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 Research Paper (Biological Control: Fungi)  ( فطور: مكافحة حيويةبحوث )
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 الملخص
  التربة  ور. تقييم بعض العناصر الحيوية والكيميائية في مكافحة بعض فط2022. الجبوري  حسين حريةو  علي جبار الزهرة عبد ،صفاء نعمت حسين،

 ps://doi.org/10.22268/AJPPhtt-470.0371.40  .47-37(: 1)40 العربية، النبات وقاية مجلةوتحفيز نمو النبات. 
عدد من العناصر و   Saccharomyces cerevisiaeو  Chaetomium cupreum  ،Trichoderma viride  المقاومة الحيوية   ورفط لتقييم كفاءة  البحث  هذا  جري  أ

التربة   وربعض فط  مقاومة في  (والبورون  ،والنحاس  ،وكبريتات المغنسيوم المائية  ،مونيوموفوسفات ال  ،الكالسيوم نترات )   المحفزة لنمو النباتالمغذية المعدنية  الكيميائية 
الحيوية ضد  المقاومة  ور تقييم القابلية التضادية لفطل المخبرية  نتائج الظهرت أ في تشجيع نمو النبات.   اوتقييم دوره  ،اتلنباتف واسع من ايلط  لألمراض المسببة  الشائعة 

 Rhizoctoniaو  Drechslera halodes  ،Fusarium oxysporum  ،F. solani  ،Macrophomina phaseolina  ،Pythium aphanidermatumالتربة الممرضة  ور  فط

solani   البيوكيميائية  التركيبة معاملة  ق                     أظهرت النتائج تفو    ، في تجارب البيت الزجاجي و .  الممرضة   ورالمكافحة الحيوية في تثبيط نمو الفط   ورتفوق جميع فط  (BC)  
والخيار واللوبياء وبفرق معنوي عن بقية المعامالت،    طماطم ال البندورة/ على نسبة إنبات لبذور  أ تحقيق  في  ( الكيميائية العناصر و العناصر الحيوية  توليفة من نة من        المكو  ) 

% في  47.50-36.67ا النسبة   قابلتهفي حين أعاله  الممرضة المذكورة   ورالملوثة بالفط  افي معامالته%  100.00-95.83حدود  إلى  نبات  معدل نسبة اإلوصل    حيث 
المعدي    ةمعامل الزراعة وذلك  الشاهد  أيام من  للمرض وشد    BC  التركيبة  تفوقت معاملة ذلك  ك.  بعد عشرة  المئوية  النسبة  المرضإته،                                   في خفض  بلغ معدل نسبة   ذ 
بالفط0 الملوثة  المعامالت  في  حد      كل  الممرضة  ور  %  واللوبياء    طماطمالالبندورة/ لنباتات    ةعلى  مع  والخيار  المعدي معامالت              مقارنة    حدود بكانت  التي    الشاهد 

             مقارنة  مع %  BC  0  التركيبة معاملة  كما بلغ معدل شدة المرض في  .  %0.00عن معاملة الشاهد غير المعدي التي بلغت       ا  معنويختلف  ولم ت،  99.17%–95.83
  BC  التركيبة. كما تفوقت معاملة  % 0عن معاملة الشاهد غير المعدي التي بلغت       ا  معنويختلف  ولم ت  ، %85.83– 82.58حدود  بكانت  التي    الشاهد المعدي معامالت  

 الوزن الجاف للنباتات.  زيادة على بقية المعامالت في       أيضا  
 التربة الممرضة، المكافحة الحيوية. ورفط  ، Chaetomium cupreum ، Trichoderma viride ،Saccharomyces cerevisiaكلمات مفتاحية: 

 

 1المقدمة 
 

خسائر اقتصادية كبيرة في الممرضة المستوطنة في التربة  ور  الفط         ت حد ث
 ، تعفن البذورمتنوعة ومهمة كمرض       ا  مراضأ  إذ تسبب  ،االنتاج الزراعي

الس وقواعد  الجذور  وتعفن  البادرات  الفحمي  وق وموت  الذبول و   والتعفن 
وغيرها   الالفيوزارمي  فعالي وعلى    .مراضمن  من  المبيدات    ةالرغم 

العشوائي   االستخدام        ال أن  إ  ،مراض النباتأوسرعتها في مكافحة  الكيميائية  
ظهور العديد من المشاكل والجوانب السلبية كتأثيراتها   إلىأدى    والمفرط

المستهدفة   حياء غيروقتل ال  ،الضارة في البيئة وصحة االنسان والحيوان
العديد من ومة ضد  أمراض جديدة، وظهور صفة المقا        تكش فل  أدىمما  

 . (Panth et al., 2020) العاليةتكلفتها  إلىإضافة  ،المبيدات
يجاد إب مراض النبات  أازداد اهتمام الباحثين والمختصين في مجال  

الكيميائية للمبيدات  المناسبة  أهم         وتعد    ،البدائل  من  الحيوية  المكافحة 
 

https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.037047 
 Arab Society for Plant Protectionالجمعية العربية لوقاية النبات   2022© 

المستحدثة،   النبات منة وفعالة في  آطريقة    كونهاالبدائل  آفات  مكافحة 
تسهم الحياء .  (Agrios, 2005)  وليس لها تأثيرات ضارة بالبيئة         عموما  

المجهرية النافعة الموجودة في التربة بشكل كبير في تنظيم حركة المواد 
سفور و مثل الف)ة للنبات                                                  العضوية المتحللة وتوفير العناصر الغذائية المهم  

إلى تحسين معايير والتي تؤدي    ،وزيادة جاهزيتها  (والنتروجين والكربون 
بات                                         فضال  عن دورها في حماية النبات من المسب    ،نتاجالنمو وزيادة اإل
  .(Joseph et al., 2007)ليات مباشرة وغير مباشرة آالمرضية وفق 

بعض   الفطأاستخدمت  الحيوية    ورنواع  المكافحة  من   للعديدفي 
المرضية وذلك  المسببات  ال،  مع  المنافسة  على  العالية  حياء لقدرتها 

لظروف غير المالئمة، ولما تمتلكه من آليات متنوعة  ل هال      وتحم   ،خرى ال
وإفراز اإلنزيمات في السيطرة على المسببات الممرضة كالتطفل المباشر  

المحللة للجدار   β-1,3-glucanase  الغلوكانازو   Chitinase  الكيتينازمثل  
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الغذاء   ورللفطالخلوي   ومصادر  المكان  على  والتنافس   ، الممرضة، 
تحفيز نمو   إلى إضافة  المقاومة الجهازية في النبات،    وتحريض  ،والتضاد

الفطروقد    .تالنبا المكافحة   .Trichoderma spp  استخدم  برامج  في 
   .(Abod & Saeed, 2008) المرضيةالحيوية للمسببات 

قائمة    Trichoderma viride Persالمكافحة الحيوية  يتصدر فطر  
المكافحة يتمتعال   عوامل  لما  ال   حيائية  المتطفل  صفات  حيائي به من 

الجيد من خالل تأثيره على مجاميع كبيرة من المسببات المرضية للنبات، 
 ،الممرضة  ورخاليا الفط  جدر  نه من تفكيك      يمك        ا  إنزيمي      ا  يمتلك نظامإذ  

نتاج  إعلى    قادر  هكما أن   ،                                 منافسا  جيدا  على المكان والغذاء  لكونهإضافة  
المقاومة   قدرته على تحريضو نتيجة  أ   ،(Antibiosis)مواد حيوية مضادة  
   .(Sood et al., 2020) وتحفيزه على النمو ،الجهازية في النبات

للمسب        يعد  و  الحيوية  المكافحة  مجال  في  الخمائر  ات  ب استخدام 
تت نجاحها في الوقت الحاضر،  ثب أق الحديثة التي  ائ المرضية من الطر 

وفي الوقت نفسه   ،العديد من المسببات المرضية  نمو  تثبيطتها في  ءلكفا
االنسان    آمنة         طريقة         تعد    خواص تحسين    إلىتؤدي  كما    ،والبيئةعلى 

نواع الخمائر مثل أبعض            ، وتعد  (Shalaby & El Nady, 2008)  التربة
Kluyveromyces lactis  وSaccharomyces cerevisiae  حياء من ال

مثل    ورللفط  المضادة التربة  في  ، Rhizoctonia solaniالمستوطنة 
Fusarium sp. وPythium sp. (Porhanife, 2010) . 

