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  )العراق(  محافظة القادسيةفي  منطقتين  حقول منالماش   على Macrophomina phaseolina   الفحمي  التعفن لمرض الفطر المسبب عزلإلى    الدراسة  هذه هدفت 
  Aspergillus carbonariusو  Trichoderma koningii ،  Cheatomum globosum  األحيائية المكافحة    فطور تأثير  كفاءة يمو وتق يةمراضاإل قدرته واختبار وتشخيصه

 في  ( 2  وعزلة  1عزلة  ) من نبات الماش    M. phaseolina  عزلتين للفطرتم الحصول على  .  صص البالستكيةواأل ريةبالظروف المخ  تحت الممرض الفطر نمو في في

فط  المختبرة  العينات معظم من  مجموعة  على  الحصول  تم  القدرة    .التربةمن    األحيائية   المكافحة   ور كما  اختبار  نتائج   للفطر يةمراضاإلأظهرت 
M. phaseolina  دكستروز-بطاطا  في الوسط الغذائي- ( أجارPDA)  ن  أM. phaseolina  األصص في    امأ  .            تعفنا  لها   الممرضة التي تهاجم البذور وتسبب   ورمن الفط  ،

اختالفات معنوية    تظهر .  على التوالي ،  2  و  1للعزلتين  %  63.75و    71.56  البذور حيث بلغت نسبة انبات البذور  إلنباتللنسبة المئوية                كثر اختزال  أ  1العزلة  كانت  
شدة  ل  بالنسبة ما  أ  %.0التي بلغت    شاهد المقارنة مع معاملة    ،على التوالي   ،% 30  و  40اإلنبات اذ بلغت    البادرات بعد في النسبة المئوية لموت    2  و   1بين العزلتين  

 حيث كانت درجة تضاد  ،M. phaseolinaتجاه الفطر    األحيائية  المكافحة  لفطور التضادية  قدرة  التباينت    .%75.3  بشدة إصابة بلغت   1فقد تفوقت العزلة  ،  الصابة
زيادة  إلى    أدى  C. globosumن  أ        أيضا    النتائج  بينت   . T. koningii  فطرلل  1كانت درجة تضاد    بينما   ، C. globosum  للفطر  2بلغت  و   A. carbonarius  لفطر ل  3

 الخضري  للمجموعين والجاف الطري  والوزن النبات  معدل طول   بلغ ثحيالجاف للمجموع الجذري لنباتات الماش ونسبة الكلوروفيل  و الطري    النبات والوزن معنوية في طول  

 معدلفيها   كان الذي   شاهدال معاملة ب       قياسا    ، التواليعلى    ، %31.67  و  غ  25.32  غ،   110.24  ، سم  113.67  إلى  C. globosumمعاملة   والجذري ونسبة الكلوروفيل في

   . %31.03 و  غ 22.61 غ،  98.38 ،سم 67.99الجاف للمجموع الجذري لنباتات الماش ونسبة الكلوروفيل و والوزن الطري  طول النبات
 . Macrophomina phaseolina ، Aspergillus carbonarius ،Cheatomum globosum ،Trichoderma koningii ، األحيائية المكافحة  مفتاحية:كلمات  

 
 1المقدمة 

 

الكشري   Wilczek ).(L taaradi Vigna  الماش أو  الماش،  بقلة  أو 
أحد  هو  الشعاعية،  اللوبياء  أحيانا   ي سم ى  كما  أو  المج،  أو                                                                  األخضر، 

                                                                  نواع التي ت تبع جنس  اللوبياء، وهو من فصيلة البقوليات. إن  الموطن األ
ند،  باكستان، تايال إلى                                                  األصلي له هو شبه القارة الهندية، ومن ثم  انتشر

                                                                  الصين، بنغالديش، فيتنام، كمبوديا، وإلى العديد من الد ول األخرى، ومن 
المحاصيل التي تتحمل يعد الماش من    .وامريكا                        ضمنها الد ول األوروبية،  

قصير    وله  ،والحرارةالجفاف   نمو   )الزهاوي،     ا  يوم  120إلى    90موسم 
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تنتشر  2007 العراق    زراعته(.  في  كثيرة  مناطق  كغذاء و في  يستهلك 
البروتين  علىويحتوي    لإلنسان من  عالية  غني   ،%(31-26)  نسبة 

