. viride 19,4 ب 0.31 ب 2.37 أ  1.39 أ 3,5  أ 19,9 أ 

 ج 0.16 ج 1.70 ب 0.83 ب 2,6 ب 18,1 أ 19,6 بدون مقاوم حٌوي
 

 .وحسب اختبار دنكن متعدد الحدود  0.05االرقام التً تحمل احرؾ متشابهة عمودٌاً تدل على عدم وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال 
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إذ سجل المقاوم طول المجموع الخضري  ولم ٌختلؾ عاملً المكافحة االحٌائٌة فً تاثٌرهما فً سم  21.3
أما فٌما ٌخص تاثٌر  . سم  T. harzianum 18.5المقاوم اإلحٌائًوسم  T. viride  19.4اإلحٌائً 

على سم  20.8و 6.19 طول المجموع الخضري أذ بلػ فً  معنوٌاً فلم ٌختلفا   المبٌدٌن بنلٌت و دٌفٌدند
تلؾ هذه المعامالت عن معاملة المقارنة ولم تخ،  سم  16.7التوالً وباختالؾ معنوي عن معاملة المقارنة 
تفوقت المعاملة اما بالنسبة لطول المجموع الجذري فقد سم  19.6السلبٌة حٌث بلػ طول المجموع الخضري 

ولكنها لم سم  24.5حٌث بلػ علً بقٌة المعامالت معنوٌاً   T.virideبالمبٌد  دٌفٌدند  مع المقاوم الحٌوي 
 ولم ٌختلؾ عاملً المكافحة االحٌائٌةسم  T. viride  22ٌت  مع المقاوم الحٌوي بالمبٌد  بنلتختلؾ معنوٌاً 

T. harzianum  وT.viride  سم على  19.9،  19.1  فً تاثٌرهما أذ بلػ طول المجموع الجذري فٌهما
مع   وتفوقت المعاملة بالمبٌد  دٌفٌدند.سم   18.1 ( بدون مقاوم حٌوي)التوالً ولكن اختلفا عن المقارنة 

 4.1علً بقٌة المعامالت معنوٌاً  فً الوزن الرطب للمجموع الخضري حٌث بلػ   T.virideالمقاوم الحٌوي 
ؼم والتً لم تختلؾ معنوٌا عن معاملة   T. viride  3.7المبٌد  بنلٌت  مع المقاوم الحٌوي معاملة ؼم  وتالها 

ولم ٌختلؾ ؼم على التوالً  3.6و  3.5فٌدند دي ومع المبٌدٌن بنلٌت   T. harzianumالمقاوم االحٌائً  
فً تاثٌرهما أذ بلػ الوزن الرطب للمجموع  T.virideو  T. harzianumعاملً المكافحة االحٌائٌة 

 . ؼم 2.6( بدون مقاوم حٌوي)على التوالً ولكن اختلفا عن المقارنة  ؼم 3.5و  3.7الخضري فٌهما 
فً  T. virideٌمٌائٌة فقد تفوقت معاملة المقاوم االحٌائً ٌتضح تأثٌر المكافحة الك وفً نفس الجدول

المبٌد دٌفٌدند مع  كنها لم تختلؾ معنوٌا عن المعامالت لؼم و 0.5إذ بلؽت الوزن الجاؾ للمجموع الخضري 
 T. virideالمبٌد دٌفٌدند مع المقاوم و T. harzianumو المبٌد بنلٌت  مع المقاوم  T. harzianumالمقاوم 
وعن تأثٌر ؼم على التوالً   0.36و  0.4 و 0.43و  0.4إذ بلؽت  T. virideٌد بنلٌت  مع المقاوم  و المب

 المبٌد دٌفٌدند مع المقاوم تفوقت معاملةالمعامالت على الوزن الرطب للمجموع الجذري فقد 
T. harzianum ًٌدند مع المقاومالمبٌد دٌؾ ؼم تلتها المعاملتٌن  4.8المعامالت معنوٌاً إذ بلػ  ةعلى بق 

T. viride  المبٌد بنلٌت  مع المقاوم  وT. harzianum 3.8  أما فٌما ٌخص تاثٌر  على التوالً ؼم  3.6و
على المبٌد معنوٌاً  فً الوزن الرطب للمجموع الجذري تفوق المبٌد دٌفٌدند  المبٌدٌن بنلٌت و دٌفٌدند  فقد 

وتتفق هذه النتائج  ؼم 1.33الؾ معنوي عن معاملة المقارنة على التوالً وباختؼم  3.1و  3.6أذ بلػ  بنلٌت
صفات النبات وزٌادة تحسٌن من ان لبعض مبٌدات الفطرٌات دوراً اٌجابٌاً فً ( 2001العمٌري ، )مع 

تفوقت معاملة  اما تأثٌر المعامالت على الوزن الجاؾ للمجموع الجذري فقد االنتاج وخاصة المبٌد دٌفٌدند 
تلتها المعاملتٌن  المبٌد  ؼم0.63على بقٌة المعامالت معنوٌاً إذ بلػ  T. harzianumد مع المقاوم المبٌد دٌفٌدن