المغذية الكبرى  المعدنية  للعناصر                 الدور المهم    إلىتشير الدراسات  
النباتات و والصغرى   نمو  الثمار، في  التزهير وعقد ونضج   حيث  عملية 

 مينية والكربوهيدرات حماض الد منها النبات في عملية تكوين الي يستف

البروتينات ل  ،وتشكيل  الضوئي كونها  إضافة  التركيب  لعملية  منشطة 
ال  ،الضوئية  ةوالفسفر  والفيتاميناتغوتكوين  والكلوروفيل  وتنشيط   ،لوكوز 

نمو  اإل وتشجيع  وا  وانتشارنزيمات  الجذري   لخضري المجموعين 
(Panth et al., 2020).    ور فطتقييم فعالية    إلىالدراسة  هذه  هدفت  وقد

الحيوية  Chaetomium cupreum  ،Trichoderma viride  المقاومة 
المعدنية   الكيميائية  وعدد من العناصر  ،Saccharomyces cerevisiaeو

 ، مونيوموفوسفات ال  ،نترات الكالسيوم  :المغذية المحفزة لنمو النبات وهي
 وربعض فط  مكافحةوالبورون في    ،والنحاس  ،وكبريتات المغنسيوم المائية

 وتحسين معايير نمو النبات. التربة الشائعة
 

   هوطرائق البحث مواد 

 
 المكافحة الحيوية   رو عزل فط

غ/ عينة(   10-5عينات )  10  جمععن طريق    T. virideعزل الفطر        تم  
من   ، وذلك محافظة ذي قار )الرفاعي(  فيحقول مختلفة    منزراعية    ةترب 

الجذري   المحيط  سليمة   طماطمبندورة/لنباتات    (Rhizosphere)منطقة 

 بواسطة خلت     ن  و      ،  هوائيا                        تركت في المختبر لتجف  ثم  ،                  بعد خلطها جيدا  
سلسلة    .مم  2فتحاته    قطرمنخل   المعقم  اتتخفيفحضرت  من   بالماء 

، مل ماء مقطر معقم  99  إلىغ تربة    1، بإضافة  10-8  إلىعينات التربة  
. التخفيف الثامن  إلى       وصوال     الثاني  إلى ول  التخفيف ال  مل من  1نقل  ثم  

أضيف  و   ،سم  9  هاأطباق بتري معقمة قطر   إلىمل من كل تخفيف    1نقل  
 Potato dextrose  البطاطس/آجار دكستروز البطاطا  لها الوسط الغذائي

agar  ((PDA    الحيوي المضاد  إليه  والمضاف    Amoxicillinالمعقم 
تخفيف  ربعةأبمعدل    ،( تري مغ/ل  200) لكل  الطباق    .مكررات  حركت 

حضنت   .رحوية لضمان توزيع وتجانس العينة مع الوسط الغذائي        حركة  
 الفطر         ع ر ف  ثم  أيام،  7لمدة  س  °1±25حرارة    عندالطباق في الحاضنة  

T. viride    مظهريةالصفات ال              اعتمادا  على  (Rifai, 1969).  ولعزل الفطر 
C. cupreum    بذور  غ/عينة(  100)  عينات  8  جمع      تم      حب ة من 

سواق المحلية في محافظة من ال  Nigella sativaة السوداء        الحب  البركة/
بواقع    50زرعت  .  بغداد عينة  كل  من  على   10بذرة   بذور/طبق 

 أيام  7لمدة    س°1±25  حرارة  عندوحضنت    ،PDA  المغذيالوسط  
(Al Zubaidy et al., 2014)  الفطرية العزالت  نقيت           وع ر ف. 

والمجهرية  C. cupreum  الفطر المظهرية  الصفات  على                                          اعتمادا  
(Domsch et al., 1980  ؛Pornsuriya et al., 2008).    عزل        تم  كما
 Saf. instantمن المنتج التجاري    Saccharomyces cerevisiaeخميرة  ال

 غ   10افة  ضإ  ت                التركية، إذ تم    .Ozmaya San. A.Sنتاج شركة  إمن  
دقيقة مع   30لمدة    تتركثم    ،معقمو مل ماء مقطر    100  إلىمن الخميرة  
 بتري    طبق  إلىالخميرة    معلقمل من    1بعدها  أضيف  ،  رالرج المستم

وصب    9) الوسط             سم(  االطباق     ر       وح    ،المعقم  PDA  المغذيفوقه  كت 
،  وتركت لتتصلب  ،المغذيبشكل دائري لتوزيع وتجانس اللقاح مع الوسط  

 أيام. 7لمدة  س° 1±25حرارة  عند تحضن ثم 
 

 التربة الممرضة   ورتنمية فط

الفط      تم   عزالت  على  ، Drechslera halodes (Dh)ر  و الحصول 
Fusarium oxysporum (Fo)  ،Fusarium solani (Fs)  

النبات  Macrophomina phaseolina (Mp)و وقاية  قسم  كلية من   ،
 Rhizoctonia solani (Rs)عزالت الفطر    وعلى   ؛الزراعة، جامعة بغداد

الزراعية البحوث  دائرة  والتكنولوجيامن  العلوم  وزارة  العزالت          ن م يت.  ، 
 لمدة   س° 25±1حرارة  عند  نت     ض     ح  و ،  PDA  المغذيالفطرية على الوسط  

من   Pythium aphanidermatum (Pa)عزل الفطر          كما تم   .يامأ سبعة
تربة جمعت من حقول   الخيار في محاب   مزروعةعينات  فظة محصول 

وضع   )المهناوية(.  قطر   غ  500بابل  زجاجية  أطباق  في  التربة   من 
ورط    25 معقمة  معقم              سم  بماء  سطحيا    .بت  سليمة  خيار  ثمار                              عقمت 

  سم، وغرست  4طول  ب قطع    إلىوقطعت    ،%70ثيلي  الكحول اإل  استخدامب 
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المرطبة    هذه التربة  في  طولها  إلى القطع  نصف  ضنت    ح  ثم    ،حوالي 
نمو   س°1±25  حرارةعند  طباق  ال ظهور  لحين  اليومية  المتابعة  مع 

من   جزء  نقل  الثمار.  سطح  على  قطني  الفطر  ي ميسأبيض    إلى ليوم 
 س° 1±25حرارة    عندالطباق    نت    ض      وح  ،  PDA  المغذيالوسط  

(Wolk & Sarkar, 1994)  .  على الصفات    عتمادباالالفطر    تعريف      تم
 .Waterhouse (1967)المظهرية والفحص المجهري حسب  