األ  إلنتاج       يضا  أويستعمل    ،المينية  باألحماض ولعمل العلف  خضر 
 (. 2001  وحسن،  سعد)  هو الدريس كما يستخدم كمحصول تغطية لسرعة نم

الماش   محصول  من  يصاب  والمسببات    فاتاآلبكثير  الحشرية 
ويعتبر الفطر   المرضية  عن  المتسبب  الفحمي  التعفن  مرض 

aMacrophomina phaseolin    األأ من تؤدي   مراضهم   إلى   التي 
 تبع ي   (.2001et al. Su ,)  ونوعيته  المحصولانتاجية  من  تقليل  ال

عائلة    Ascomycetesالكيسية  الفطور الزقية/األسكية/شعبة  إلى    الفطر
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Botryosphaeriaceae  (9200 ,et al.cking üL)  ، جسام  األ  ىتبقو
في للفطر  اعتمادا    15التربة    الحجرية  البيئية  على                 سنة   الظروف 

(., 2003et alBaird   1999 ,.؛et alShaner   ،) من  و الفطور يعد 
وعل  في  الموجودة يؤدي  ىالتربة  مما  البذور إلى    البذور  تعفن   اصابة 

(2008., et ala nJyots)،    صابة بارتفاع درجات الحرارة وقلة  اإل  تزدادكما
  . (2003et al. Almeida ,) الرطوبة

  ته دار إو استخدمت وسائل متعددة لمكافحة مرض التعفن الفحمي  
وغيرها ولم تكن  صناف المقاومةاأل ،المبيدات الكيمائية ،كالدورة الزراعية

حيان وذلك لقدرة الفطر البقاء في التربة لمدة طويلة الة في بعض األعف
(2003, .et al Baird )،  البكتريا   نأ(  2004)  وآخرون   الرفاعي وبين كما

Pseudomonas florescens  الحنطة القمح/ مون   تحسين على القابلية لها 

 على اكيدة بصورة الناجحةكافحة  الم عملية تعتمد  .التفرعات عدد وزيادة

 عدوت   ،et al. nsden(Lur(1995 ,  الحيوي  المقاوم وإضافة استخدام طريقة

 كما لألحياء الطبيعية بالموازنة تخل  ول للبيئة        تلوثا   تسبب  ل آمنة طريقة

 أمراض مسببات  على تأثيرها في  متخصصة  طريقة وتعد ،المبيدات تفعل

المكافحة  ت كما  ت  النبا مكافحة  آ  األحيائيةعتبر  في  للبيئة  وصديقة  منة 
  .النبات المستوطنة في التربة أمراض

التالية  دتع  Trichoderma koningii،  Cheatomum  األنواع 

globosum  وcarbonarius Aspergillus  األحيائية  المكافحة  ورمن فط 
المقاومة   تملكهلما   وتحفيز  والتطفل  والتضاد  كالتنافس  خواص  من 

 الهدف من الدراسة كان    (.et al. Kredics ,2003الجهازية في النبات )
للفطر الحيوية  المكافحة   Macrophomina phaseolinالممرض    هو 

 النباتات من الفطر  عزلو   يدات الكيميائيةب لصعوبة مكافحة هذا الفطر بالم

 المرض  كافحةميم و ية وتقمراضاإل مقدرته واختبار وتشخيصها، المصابة،

 .المعزولة من التربة ورباستعمال الفط
  

 مواد البحث وطرائقه 
 

المصابة    عينة  جمعت الماش  نباتات  الفحمي  من  التعفن  من بمرض 
القادسية محافظة  من  مختلفتين  ظهر و   ،العراق  ،منطقتين  عليها   تالتي 

مثل تقشر قاعدة الساق ووجود األجسام   أعراض اإلصابة بشكل واضح
إلى    جلبت  .الحجرية السوداء منتشرة وتلون منطقة التاج بلون بني داكن

ثم غسلت قواعد   )النبات بالكامل(،المصابة  من النباتات    المختبر مجموعة
النباتات والمجموع الجذري بماء الحنفية لغرض التخلص من األتربة    وق س