ؼم على  0.43و   0.46 اذ بلػ  T. virideوالمبٌد دٌفٌدند مع المقاوم  T. harzianumمع المقاوم  بنلٌت

ر  المبٌدٌن بنلٌت و دٌفٌدند  فلم أما فٌما ٌخص تاثًؼم     0.1وباختالؾ معنوي عن معاملة المقارنة التوالً 
على التوالً وباختالؾ معنوي  ؼم 0.39و 0.35أذ بلػ  الوزن الجاؾ للمجموع الجذري ٌختلفا معنوٌاً  فً 

 . ؼم 0.17عن معاملة المقارنة 
فً  Trichoderma spp.مقاوم الحٌوي العدة دراسات إلى التأثٌر االٌجابً للمعاملة ب وأشارت
إلى زٌادة أطوال نباتات  T. harzianum بالمقاوم الحٌوي ات الفاصولٌا وأدت المعاملةمعاٌٌر نمو نبات
 أدت معاملة بذور نبات الفاصولٌا بالفطركما  % 200-160تراوحت مابٌن  الفاصولٌا بنسبة

T. harzianum سم  أما النباتات ؼٌر  34.7بات نإلى زٌادة معنوٌة فً طول النبات إذ بلػ متوسط طول ال
ت وأشار ،( 2002مراد  -لآو 2007وآخرون   Barakat)سم  18.3معاملة فقد كان متوسط طول النبات ال

النباتات ومنها الخس و الفجل والفاصولٌا والخٌار والفلفل والذرة المعاملة من ان العدٌد العدٌد من البحوث 
النمو المدروسة ومنها زٌادة حدثت فٌها   زٌادة معنوٌة فً معاٌٌر  Trichoderma spp. بالمقاوم الحٌوي

  2001  وآخرون Yedidiaو   Harman  ،2000) والمساحة الورقٌة الجانبٌةطول الجذور وعدد الجذور 
 . (Haikal ، 2008 . و
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ABSTRACT 

 Isolation results from beans showed the presence of the fungus R.solani . It is 

also shown that the degree of parasitism and antagonism of the two biological 

control agents (BCA) T.viride . T.harzianum was significant . It was clear from the 

study of the effect of tumiating used in the laboratory that the fungicide benlate 

gave the highest percentage inhibition % 100 at the cocentration of 100 . 200 

mlg/liter . followed by the fungicide dividend 65 – 9 % at the concentration of 200 

mlg/liter . (BCA) significantly differ as far as the disease severity (0.25 . 0.38 

zespectively) and effect of the two fungicides on the percentage of infection pre-and 

post emergency are concerned . It is obvious that the treatment of the fungicide 

benlate alone gave the lowest percentage of infection than the fungicide dividend 

alone  pre and post emergence (33.3 . 6.6 % respectively) . The percentage of 

infection Pre and Post emergence at the treatment of the fungicide devidind alone 

(0.40 and 13.3 respectively). From the effect of the (BCA) on some studied 

characteristics of the plant it was clear that the (BCA.) T.harizianum and T.viride 

were not significantly different in the length of the shoot and root . the dry and wet 

weight of the shoot and they significantly differed in the wet and dry weight of the 

root . They also differed from the control treatment (contaminated soil)   

 
المصادر 

ذور وموت بادرات الفاصولٌا ومكافحته احٌائٌاً ، دراسة لمرض تعفن ب( . 2002)ل مراد ، نهال ٌونس آ
. رسالة ماجستٌر ، كلٌة العلوم ، جامعة الموصل 

انتاج الخضراوات البقولٌة ، الدار العربٌة للنشر والتوزٌع ، كلٌة ( . 2002)حسن ، احمد عبد المنعم 
. ص  424الزراعة ، جامعة القاهرة ، 

 Trichodermaتعرٌؾ انواع  -1فطر تراٌكودٌرما فً العراق دراسات عن ال.  (2005. )طه ، خالد حسن 
 .71–6: 8مجلة جامعة دهوك .فً العراق واختبار كفائتها تضادٌاً وتطفلها ومدى تحملها للبٌنومٌل

مكتبة . مكافحة االمراض النباتٌة ( . 2003. )العروسً ، حسٌن ، سمٌر مٌخائٌل ومحمد علً عبد الرحٌم 
 .ص  280، االسكندرٌة ، العربٌة  هورٌة مصرجمالمعارؾ الحدٌثة ، 

طرق مختلفة لمقاومة مرض موت بادرات الطماطة فً ( . 2001. )العمٌري ، نوفل سلٌمان محمد مطلق 
 .اطروحة دكتوراه ، كلٌة الزراعة والؽابات ، جامعة الموصل . المشتل 

السوٌقة الجنٌنٌة السفلى لنباتات دراسات على التعفنات الفطرٌة للجذور و( . 1980)مجباس ، علً حسٌن 
رسالة ماجستٌر ، كلٌة الزراعة والؽابات ، جامعة . الفاصولٌا وطرق مكافحتها فً محافظة نٌنوى 
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