 
لفطال  اختبار التضادية  فط  ورقدرة  ضد  الحيوية  التربة و المكافحة  ر 

                  الممرضة مختبريا  
العزالت               مختبريا  ضد   المكافحة الحيوية ورتضادية لفطاختبرت الفعالية ال

وذلك    ور للفط  الممرضة المزدوج  المدروسة،  الزرع  الوسط بتقنية  على 
قطار أطرف أحد  إلقاح        تم  .  سم  9طباق بتري قطر  أفي    PDA  المغذي

بقرص من    (سم  0.5)  الطبق  الفطرية  مأخوذ  المستعمرة   بعمرحواف 
مماثل من          بقرص    المقابل  طرفالح      ق       ول    ،م                       بواسطة ثاقب فليني معق    أيام  7

ربع مرات  أمعاملة           رت كل      كر    .ةعلى حد      كل  الممرضة  ور  الفطمستعمرات  
 عندطباق  ضنت ال                                 لقحت بالفطر الممرض للمقارنة. ح  أطباق  أمع ترك  

الفطري لحافة الطبق في معاملة   س°1± 25حرارة   النمو  لحين وصول 
وحسبت درجة التضاد حسب   ،عامل أحيائي                 ل معدل نمو كل     ج               المقارنة. س  

نموات الفطر   =1  :حيث  (Bell et al., 1982)  (5-1خماسي )  مقياس
= نموات الفطر المضاد تغطي ثالثة أرباع 2الطبق،    املالمضاد تغطي ك

كل  3الطبق،   تغطي  المرضي  والمسبب  المضاد  الفطر  نموات  منها                                                = 
الطبق،   الطبق،    =4نصف  أرباع  ثالثة  يغطي  المرضي  = 5المسبب 

يغطي ك المرضي  المقاومة اإلحيائية  اعتبر  و   الطبق.  املالمسبب  فطر 
 . ما دون أو  2                              فعاال  عند إظهاره قدرة تضادية  

 
 تجارب البيت الزجاجي  

 المستخدمة في المكافحة الحيوية ورلقاح الفطتحضير 
طباق  أ في    C. cupreum (Cc)و  T. viride (Tv)  ينتنمية الفطر   ت    تم  

 Potato sucrose agar  المغذيعلى الوسط    سم( تحتوي   9بتري )قطر  
(PSA )،    غ   10و  غ سكروز  10و  بطاطس/بطاطا  غ  200ن من         المكو

ماء  في  ارآج   أيام  7لمدة    س° 1±25حرارة    عندنت      ض       وح  ،  لتر 
(Hussein & Juber, 2015).    من الفطرين                ق بوغي لكل        معل    تحضير      تم

البواغ   معت    وج    ،طبق      كل    إلىمعقم  و مقطر  مل ماء    10بإضافة  السابقين  
الفطري ي الميسمع   زجاجي    باستعمال  ليوم  ح    ش      ور    ،معقمس       مقو  قضيب 

لكل    المعلق البوغيتركيز  بط     ض    ثم  الشاش،خالل طبقتين من    المعلق
العد  بوغ/  104  إلىفطر   شريحة  باستخدام  الحيوية    ف     ج    .                        مل  الكتلة  فت 

دقيق  10ضافة  بإ الحيوية  1لكل  حنطة  قمح/غ  الكتلة  من   فف    ج  و ،  غ 

        ثم ط حن ساعة،    24لمدة    س°  40المزيج في الفرن عند حرارة  بعدها  
 مطحنة كهربائية.بواسطة 

بادئ        تم   ماء   10ضافة  إب   S. cerevisiaeخميرة  التحضير  مل 
 أيام  7عمر  ب الخميرة  مستعمرات  طبق بتري يحتوي على    إلىمعقم  و مقطر  

الوسط  ع بواسطة    معت   ج  و   ، PDA  المغذيلى  الحيوية  قضيب  الكتلة 
من   غ  250ضافة  إستخلص بطاطا ب تحضير م       تم    معقم.و س       مقو  زجاجي  

 ، دقيقة على نار هادئة  30لمدة    تركو   ،مل ماء  500  إلىقطع البطاطا  
مل   10كل    إلىأضيف    . وترك ليبرد  الشاشخالل طبقتين من    ح   ش     ر  ثم  

الرشاحة   لمدة  غ من معلق    1من   دقيقة.  30                             الخميرة ورج جيدا  وترك 
غ دقيق   500وسكروز،    غ  300نة من      كو  عجينة م  إلى   المزيجأضيف  

بطاطا  200وحنطة،  قمح/ جيد   بطاطس /غ  بشكل  ومهروسة   ، مسلوقة 
ي الخليط لتوفير     ط       وغ    ،   ا  خلطت المكونات جيد  .غ مسحوق زنجبيل  30و

 250أضيف    ساعة في درجة حرارة المختبر.  12وترك لمدة    ،عتم      جو م  
 ،الخليط بشكل دوري لحين تماسكهغ من    1000      كل  لغ من دقيق الذرة  

 إلىأضيف  و   ،ثم فرش العجين على طبقة من دقيق الذرة فوق لوح معدني
وجفف في الفرن عند حرارة ،  خرى من دقيق الذرةأالطبقة العلوية طبقة  

 خليط الخميرة      ق طع    .(Instructables, 2012)  ساعة  24لمدة    س°  40
 على شكل مسحوق جافالمطحنة الكهربائية  ب ثم طحن    ،قطع صغيرة  إلى

 .S. cerevisiae من خميرة
 

 المغذية  المعدنية الكيميائية تحضير العناصر 
 .(1ر خليط من العناصر المغذية للنبات والذائبة في الماء )جدول     ض     ح  

 ثم مزج الخليط بشكل جيد.  ،         إفراديا  تم طحن كل مادة 
  

 المستخدمة في الدارسة المغذية المعدنية الكيميائية العناصر . 1جدول 
Table 1. Chemical nutrients used in this study. 
 

 الكيميائية  اسم المادة
Name of chemical 

 الصيغة الكيميائية 
Chemical formula 

الكمية  

 )غ/لتر(
Quantity 

(g/L) 

 نترات الكالسيوم 
Calcium nitrate 

O2•4H2)31M Ca(NO 236 

 ثنائي فوسفات االمونيوم 
Diammonium phosphate 

4HPO2)4(NH 1M 136 

 كبريتات المغنسيوم المائية 
Magnesium sulphate 

heptahydrate 

O2•7H42M MgSO 62 

 كبريتات النحاس 
Copper Sulfate 

O2•5H4CuSO 0.05 

 حامض البوريك 
Boric Acid 

3BO3H 2.86 
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 ( BC)  من العناصر الحيوية والعناصر الكيميائية المغذية  خليطتحضير  
الفطر غ من    50خلط        تم   لقاح   C. cupreumو   T. viride  ينمسحوق 
 مع   S. cerevisiaeخميرة  الغ من مسحوق    850مع    (ةعلى حد       كل   )

      جيدا  مزجت المكونات    .(1)جدول    خليط العناصر المغذيةغ من    50
التركيبة   للحصول علىمعقمة                     وع ب ئت في قارورة    ، بواسطة خالط كهربائي

التركيبة التأكد من حيوية الفطريات الموجودة في        تم    .BC  البيوكيميائية
،  PDA  المغذيطباق بتري تحتوي على الوسط  أ  إلى  هاغ من   1ضافة  إب 

ظهرت النتائج وجود الفطريات أو   ،أيام  7لمدة    س °  25حرارة    عندنت  وحض
T. viride وC. cupreum  والخميرةS. cerevisiae. 