 طهرت سم ثم    1-0.5قطع صغيرة بطول  إلى    والعوالق األخرى وقطعت
هايبوكلورا ) ي بمحلول  الصوديوم  بتركيز  NaOClت  لمدة  3(   %3-5  

جففت   بماء مقطر معقم.  ثم غسلت  ثم القطع  دقائق  ترشيح  ورق  على 
نب  قطع  خمس  بواقع  وسط  زرعت  على  حاو   بتري  طبق  كل  في                                     اتية 

مضاد  معقم    Malt Extract Agar  (MEA)غذائي   له   حيوي مضاف 

Chloramphenicol    األيمغ/ل  250بتركيز وضعت  ثم  في   طباقتر 
 .  أياملمدة خمسة س ° 2±28الحاضنة عند حرارة 

بعد ذلك تم تنقية عزلت الفطر وذلك بنقل أجزاء من طرف الخيط 
بتري   أطباقإلى    لمستعمرة الفطر الممرض بوساطة إبرة معقمةالفطري  

في الحاضنة   طباقالمعقم وحضنت األ  MEAحاوية على الوسط الغذائي  
حفظت عزلت الفطر على وسط   .أيامربعة  أمدة  ل  س°2±28حرارة    ندع

( مائل  صلب  حرارة  Slantغذائي  عند  الثالجة  في  لحين   س4°( 
 ذلك. إلى  اجةكلما دعت الح تجدد ، و الستعمال

 

 األحيائية   ور عزل وتشخيص بعض الفط 
راضي الزراعية المزروعة األمختلفة من    ةرب ت                          أخ ذت  عينات عشوائية من  

منبنبات   الجذور    الماش  محافظة  Rhizosphereمنطقة   ميسان،   في 
لمدة  التربة         ت ركت   هوائيا   لتجف  المختبر  ونخلت    24                              في  منخل ب ساعة 

فتحاته   سلسلة  و مم    1سعة  نقل  تخفيفاتحضرت  التربة.  عينات   من 
سم وأضيف لها    9بتري معقمة قطر    أطباقإلى    كل تخفيف  مل من  1

الغذائي   المضاد    PDAالوسط  إليه  والمضاف   وي الحي المعقم 
Chloramphenicol  مكررات لكل تخفيف   ةتر وبثالث ي مغ/ل 250بتركيز

األ حركت  تربة.  عينة  العينة    طباقولكل  توزيع  لضمان  رحوية  حركة 
درجة   ندفي الحاضنة ع  طباقحضنت األو مع الوسط الغذائي    هاوتجانس
، بعد ذلك تم تنقية عزلت الفطر وذلك بنقل أيام  4لمدة    س°2±28حرارة  

حواف   من  الف أجزاء  معقمةابوس  طريةالمستعمرة  إبرة   إلى    طة 
  طباق المعقم وحضنت األ PDAبتري حاوية على الوسط الغذائي  أطباق

ع الحاضنة  حرارة    ندفي  خمسة    س° 2±28درجة   ثم   أياملمدة 
الفطر  عزلت  التصنيفية  يات  شخصت  المفاتيح    المعتمدة بأتباع 

(Eriksson & Winka, 1997 غذائي وسط  على  العزلت  وحفظت   .)
 للدراسات والتجارب الالحقة.  س° 4درجة حرارة  عندمائل في الثالجة 

 

 في بذور الماش   M. phaseolina  الفطر   يه إمراض اختبار  
بذور   الماش             ز ر عت  الصوديوم   المطهرة  نبات  هايبوكلورات  بمحلول 

(NaOCl  بتركيز الفطر3(  مستعمرات  حول  دائري  بشكل   % 
 M. phaseolina    طب   6بواقع كل  في    . تمكررا  ةثالث وب   ق،بذور 

ولكن من   هنفسوذلك بزراعة البذور على الوسط  الشاهد  أجريت معاملة  
 س°2±8حرارة  ند  في الحاضنة ع  طباقبعد ذلك وضعت األ   .دون فطر

 للفطر  يةمراضاإل  القدرةحسبت    ،أيام  7بعد مرور    .في ظروف مظلمه
M. phaseolina    من    مرضيسلم  حسب بذور 0  :درجات  6مكون   =