 

  مكافحة في    والتركيبة البيوكيميائيةالمكافحة الحيوية  ور  تقييم كفاءة فط
 . التربة الممرضة تحت ظروف البيت الزجاجي ورفط
التجربةتربة  المت      ق      ع   المثيل  المستخدمة في هذه  بروميد  وتركت   ،بغاز 
سم  13قطر  ب عت في أصص بالستيكية                             يوما  قبل االستعمال، ثم وز    15

ثالث   إلىبذور ثالثة محاصيل تعود    استخدمت  . أصيص/كغ  1بمعدل  
وهي  فصائل رئيسية  الباذنجانية  طماطمالالبندورة/  :نباتية  العائلة   ،من 

 صنف بيتا ال  ،العائلة القرعيةوالخيار من    ؛Super Marmandeصنف  ال
البقولية  ؛ألفا العائلة  من  بيادرال  ،واللوبياء  معاملة غير  وهي    ،صنف 

الكيميائية. الفطري      ض      ح    بالمبيدات  اللقاح  الحيوية   ورلفطر  المكافحة 
الفط  الممرضةور  لفطلو  عزالت  المحلي   وربتنمية  الدخن  بذور  على 

Panicum miliaceum  (50  بذور دخن لكل   مل ماء مقطر  25و  غ 
 ،الدخن  بذورمل حاوية على    250دوارق زجاجية سعة  استخدمت    .(دورق 

 ، دقيقة  15لمدة  س  °  121حرارة    عند  الوتوكالف /وعقمت بجهاز المؤصدة
التعقيم مرتين        وكر    يومينرت عملية  بخمسة أ  ذلك  بعدو ،  بفاصل  لقحت 

على   أيام  7بعمر  من حواف مستعمرات    مأخوذةسم    0.5قطر  ب قراص  أ
نتو ،  ر المدروسةو من الفط        لكل     PSA  المغذيالوسط   حرارة   عند         ح ض 

الدوارق    14  لمدة  س25±1° تحريك  لمدة خمس          يدويا                                 يوما  مع مراعاة 
 & Hussein)  لضمان التهوية وتوزيع اللقاح بشكل منتظم         يوميا  دقائق  

Ibrahim, 2018).    الخميرة     ح لقاح  تم    Scضر  آنفا . أضيف            كما                    ذكره 
الفط الممرضة  و لقاح  حد      كل  ر  بنسبة    ةترب   إلى  ةعلى  % 1الصص 

فت بأكياس     ل       وغ    ،صص بالماءال  قيت   س    .جميع المعامالت  في)وزن/وزن(  
والخيار    طماطمالالبندورة/بذور  قمت     ع  مثقبة لمدة ثالثة أيام.    لينإيتي بولي  

بمحلول   سطحيا   لمدة 1الصوديوم  هيبوكلوريت                           واللوبياء  حر  كلور   %
المقطر  ،دقيقتين بالماء  فطإ  ت    تم    .المعقمو   وغسلت  لقاح  ر و ضافة 

الحيوية   البيوكيميائيةالمكافحة  حد       كل     BC  والتركيبة   10بواقع    ةعلى 
وضعت  .بذور/أصيص 10 بمعدل               البذور مباشرة  ثم زرعت  ،غ/أصيص

التصميم   وفق  الزجاجي  البيت  في   (CRD)  تامال   العشوائيالصص 

Complete randomized design  ال المنشقةبطريقة  وبأربعة   ،لواح 

وبعد ،  الحاجةعند    هات ي اوسق  ،ت متابعة التجربة    تم    .معاملة              مكررات لكل  
  .(Hussein, 2016)المئوية لإلنبات  نسبةالمن الزراعة حسبت  أيام 10

للنباتات  النسبة المئوية    حسبت  ،ثالثة أشهر من الزراعةمرور  وبعد  
 :(Hussein, 2018) تاليةوفق المعادلة الالمصابة 

 

 =  النسبة المئوية لإلصابة
 عدد النباتات المصابة 

 ×100 
 العدد الكلي للنباتات 

 

شد     د      وق   المرض         رت  بالفطريات  ة   ،F. solani)اإلصابة( 
D. halodes،  P. aphanidermatum  وR. solani   الدليل حسب 

التالي: المرضية0  المرضي  العراض  من  خالية  سليمة  جذور   = ، 
 ،ة الساق سليمة= تلون طفيف في الجذور بلون بني فاتح مع بقاء قاعد1
= تلون أقل من نصف المجموع الجذري بلون بني فاتح مع بقاء قاعدة 2

سليمة المجم3  ،الساق  نصف  من  أكثر  تلون  بني  =  بلون  الجذري  وع 
جذري وقاعدة  = تلون معظم المجموع ال4  ،قاعدة الساق  إلىالتلون    وامتداد

قاتم بني  بلون  بني 5  ،الساق  بلون  الساق  للجذور وقاعدة  تلون كلي   =
 . (Nagao et al., 1994)و موت النبات أ داكن

حسب    F. oxysporumبالفطر    أو اإلصابة  وقدرت شدة المرض
 ، = نباتات سليمة خالية من االعراض المرضية 0  :المرضي التاليالدليل  

= اصفرار وذبول معظم 2وراق النبات،  أ= اصفرار وذبول طفيف في  1
 . = موت النبات4 وراق= تقزم الساق وذبول جميع ال3 ،وراقال

شد     د      وق   المرض         رت  اإلصابة  ة     M. phaseolinaبالفطر  أو 
 ،صابة ظاهرة على النباتإتوجد    = ال  0  التالي:حسب الدليل المرضي  

= وجود تقرحات 2  ،جذور وقاعدة الساق بلون بني فاتح = تلون معظم ال1
تغطي   الحجم  صغيرة  والجذر   %20-11سوداء  الساق  قاعدة   ، من 

تغطي  3 الحجم  كبيرة  سوداء  تقرحات  وجود  قاعدة %  21-50=   من 
والجذر كبير 4  ،الساق  وتلطخات  تقرحات  وجود  تغطي =  الحجم   ة 

الجذور%  51-75 وتعفن  والجذر  الساق  قاعد  النبات5  ،من  موت   =  
(Al Mousawy & Juber, 2012) . 

معادلة   وفق  (Disease Index)  المرضاإلصابة ب معامل    ب    س     ح  
Mckinney (1923) ،  حساب الوزن الجاف للنباتات.         كما تم 

  

 معامل المرض=

 +.... ( + 0×0)عدد النباتات في الدرجة 

 100×  (5×5 )عدد النباتات في الدرجة

 5العدد الكلي للنباتات المفحوصة × 

 
 النتائج والمناقشة 

 

 المكافحة الحيوية ور فطتصنيف و عزل 

عينات من    T. virideفي هذه الدراسة الحصول على عزالت من الفطر        تم  
من   جمعت  قار/الرفاعيمحافظ ترب  ذي  مطابقة    ،ة   في وكانت 

الم ذكر   ظهريةصفاتها  الفطر       تم  و   ،Rifai  (1969)  ه لما   عزل 
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C. cupreum    بذور البركة/من  السوداءحبة  مطابقة   ،الحبة  وكانت 
قبل   من  المذكورة  والمجهرية  المظهرية  وآخرين   Domschللصفات 

تم  2008)وآخرين     Pornsuriyaو  (1980) كما   خميرةالعزل               (. 
S. cerevisiae  التجاري  من المنتجSaf. instant. 