من  =  1سليمة،   جزء  باللون تلون  بالفطر  البادرات  اتصالها  مع   ، البني 
                غالف البذره خال  =  3،  الفطر يغزو غالف البذرة لكن البادرات سليمة=  2

مصابة البادرات  لكن  الفطر  مصابة=  4،  من  والبادرات  البذره   ، غالف 
وغير    =5 مصابة     .(Manici et al., 1995)  نابتهالبذور 
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اإلصابة    تحسب ثم   التالية  وفق شدة  az & íD-nezéJim)  المعادلة 

Trapero-Casas, 1985): 
 

 

 شدة اإلصابة % = 

 0×0مجموع عدد النباتات من الدرجة 

.. + مجموع عدد النباتات من ...+.

 100×  4×4الدرجة  

العدد الكلي للنباتات المفحوصة × أعلى  

 درجة

 
 األصص في    M. phaseolinaللفطر    ية مراض اإل ختبار القدرة  ا 

حجم  أ حضرت   بالستيكية  التربة    كغ  5صص  من  مزيج  على  حاوية 
التجاري ي والب  بالفورمالين  المعقم  الفطر   أضيف  .تموس   لقاح 

M. phaseolina    على فطرية  إلى   2و  1  عزلةبتري(    أطباق)نموات 
زرعت بذور   أياموبعد ثالثة    رويت  % ثم 1البالستكية بمعدل    األصص

فتضمنت زراعة   شاهدالاما معاملة    .أصيصبذور لكل    7الماش بواقع  
وبعد اسبوعين   ،M. phaseolinaالبذور في تربة خالية من لقاح الفطر  

  .من الزراعة حسبت النسبة المئوية لسقوط البادرات
 

بين   اختبار  وفط   التضاد  الممرض  بطريقة    األحيائية   المكافحة   ر و الفطر 
 المزدوج الزرع  

المزدوج   الزرع  تقنية  قسم    (Daul Culture Technique)استعملت  اذ 
نصفين متساويين إلى    المعقم  PDA                                 طبق بتري حاو  على الوسط الغذائي  

بقرص   الول  النصف  مركز  الفطر   0.5قطره  لقح  مستعمرة  من   سم 
M. phaseolina    المزروعة على وسط غذائيPDA    ولقح  أيام  4بعمر 

قطره   بقرص  الطبق  من  اآلخر  النصف  فطر   0.5مركز  لنواع   رسم 
 والفطر   C. globosumوالفطر    T. koningii  األحيائية  المكافحة 

A. carbonarius    النامية على الوسط الغذائيPDA  كل   أيام  5. وبعمر
 شاهدمعاملة ال إلى    باإلضافةكررت كل معاملة ثالث مرات         حدة ،على  

  فقط   األحيائية  المكافحة  وربفطوذلك بتلقيح مركز القسم األول من الطبق  
 انفراد.وكل على 

األ الحاضنة    طباقحضنت  في   لمدة   س° 2±28  عندجميعها 
جرى    ،أيام  10 قوة  ثم  وفطر   لكل  التضادحساب  الممرض  الفطر  من 

السلم    الحيوية  المكافحة  يغطي  =1  التالي:باستعمال  المضاد   الفطر 
% من 70الفطر المضاد يغطي  =  2  ،% من مساحة الطبق100–90

الطبق يغطي الفطر  =  3  ،مساحة  منهما  كل  الممرض  والفطر  المضاد 
% من 70يغطي    الحيوي   المكافحةالفطر  =  4  ،% من مساحة الطبق50

 . مساحة الطبق
 

 في نمو نبات الماش   األحيائية   المكافحة ر  و فط تأثير  
الفطاض   T. koningii  ،C. globosum  األحيائية  وريفت 
الحنطة  A. carbonariusو   بذور  على   غ   1بواقع    القمح/المحملة 

من    5حجم    البالستكية  األصصإلى    وزن /وزن  مزيج  على  حاوية  كغ 
بالماء  والبيتموسالتربة   سقيت  ثم  التجاري  بالفورمالين  حد إلى    المعقم 

  األحيائية   ورالحاوية على الفط  األصصزرعت    أيامبعد ثالثة    .الشباع
محلي صنف  الماش  الحاجة  ببذور  دعت  وكلما  بالماء  سقيت  ما أ  .ثم 