 

الاخت لفطبار  التضادية  فطو قدرة  ضد  الحيوية  المكافحة  التربة   ورر 
 .                  الممرضة مختبريا  

ال2  جدول)نتائج  الأظهرت   درجة  معدل  أن  لفط(  التضادية  ر و قدرة 
ضد    S. cerevisiaeو  T. viride  ،C. Cupreumالحيوية    المكافحة

 ،D. halodes  ،F. oxysporum  ،F. solaniالممرضة    ورالفط
M. phaseolina  ،P. aphanidermatum  وR. solani  الزرع  بطريقة

وهي درجة تضاد  ،  2كانت أقل من    PDA  المغذيالمزدوج على الوسط  
عطائه إب   T. virideوقد تفوق الفطر    .Bell et al.  (1982)  حسبعالية  

الفطر  أ  تاله  تضاد  درجة  معدل   والخميرة  C. Cupreumعلى 
S. cerevisiae،  معامالت  ب         قياسا     والي،الت على  ،  1.95و  1.45،  1ذ بلغ  إ

. التحضينت الطبق بعد سبعة أيام من  المقارنة )الفطر بمفرده( التي مأل
وجده ما  مع  النتائج  هذه   ؛ Alwan et al., 2012)  آخرون   وتتوافق 
Hussein & Al Zubaidi, 2019 )،   التضادية    وتعزى  رينللفطالقدرة 

T. viride  وC. Cupreum   ؤثران من خاللها ي اآلليات المتنوعة التي    إلى
نوع  أالتضادية    تهماوتتميز طبيعة عالق  ،الممرضةور  الفط  في نها من 

Biotrophic،  خيوط تنمو  الفطريات    هماإذ  مستعمرات  على  الفطرية 
وتتطفل   بالتفاف    ،        مباشرة    عليهاالممرضة  الفطرية وذلك   خيوطها 

مركبات لها أو يعود لقدرتهما على إفراز    ،حول خيوط الفطر الممرض
لجدر الحيوية،    المضاداتخصائص   المحللة  النزيمات    وبعض 

مثل الممرض  الفطر   والغلوكاناز   ،Protease  البروتياز  خاليا 
B-1,3-glucanase،   والكيتيناز  Chitinase  ،  تثبط أو إنتاج سموم ومواد 

وتحد   المرضية  المسببات  تكاثرها                              نمو   ؛Limon et al., 1999)  من 
Sood et al., 2020)،    فضال   ،          مجتمعة    هذه اآلليات   جملة أو من خالل      

في تثبيط   Scكما تعزى فعالية الخميرة  .  التنافس على الغذاء والمكان   عن
لحيوية نتاج المضادات اإالعالية على    قدرتها  إلىر الممرضة  و نمو الفط

نتاج غازات إ  قدرتها على  إلىإضافة  الخاليا،  ر  لة لجد              نزيمات المحل  وال
في سير                       المر الذي يسبب خلال    ،سامة ومواد مضادة للفطريات الممرضة

. اتفقت هذه (Suprapta, 2012)العمليات الحيوية داخل الخلية الفطرية  
إذ وجدا   ،El-Sayed Shalaby & El-Nady  (2008)  هالنتائج مع ما ذكر 

 الفطر   تمكنت من تثبيط نمو مستعمراتقد    S. cerevisiaeن الخميرة  أ
F. oxysporum  المغذي% على الوسط 39.52بنسبة PDA  . 

 

 

 

 ور فطبعض  ر المكافحة الحيوية ضد  و قدرة التضادية لفطتقييم ال.  2جدول  

 . التربة الممرضة
Table 2. Evaluation of antagonistic property of biological 

control fungi against some soil-borne pathogenic fungi.   

 
 لفطور المكافحة الحيويةمعدل درجة التضاد 

 )أربع مكررات(
Mean antagonistic ability of 

biological control fungi (Four 

replicates) 
 لممرضة لفطور اا

Pathogenic fungi 
S. 

cerevisiae 
C. 

cupreum 
T.  

viride 
2.25 1.00 1.00 F. oxysporum 

1.00 1.50 1.00 F. solani 

2.50 1.25 1.00 M. phaseolina 

2.00 2.00 1.00 D. halodes 

2.00 1.00 1.00 P. aphanidermatum 

2.00 2.00 1.00 R. solani 

 Mean  المعدل  1.00 1.45 1.95

، 0.26بين فطور المكافحة الحيوية =    %5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال  

، والتداخل بين فطور المكافحة الحيوية والفطور 0.37بين الفطور الممرضة =

 . 0.65 الممرضة =
LSD at P=0.05 between biological control fungi=0.26, between 

pathogenic fungi= 0.37, interaction between biological control 

fungi and pathogenic fungi=0.65 

 

 

الحيوية   المكافحة  فطريات  كفاءة  البيوكيميائيةو تقييم  في   التركيبة 
 الزجاجي فطريات التربة الممرضة تحت ظروف البيت مكافحة 

 نبات البذور،إزيادة نسبة    إلىجميع المعامالت أدت        أن  نتائج  الأوضحت  
بالفطإذ   المعدي  الشاهد  معاملة  على  و سجلت  الممرضة   البندورة/ ر 

        مقارنة    %47.50-36.67  حدودب نسبة إنبات    والخيار واللوبياء  طماطمال
كما   ،(3)جدول  %  99.17  تبلغ  التيالشاهد غير المعدي    ةمعاملمع  

معاملة   الحيوي  تفوقت    T. viride  ،C. Cupreumالمقاوم 
إذ تراوحت في معامالتها نبات البذور  إنسبة  في زيادة    S. cerevisiaeو

 60.83-48.50،  66.67-55.83  بينما    الملوثة بالفطريات الممرضة
الت   ،%58.33-54.71و تفوق،  واليعلى  التركيبة معاملة    توقد 

بقية إعلى نسبة  أ في تحقيق    BC  البيوكيميائية نبات وبفرق معنوي عن 
الشاهد   ةمعامل  مع          مقارنة  %  100.00-95.83حدود  ب كانت  فالمعامالت  

قام بها سابقة  دراسات  خالصة  هذه النتائج مع  ، وتتفق  (3  )جدول  المعدي
 .  (Hussein, 2019a؛ Fawole et al., 2006)العديد من الباحثين 

النتائج  تعفن  بمرض    لإلصابةالمئوية  نسبة  الن  أ        أيضا    أظهرت 
، F. solani  ،D. halodes  ورالفط  عن المتسببة    وق الجذور وقواعد الس

P. aphanidermatum  وR. solani    الفطر   المتسبب عنوالتعفن الفحمي
M. phaseolina  ، الفطر    الوعائي المتسبب عنالذبول  وF. oxysporum 

في معامالت الشاهد المعدي   والخيار واللوبياء  طماطمالالبندورة/لنباتات  
بلغت    ،%99.17  و  98.33  ،97.50،  95.83،  98.33،  99.17قد 
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بلغتب         قياسا   والي،  الت على   التي  المعدي  الشاهد غير  % 0.00  معاملة 
    ا  خفض  T. virideالحيوي  عامل  قت جميع معامالت ال        وقد حق  .  (4)جدول  

نسبة       ا  معنوي  نسبة   %،64.17-58.33  بلغتو   اإلصابةفي  وتباينت 
على الرغم من ف،  S. cerevisiaeو  C. Cupreumفي معاملتي    اإلصابة