الماش    شاهدالمعاملة   ببذور  الزراعةأوبعد    ،فقطفزرعت  من    سبوعين 
ع أضيف السماد المركب ي وبعد ثالثة أساب  لإلنباتبت النسبة المئوية حس

NPK    سابيع من أ  8بعد    .ولجميع المعامالت  أصيصغ لكل    2بمقدار
ونسبة اإل للجذور  والجاف  الطري  والوزن  النبات  اطوال  حسبت  نبات 

األ في  نوع  الكلوروفيل  الكلوروفيل  قياس  بجهاز    Opti–sciencesوراق 
   .صنع كوريا 

 
  في اصابة نبات الماش بالفطر الممرض   األحيائية   المكافحة ر  و فط تأثير  

M. phaseolin   
تربة   فط  األصصعقمت  لقاح  واضيف  السابقة  الفقرات  في   ور كما 

  A. carbonariusو    T. Koningii،  C. globosum  األحيائية  المكافحة 
حد على  ثالثة    أضيف  ثم  ة،كال   الممرض  الفطر  أيامبعد 

M. phaseolina  الدخن بذور  على  وزن/وزن 0.1بنسبة    المحمل   %  .
التجربة   معامالت  التاليوكانت  الشكل  بالدخن    تربة=  1  :على  معاملة 

تربة معاملة   =3  ؛M. phaseolina  معاملة بالفطر  تربة=  2؛  المعقم فقط
بالفطر=  4  ؛M. phaseolina  T. Koningii +بالفطر   معاملة   تربة 

 M. phaseolina  +  C. globosumبال=  5  ؛ معاملة   فطرتربة 
M. phaseolina  +  A. carbonarius  بالفطر   تربة=  6؛  معاملة 
M. phaseolina  +  T. Koningii    +C. globosumتربة معاملة =  7  ؛

 ؛M. phaseolina  +  + C. globosum  A. carbonarius  بالفطر
بالفطر  تربة=  8  +   M. phaseolina  +  T. Koningii  معاملة 

C. globosum + A. carbonarius . 
حسبت  و  ،بعد اسبوعين من الزراعةنبات حسبت النسبة المئوية لإل

 .سابيعأ 8بعد شدة الصابة 
 

 والمناقشة    ج ئ النتا 
 

على   الحصول  الفطرتم  من  من   M. phaseolina  الممرض  عزلتين 
 ان ت لال ،2وعزلة  1عزلة  ،المصابة بمرض التعفن الفحمي الماش اتنبات 

على الوسط ا  متنميته من خالل الصفات المورفولوجية من خالل    اشخصت 
اللون إلى    ابيض ثم تحول  ميسليومحيث بدأ النمو بشكل    ،MEAالغذائي  

ثم  األإلى    الرمادي  الضوئي    ، سوداللون  بالمجهر  فحصها  شوهد وعند 
 بوضوح.جسام الحجرية األ      تكو ن 
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 األحيائية   المكافحة ل وتشخيص بعض فطريات  عز 
فطعزل  تم   من  بالجذورالتربة  ور  مجموعة   لية:االت   المحيطة 

Aspergillus sp.،  Aspergillus niger،  A. carbonarius ،
Fusarium sp.  ،Rhizopus sp.  ،Penicillium sp.، 
Stemphylium sp.  و  Ulocladium sp..    ية مراضاإلالمقدرة  اختبرت 

بتري حاوية على الوسط   أطباقالمعزولة على بذور الفجل في    ورللفط
عليها    ،PDAالغذائي   الحصول  تم  التي  للنتائج  الفطر                                      وبناء    اختير 

A. carbonarius  الفطرين  ماأ  .الالحقة  لإلختبارات  T. koningii  

قسم وقاية النبات،  من مختبرات    اول عليهمصفقد تم الح  C. globosumو  
  .جامعة البصرة ،كلية الزراعة

 

 الماش   في بذور   M. phaseolinaر  للفط   ية مراض اإل القدرة  ختبار  إ 
في الوسط   M. phaseolinaللفطر    يةمراضاإلأظهرت نتائج اختبار القدرة  

الممرضة التي   ورمن الفط  M. phaseolinaن الفطر  أ  .PDAالغذائي  
تتفق هذه النتائج مع نتائج   (.1  جدول)                               تهاجم البذور وتسبب تعفنا  لها  

، لعزلت الفطر  يةمراضاإلاختالف في القدرة  إلى    شير فيهاأدراسات سابقة  
 M. phaseolinaان عزلت الفطر الممرض    (2015)  مطرودشار  أحيث  

زهرة  المعزولة نبات  للنبات   عباد  من  اصابتها  في شدة  مختلفة  الشمس 
  نفسه.

 
بذور نبات  على    M. phaseolinaالفطر  عزلتي  شدة إصابة    .1  جدول 

 .PDAفي الوسط الغذائي  الماش
Table 1. Severity of infection of M. phaseolina isolates on 

mung bean seeds on PDA medium.  
 

   الفطرت عزل 
Fungal isolates 

 %( الصابة ) شدة  
Disease severity (%) 

 Isolate 1 78.330 1عزلة 

 Isolate 2 67.850 2عزلة 

0.05LSD 9.503 

 

 األصص في    M. phaseolinaللفطر    ية مراض اإل اختبار القدرة  
 إنباتلنسبة            اختزال    أكثركانت    1( أن العزلة  1  جدولالنتائج )أظهرت  

 1للعزلتين    %63.56و    71.56  نبات البذورإالبذور حيث بلغت نسبة  
التوالي  ،2و   معاملة    ، على  مع  بلغت    شاهدالمقارنة   %.86.66التي 

بين  العزلتين    تكذلك  بين  احصائيا  معنوية  اختالفات  وجود     1النتائج 
 ،% 30و  40بلغت  ذ  إاإلنبات    لبادرات بعدافي النسبة المئوية لموت    2و  

خص ي ما فيما أ %.0التي بلغت  شاهدالمقارنة مع معاملة  ،على التوالي
بلغت شدة  حيث 2على العزلة          معنويا   1شدة الصابة فقد تفوقت العزلة 

 ذكر.  2لعزلة  ل%  63.6بلغت  و   1للعزلة    %75.3  صابةاإل
Purkayastha et al.  (2006  وجود اختالف في القدرة )للفطر    يةمراضاإل

M. phaseolina  زهرة نبات  إصابة  التعفن عباد    في  بمرض  الشمس 

حدوث الطفرات  إلى    ختالف الجيني أواإلإلى                 وقد ع زي ذلك  الفحمي،
الفطر  Fernández et al.  (2006)وضح  أكما    الوراثية. عزلت   أن 

M. phaseolina    وفي   .ءاللوبياعلى نبات    يةمراضاإلاختلفت في قابليتها
 الالحقة.إلجراء الدراسات  1عاله تم اختيار العزلة أ ضوء النتائج المبينة 

 اإلصابة على شتول نبات الماش.أعراض  1يظهر شكل 
 

 
 

إصابة    .1  كلش نبات   M. phaseolinaالفطر  عزلتي  شدة  شتول  في 

 (. تحت(، نباتات مصابة )فوقنباتات سليمة )  .الماش
Figure 2. Severity of infection of M. phaseolina isolates on 

mung bean plant seedlings. Healthy plants (up) and infected 

plants (down). 
 

بطريقة    األحيائية   المكافحة اختبار التضاد بين الفطر الممرض وفطريات  
 المزدوج الزرع  

فط الفطر   األحيائية   المكافحة  ورتباينت  تجاه  التضادية  قدرتها  في 
قدرة  ،M. phaseolina  الممرض وصلت   الفطر   تضاد  حيث 

A. carbonarius    و الفطر  3درجة  إلى  C. globosum    2درجة  إلى ، 
 . فقط  درجة واحدإلى  T. koningiiالفطر وصلت قدرة تضاد بينما  

 

 في نمو نبات الماش   األحيائية   المكافحة   ر و فط تأثير  
فط(  2  )جدولنتائج  البينت     ،T. koningii  األحيائية  المكافحةر  و قدرة 

C. globosum  وA. carbonarius  ير نمو نبات الماشي في زيادة معا .
زيادة معنوية في طول إلى    C. globosum  األحيائية  المكافحةعامل    ىدأ