ال     ن  أ في      ا  معنوي      ا  خفضحققت  قد    C. Cupreum  الحيوي   عاملمعاملة 
ب   معامالتال   F. oxysporum  ،F. solaniالممرضة    ر و الفطالملوثة 
خفضأ     ال  إ  R. solaniو تحقق  لم  الفط     ا  معنوي      ا  نها  معامالت  ر و في 

ال،  D. halodesو  M. phaseolinaالممرضة    الحيوي عامل  وكذلك 
S. cerevisiae    ر الممرضة و في معامالت الفط     ا  معنوي      ا  ق خفض         الذي حق

F. solani ،M. phaseolina وR. solani  في معامالت ذلك  ق    حق  ي ولم
F. oxysporum  ،D. halodes   وP. aphanidermatum  أما معاملة  ،

فقد تفوقت على جميع المعامالت بتحقيقها   (BC)  التركيبة البيوكيميائية
خفضأ  المئوية    على  النسبة  وبفرق  0.00بلغت  التي    لإلصابةفي   %

عن معاملة      ا  معنوي      ا  ولم تسجل فرق  ، معنوي عن معاملة الشاهد المعدي 
 (.4غير المعدي )جدول السليم شاهد ال

لشدة  المئوية  النسبة  في  معنوي  فرق  وجود  النتائج  بينت  كما 
الممرضة   بالفطور   ، F. oxysporum،  F. solaniاإلصابة 

M. phaseolina  ،D. halodes  ،P. aphanidermatum  ،R. solani 
نباتات   واللوبياءالبندورة/على  والخيار  الشاهد   الطماطم  معامالت  في 

بلغت  و   ،المعدي  85.75،  85.83  ،84.17،  83.42  ،85.75التي 
حيث                                                   على التوالي، مقارنة  مع معاملة الشاهد غير المعدي    ،%82.58و

 (. 5% )جدول 0.00 كانت
 

 

الطماطم والخيار واللوبياء تحت ظروف العدوى االصطناعية  البندورة/في إنبات بذور    . تأثير فطريات المكافحة الحيوية والتركيبة البيوكيميائية3جدول  

 . البيت الزجاجيفي بالفطريات الممرضة 
Table 3. Effect of biological control fungi and biochemical mixed treatment on germination (%) of tomato, cucumber and 

cowpea seeds under artificial infection with pathogenic fungi in the greenhouse. 
 

 المتوسط 
Mean  

)%( 

 )أربعة مكررات(  (الفطور الممرضة )%بعد اإلعداء بالبذور إنبات نسبة 
Seed germination in the presence of pathogenic fungi (%) (Four replicates) 

 النباتات أنواع  
Plant species   

المكافحة    فطور

 الحيوية 
Biological 

control 

fungi 
R. 

solani 

P. 

aphanid-

ermatum 

D. 

halodes 

M. 

phaseolina 

F. 

solani 

F. 

oxysporum 

 الشاهد 
Control 

 الشاهد  Tomato  طماطم بندورة/  100.00 35.00 30.00 40.00 37.50 47.50 50.00 40.00
Control 41.67 45.00 37.50 40.00 47.50 35.00 45.00 100.00 خيار Cucumber 

 Cowpea  لوبياء  97.50 42.50 45.00 47.50 42.50 40.00 47.50 44.14

 Mean المتوسط  99.17 40.83 36.67 45.00 40.00 41.67 47.50 

 Tomato T. viride  طماطم بندورة/  100.00 62.50 57.50 67.50 70.00 67.50 60.00 64.17

 Cucumber خيار 97.50 57.50 65.00 67.50 57.50 47.50 50.00 57.50
 Cowpea  لوبياء  100.00 73.50 60.00 65.00 70.00 65.00 57.50 65.00

 Mean المتوسط  99.17 64.17 60.83 66.67 65.83 60.00 55.83 

 Tomato C. cupreum  طماطم بندورة/  100.00 47.50 50.50 50.50 55.00 62.50 57.50 60.36

 Cucumber خيار 100.00 60.00 55.00 45.00 60.00 57.50 55.00 61.69
 Cowpea  لوبياء  100.00 57.50 65.00 50.00 67.50 62.50 57.50 65.71

 Mean المتوسط  100.00 55.00 56.83 48.50 60.83 60.83 56.67 

 Tomato S. cerevisiae  طماطم بندورة/  97.50 50.00 55.00 47.50 57.50 60.00 47.50 52.92
 Cucumber خيار 100.00 57.50 65.00 65.00 67.50 57.50 60.00 62.08
 Cowpea  لوبياء  100.00 60.00 47.50 50.00 47.50 57.50 60.00 53.75

 Mean المتوسط  99.17 55.83 55.83 54.17 57.50 58.33 55.83 

التركيبية   Tomato  طماطم بندورة/  100.00 97.50 100.00 100.00 95.00 100.00 97.50 98.33

 البيوكيميائية 
Biochemical 

mixed 

 Cucumber خيار 100.00 95.00 100.00 100.00 97.50 100.00 100.00 98.75
 Cowpea  لوبياء  100.00 95.00 97.50 100.00 97.50 100.00 100.00 98.33

 Mean المتوسط  100.00 95.83 99.17 100.00 96.67 100.00 99.17 

، بين فطريات المكافحة  0.56بين المحاصيل =    0.36، بين الفطريات الممرضة =  1.06بين فطريات المكافحة الحيوية =    %5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال  

الحيوية  1.23الحيوية والمحاصيل = المكافحة  الممرضة =  ، بين فطريات  الممرضة والمحاصيل =1.54والفطريات  الفطريات  بين  المكافحة  0.97،  ، بين فطريات 

 2.34الحيوية والمحاصيل والفطريات الممرضة = 
LSD at P=0.05 between the biological control fungi = 1.06, between the pathogenic fungi = 0.36, between the crops = 0.56, between the 

biological control fungi and plants = 1.23, between the biological control fungi and the pathogenic fungi = 1.54, between the pathogenic fungi 

and plants = 0.97, between the biological control fungi, plants and pathogenic fungi = 2.34. 
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 . تأثير فطريات المكافحة الحيوية والتركيبة البيوكيميائية في النسبة المئوية لإلصابة تحت ظروف البيت الزجاجي. 4جدول 
Table 4. Effect of biological control fungi and biochemical mixed treatment (BC) on disease incidence (%) under greenhouse 

conditions. 

  

 المتوسط 
Mean  

)%( 

 لإلصابة بالفطور الممرضة مكررات(  ةمعدل نسبة المرض )%( )أربع
Disease incidence (%) (four replicates) for infection with pathogenic fungi 

  

 النباتات 
Plants 

فطور  

المكافحة  

 الحيوية 
Biological 

control 

fungi 
R. 

solani 

P. 

aphanid-

ermatum 
D. 

halodes 
M. 

phaseolina 
F. 

solani 
F. 

oxysporum 
 الشاهد 

Control 
 الشاهد  Tomato  طماطم بندورة/  0.00 97.50 100.00 97.50 97.50 97.50 100.00 98.33

Control 95.83 92.50 90.00 97.50 97.50 97.50 100.00 0.00 خيار Cucumber 
 Cowpea  لوبياء  0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 Mean المتوسط  0.00 99.17 99.17 98.33 98.33 95.83 97.50 

 Tomato T. viride  طماطم بندورة/  0.00 57.50 70.00 70.00 57.50 75.00 67.50 66.25

 Cucumber خيار 0.00 60.00 37.50 50.00 67.50 45.00 77.50 56.25
 Cowpea  لوبياء  0.00 57.50 72.50 55.00 67.50 57.50 47.50 59.58