والوزن  ونسبة   النبات  الماش  لنباتات  الجذري  للمجموع  الجاف  الطري 
 للمجموعين والجاف  الطري  الوزن و   طول النبات  معدل بلغ الكلوروفيل حين

في  والجذري  الخضري  الكلوروفيل  إلى   C. globosum  معاملة ونسبة 
    ا  التوالي قياسعلى    ،%31.67  ،غ  25.32  ،غ  110.24  ،سم  113.67
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   غ   22.61  ،غ  98.38  ، سم  67.99والتي كانت قيمها    الشاهد بمعاملة
بلغ فقد    األحيائية  المكافحة ر  و ما بقية فطأ  .التواليعلى    ،%31.03  و

النبات   طول  بالفطر عمالب سم    85.1و    73.87معدل   ين املة 
A. carbonarius  و  T.koningii ،  الجاف الطري     112.89)  والوزن 

نسبة  وبلغت    (،غ  19.19  و  24.88وع الجذري ) جمللم    غ(  19.19  و
( 3أشارت النتائج )جدول    .التواليعلى    %،44.66 و  38.06  الكلوروفيل

النسبة  خفضإلى    أدتالمسبب المرضي   مع  األحيائية  ورمعاملة الفطن  أ 
  الماش.  على الفحمي الساق تعفن بمرضصابة  نبات وشدة اإللإل المئوية

اإل  T. koningii  المعاملةباستخدام   نسبة  حدثت أو   %100نبات  بلغت 
اإل          معنويا          خفضا   شدة  مقارنة  45.87إلى    صابةفي   شاهدال بمعاملة% 

(M. phaseolina ) (89.86) منخفضةها في  نباتاإل نسبة كانت التي%  
 . %77.30 إصابة وبشدة

 في األحيائية المكافحة عوامل استخدام أن النتائج خالل من يتضح

الطري   النبات والوزن طول   في زيادةإلى    دىأ الفحمي التعفن مرض مكافحة 
 مع  يتفق وهذاالجاف للمجموع الجذري لنباتات الماش ونسبة الكلوروفيل  

Morsy et al.  (2009عند ) من بخليطالطماطم  البندورة/  بذور معاملة 

T. virida و B. subtilis   يعزى  وقد ف،الجا الوزن  في زيادةإلى    دتأ 

.  والهرمونات الفيتامينات انتاج في األحيائية العوامل قابليةإلى    السبب

و  النيتروجيني المحتوى  وزيادة  وجاهزية النبات في سفوري و الفوالبوتاسي 

الفط تثبيط في المباشر هادور  عن      فضال   المعدنية العناصر ور نمو 
 .الممرضة

األحيائية  ور  الفطالمكافحة باستخدام    أن  (3)جدول    النتائج أظهرت
 على  الفحمي الساق  تعفن بمرض لإلصابة المئوية النسبة خفض إلى   أدت

بلغت نسبة النبات   T. koningii  المعاملةاستخدام  عند    .وشدتهاالماش  
% مقارنة 45.87إلى    في شدة الصابة          معنويا               حدثت خفضا  أ% و 100

 هافي  نباتاإل نسبة  بلغت  التي  بمفرده( الممرض )الفطرشاهد  ال بمعاملة
فط  .%77.30  إصابة وبشدة  %89.86  بلغت ادت  كافحة الم  وركما 

 نسبة انباتإلى    C. globosum و  A. carbonarius  ى خر األ  األحيائية
اصابة  ،%95.77  و  89.86% على   ،%33.33  و  %41.98  وشدة 
إلى   الممرض الفطر تجاه  T. koningلفطر   المضاد الفعل يعود قد  التوالي.

الفطر التطفلينشاطه   مع    M. phaseolina   على  يتفق   كدهأوهذا 
Ajit et al.  (2006)،  للفطر نأ على  T. harzianum  تطفليا      ا   نشاط         

(Mycoparasitism)  المحللة  األنزيمات عن      فضال   الممرض الفطر ضد
أنزيمات،  التطفل في  تساعده التي حيائياأل  الفطر ينتجها التي  مثل 

glucanase و .Chitinase 
 

 

 

 . في نمو نبات الماش األحيائيةكافحة الم ورفطتأثير . 2 جدول
Table 2. Effect of bio-control fungi on growth of the mung bean plant. 
 