 Mean المتوسط  0.00 58.33 60.00 58.33 64.17 59.17 64.17 

 Tomato C. cupreum  طماطم بندورة/  0.00 67.50 47.50 82.50 92.50 72.50 92.50 75.83

 Cucumber خيار 0.00 62.50 65.00 72.50 72.50 65.00 75.00 68.75
 Cowpea  لوبياء  0.00 70.00 50.00 67.50 77.50 80.00 85.00 71.67

 Mean المتوسط  0.00 66.67 54.17 74.17 80.83 72.50 84.17 
 Tomato S. cerevisiae  طماطم بندورة/  0.00 72.50 70.00 62.50 75.00 90.00 70.00 73.33

 Cucumber خيار 0.00 67.86 67.86 67.86 67.86 67.86 67.86 67.86
 Cowpea  لوبياء  0.00 85.00 67.50 57.50 92.50 72.50 77.50 75.42

 Mean المتوسط  0.00 75.12 68.45 62.62 78.45 76.79 71.79 

التركيبية   Tomato  طماطم بندورة/  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 البيوكيميائية 
Biochemical 

mixed 

 Cucumber خيار 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Cowpea  لوبياء  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Mean المتوسط  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

، بين فطريات المكافحة  6.34بين المحاصيل =    4.15، بين الفطريات الممرضة =  8.24المكافحة الحيوية =  بين فطريات    %5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال  

، بين فطريات المكافحة  10.98، بين الفطريات الممرضة والمحاصيل =15.22، بين فطريات المكافحة الحيوية والفطريات الممرضة = 10.93الحيوية والمحاصيل =

 25.15طريات الممرضة = والمحاصيل والف الحيوية
LSD at P=0.05 Between biological control fungi = 8.24, between pathogenic fungi = 4.15, between plants = 6.34, between biological control 

fungi and plants = 10.93, between biological control fungi and pathogenic fungi = 15.22, between pathogenic fungi and plants = 10.98, between 

biological control fungi, plants and pathogenic fungi = 25.15 

 

 

                  خفضا  معنويا  في    T. viride  وقد حققت معامالت العامل الحيوي 
لشد   المئوية  المرض                      النسبة  حق  63.67-48.58حدود  ب ة  كما  قت            %، 

                              خفضا  معنويا  في شدة المرض في   C. Cupreumمعاملة العامل الحيوي  
إذ   R. solaniجميع المعامالت ما عدا المعاملة الملوثة بالفطر الممرض  

 S. cerevisiae%، أما العامل الحيوي  75.33بلغت شدة المرض فيها  
، F. oxysporumمرضة  في معامالت الفطور الم     ا  معنوي      ا  ق خفض        فقد حق  

F. solani  وD. halodes  يحقق معامالت  ذلك  ولم   في 
M. phaseolina  ،P. aphanidermatum  وR. solani  حق وقد  قت           ، 

أعلى خفض في النسبة المئوية لشدة   BC  معاملة التركيبة البيوكيميائية
الطماطم والخيار واللوبياء، البندورة/المرض بجميع الفطور الممرضة على  

ولم   ،% إصابة وبفرق معنوي عن معاملة الشاهد المعدي0.00إذ حققت  
 (.  5عن معاملة الشاهد السليم غير المعدي )جدول     ا  معنوي     ا  تسجل فرق

الفط     ن  إ اتأثير  إللممرضة  ور  المئوية  النسبة   نبات على 
نتاج العديد من إمقدرتها على    إلىض وشدته قد يعزى  ر ونسبة الم   ،ورالبذ

والاالستقالب  مركبات   والسموم  المحل  الثانوية  للبكـتيـن               نزيمـات   لـة 
القدرة كبير في        ثر  أوالتي لها    ،صابـةولـى مـن اإلـوز فـي المراحـل الالسليـلو 

للعائل لفطر  ل  اإلمراضية البنائية  الدفاعات   واختراق 
(Al Juboory et al., 2016)،  عدأذ  إ دراسات  المقدرة   إلىة  يدشارت 

 الكيتيناز   نزيمات مثلنتاج الإالممرضة على    التربة  ورالعالية لبعض فط
Cutinase   للسيللوزالو المفككة    Celluloytic enzymes  نزيمات 

 .  Protase (Hussein, 2019c) البروتيازو  Pectolytic المفككة للبكتينو 
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 . في النسبة المئوية لشدة المرض تحت ظروف البيت الزجاجيالتركيبة البيوكيميائية ر المكافحة الحيوية ووتأثير فط. 5جدول 
Table 5. Effect of biological control fungi  and biochemical mixed treatment (BC) on the disease index under greenhouse 

conditions. 
 

 المتوسط 
Mean 

)%( 

 لإلصابة بالفطور الممرضة  مكررات( ةمعامل المرض )%( )أربع
Disease index (%) (Four replicates) for infection with pathogenic fungi 

 أنواع النباتات  
Plant species   

المكافحة  فطور 

 الحيوية 
Biological 

control 

fungi 
R. 

solani 

P. 

aphanid-

ermatum 
D. 

halodes 
M. 

phaseolina 
F. 

solani 
F. 

oxysporum 
 الشاهد 

Control 

 الشاهد  Tomato  طماطم بندورة/  0.00 89.25 83.50 83.00 81.75 90.75 81.25 84.92
Control 81.04 75.75 83.25 86.50 83.25 77.50 80.00 0.00 خيار Cucumber 

 Cowpea  لوبياء  0.00 88.00 89.25 86.25 89.25 83.25 90.75 87.79

 Mean المتوسط  0.00 85.75 83.42 84.17 85.83 85.75 82.58 

 Tomato T. viride  طماطم بندورة/  0.00 49.50 62.50 50.50 69.00 56.25 63.50 58.54

 Cucumber خيار 0.00 54.00 52.25 45.50 65.50 57.25 63.50 56.33
 Cowpea  لوبياء  0.00 55.25 58.75 49.75 56.50 58.25 44.00 53.75

 Mean المتوسط  0.00 52.92 57.83 48.58 63.67 57.25 57.00 

 Tomato C. cupreum  طماطم بندورة/  0.00 62.00 50.25 55.00 62.75 76.50 73.75 63.38

 Cucumber خيار 0.00 65.25 63.75 67.50 81.25 65.25 74.50 69.58
 Cowpea  لوبياء  0.00 76.50 73.00 83.75 63.50 73.50 77.75 74.67

 Mean المتوسط  0.00 67.92 62.33 68.75 69.17 71.75 75.33 

 Tomato S. cerevisiae  طماطم بندورة/  0.00 76.00 69.25 78.25 73.25 77.25 83.75 76.29

 Cucumber خيار 0.00 68.00 68.75 73.25 77.75 78.75 78.75 74.21
 Cowpea  لوبياء  0.00 59.75 70.75 80.25 57.25 73.50 66.50 68.00

 Mean المتوسط  0.00 67.92 69.58 77.25 69.42 76.50 76.33 

التركيبية   Tomato  طماطم بندورة/  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 البيوكيميائية 
Biochemical 

mixed 

 Cucumber خيار 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Cowpea  لوبياء  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Mean المتوسط  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

، بين فطريات المكافحة  2.85بين المحاصيل =    1.87، بين الفطريات الممرضة =  3.87بين فطريات المكافحة الحيوية =    %5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال  

الممرضة =  5.04الحيوية والمحاصيل = الحيوية والفطريات  المكافحة  الممرضة والمحاصيل =6.94، بين فطريات  الفطريات  بين  المكافحة  ،  4.95،  بين فطريات 