 المعاملة
Treatment 

 طول النباتات 

 )سم( 
Plant height (cm) 

للمجموع   بط رالوزن ال

 الجذري )غ( 
Roots fresh weight (g) 

للمجموع  الجاف  الوزن

 )غ(  الجذري
Roots dry weight (g) 

 نسبة الكلوروفيل 

 ميكروغرام/لتر 
Chlorophil content (mg/l) 

 Control 67.99 98.38 22.61 31.03 الشاهد 

A. carbonarius  73.87 112.89 24.88 38.06 

C. globosum 113.67 110.24 25.32 31.67 

T. koningii 85.00 97.55 19.19 44.66 

LSD0.05 7.11 6.77 0.50 5.67 

 
   M. phaseolina في اصابة نبات الماش بالفطر الممرض األحيائيةور المكافحة تأثير فط. 3جدول 

Table 3. Effect of bio-control fungi on infection with M. phaseolina fungal pathogen. 

 

 المعاملة
Treatment 

 )%( نسبة النبات 
Germination rate (%) 

 )%(  شدة الصابة
Disease severity (%)  

M. phaseolina 89.86 77.30 

M. phaseolina + A. carbonarius  89.86 41.98 

M. phaseolina + C. globosum  95.77 33.33 

M. phaseolina + T. koningii  100 45.87 

M. phaseolina + T. Koningii   + C. globosum 95.77 33.33 

M. phaseolina   + C. globosum   + A. carbonarius 95.77 52.76 

M. phaseolina + T. Koningii T   + C. globosum   + A. carbonarius 91.07 64.82 

LSD0.05 9.08 13.56 
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Abstract 
Matrood, A.A.A., H.A. Abdulhassan, M.I.M. Khrieba and M.M.A. El-Amin. 2021. Isolation and Identification of Some 

Biocontrol Fungi and Evaluation of Their Efficacy Against Charchol Rot Disease Caused by Macrophomina phaseolina 

on Mung Bean. Arab Journal of Plant Protection, 39(3): 197-203. https://doi.org/10.22268/AJPP-39.3.197203 
This study aimed to isolate and identify Macrophomina phaseolina fungus which was the causal aget of Charcol rot disease on mung 

bean (Vigna radita Wilczek L) from Elgadisia Governorate in order to isolate, diagnose, and evaluate efficacy of biological control fungal 

agents isolalated from the rhizosphere of the host plant. The biocontrol agents T. koningii, C. globosum and A. carbonarius were effective in 

inhibiting the pathogenic fungus under laboratory and greenhouse conditions. Two isolates of M. phaseolina fungal pathogen were identified 

in most samples of infected mung bean. Pathogenicity tests showed the ability of M. phaseolina to attack the seeds and cause seed rot. Isolates 

1 and 2 of the fungal pathogen reduced the seed germination rate to 71.56 and 63.75%, respectively, compared with 86.66% for the control. 

The results obtained indicated the presence of a significant difference between the two isolates in inducing seedlings damping-off which 

reached 40% and 30%, respectively, compared with 0% for the control. The disease severity of isolate 1 reached 75.3% and that of isolate 2 

reached 63.6%. The inhibitory effect of the fungal antagonists T. koningii and C. globosum varied. A. carbonarius demonstrated level 3 of 

inhibition to the pathogenic fungus M. phaseolina, whereas C. globosum and T. koningii demostrated inhibitory levels of 2 and 1, respectively. 

Results obtained also indicated that treatments with antagonistic fungi T. koningii, C. globosum and A. carbonarius increased the growth 

parameters of the mung bean plant. The antagonistic fungus C. globosum increased the plant height, root fresh and dry weight and chlorophyll 

content compared with the control. Furthermore, the results showed that treatment with T. koningii increased the mung bean seed germination 

rate to 100% and decreased disease severity of mung bean charcoal rot disease to 45.88% as compared to 89.86% severity for the contol. 

Likewise, the other antagonistic fungi A. carbonarius and C. globosum also increased the mung bean seed germination , and decreased mung 

bean charcoal rot disease severity. 

Keywords : Charcoal rot disease, mung bean, Macrophomina phaseolina, T. koningii, C. globosum, A. carbonarius. 
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