 11.38=  الحيوية والمحاصيل والفطريات الممرضة
LSD at P=0.05 between the biological control fungi = 3.87, between the pathogenic fungi = 1.87, between the plants = 2.85, between the 

biological control fungi and plants = 5.04, between the biological control fungi and the pathogenic fungi = 6.94, between the pathogenic fungi 

and the plants = 4.95, between the biological control fungi, plants and pathogenic fungi = 11.38 

 

 

عراض التي تظهر  غلب الأ ن  أ  إلىتشير الدراسات والبحوث  كما  
نتيجة   النباتات  بالفطرإعلى  الفطر إ  سببها  F. solani  صابتها  فراز 

 ثانوية تنتقل إلى المجموع الجذري ومن هذه المركبات استقالب  مركبات  
Fusaric acid  ،Javanic acid ،  Polyptide toxin  وAnhydro 

fusarbin  (Hussein & Juber, 2014)  للفطرالقدرة اإلمراضية  ن  أ، كما 
M. phaseolina   نتاج المركبات السامة، إقدرته على    تباين عود إلى  ت قد

إلى   Smith & Wyllie  (1999)أشار    إذ  ،Phaseolinoaمثل المركب  
الأ على  كبير  تأثير  المركب  لهذا  للنباتن  الوظيفي  في   ، داء  ويؤدي 

اإل النباتحاالت  موت  إلى  الشديدة   شار أقد  لو   .صابة 
Abdou    الممرضة  ور  دور التطفل المباشر للفط  إلى(  2001)وآخرون

نسبة   شديدة  رالبذو نبات  إعلى  العزالت  تغطي  إذ  البذور   اإلمراضية، 
باإلنبات. لها  تسمح  وال  الفطري  تأثير    بغزلها  سبب  يعزى   الفطرين قد 

T. viride  وC. Cupreum    اختراق  إلىته                         في خفض نسبة المرض وشد   
وبين الخاليا مما يؤدي   نموهاخيوطهما الفطرية داخل جذور البادرات و 

أنزيم   فعالية  زيادة  تحفيز  المعاملة   Peroxidaseإلى  النباتات    في 
(Panth et al., 2020)  ،  وقد يعود إلى قدرتهما على التطفل المباشر كما

المضادات لها خواص            مركبات  أو إفراز    ،الممرضة  رو على نموات الفط
 خاليا الفطريات الممرضة مثل  لة لجدر                     وبعض النزيمات المحل    الحيوية

glucanase  B-1,3-،  وكيتيناز  Chitinase  (Limon et al., 1999)،   أو
 . التنافس على الغذاء والمكان في المحيط الجذري 

 
الوزن الجاف  في التركيبة البيوكيميائية المكافحة الحيوية و ور فطتأثير 

 للنباتات 
التركيبة و   S. cerevisiaeو  C. Cupreumو  T. virideسجلت معامالت  

معنوية    البيوكيميائية الفي  زيادة  وقد ،  (6)جدول    للنباتاتجاف  الوزن 
ر و بالفطظهرت النتائج وجود فرق معنوي بين معامالت الشاهد المعدي  أ

-0.201  بلغتوالخيار واللوبياء والتي    طماطم الالبندورة/  على  الممرضة
 ،غ  0.656  بلغتمعاملة الشاهد غير المعدي التي              مقارنة  مع  غ    0.280
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تفو   الحيوي           كما  المقاوم  معاملة    T. viride  ،C. Cupreumقت 
زيادة    S. cerevisiaeو المعامالت     معد  في  لجميع  الجاف  الوزن  إذ   ،ل 

 0.593-0.528  بينما    ر الممرضةو تراوحت في معامالتها الملوثة بالفط
معاملة   توقد تفوقوالي،  على الت   ،غ  0.698–0.600و  0.620–0.571و

معدل على  أ في تحقيق  على بقية المعامالت    BC  البيوكيميائيةالتركيبة  
الشاهد  ةمعامل            مقارنة  مع غ 1.162- 1.089 بلغتف وزن جاف للنباتات

هذه النتائج مع تتفق  .  (6  )جدولغير المعدي  السليم  والشاهد  المعدي  
الفطرين      ن  أ( حيث وجدوا  2011)وآخرون    Killaniالدراسة التي قام بها  

R. solani  وFusarium spp.    م           انخفاضا  حدثا  أقد النمو    ؤشراتفي 
ل تتفق مع ما  كما  لنباتات اللوبياء تحت ظروف البيت الزجاجي.         توص 

بالفطر أمن    (1991)وآخرون    Erwinإليه   اللوبياء  نباتات  تلقيح   ن 
F. solani    فضال  عن ،  للنباتات                                 سبب خفضا معنويا  في الوزن الجاف        

)    نتائج  معتوافقها   سابقة  ؛ Al Mousawy & Juber, 2012                دراسات 
Hussein, 2019b .) 

 
 شكر وتقدير 

 

المستنصريةن  الجامعة  إلى  والتقدير  بالشكر  العراق تقدم  بغداد،   ، 
www.uomustansiriyah.edu.iq ،  .لدعمها إنجاز هذه الدراسة 

 
 

 

و.  6دول  ج الحيوية  المكافحة  فطريات  البيوكيميائيةتأثير  لنباتات    التركيبة  الجاف  الوزن  واللوبياء    طماطمال البندورة/في  اصطناعيا  والخيار                    المعداة 

 .  ظروف البيت الزجاجيبالفطريات الممرضة تحت 
Table 6. Effect of biological control agents and the biochemical mixed treatment on the dry weight of tomato, cucumber and 

cowpea plants inoculated with pathogenic fungi under greenhouse conditions. 

  

 المتوسط 
Mean  

)%( 

 مكررات(  ةالجاف مقارنة بالشاهد )%( بعد اإلعداء بالفطور الممرضة )أربعمعدل الوزن 
Average dry weight compared to the control (%) after infection with pathogenic 

fungi (Four replicates) 

 أنواع النباتات  
Plant species   

المكافحة   فطور 

 الحيوية 
Biological 

control 

fungi 
R. 

solani 

P. 

aphanid-

ermatum 
D. 

halodes 
M. 

phaseolina 
F. 

solani 
F. 

oxysporum 
 الشاهد 

Control 
 الشاهد  Tomato  طماطم بندورة/  60.36 0.092 0.090 0.145 0.124 0.110 0.129 0.115

Control 0.106 0.133 0.092 0.134 0.075 0.112 0.092 0.469 خيار Cucumber 

 Cowpea  لوبياء  1.134 0.656 0.502 0.487 0.581 0.400 0.447 0.512

 Mean المتوسط  0.656 0.280 0.235 0.236 0.280 0.201 0.236 

 Tomato T. viride  طماطم بندورة/  0.541 0.302 0.280 0.321 0.296 0.286 0.129 0.269

 Cucumber خيار 0.663 0.415 0.386 0.399 0.410 0.375 0.420 0.401
 Cowpea  لوبياء  1.311 1.063 1.002 0.990 0.959 1.051 1.035 171.0

 Mean المتوسط  380.8 0.593 0.556 0.570 0.555 0.571 0.528 

 Tomato C. cupreum  طماطم بندورة/  0.411 0.347 0.308 0.328 0.325 0.357 0.360 830.3

 Cucumber خيار 0.515 0.430 0.403 0.459 0.473 0.399 0.422 310.4
 Cowpea  لوبياء  123.1 1.084 1.007 1.034 0.937 0.958 0.993 0.21.0

 Mean المتوسط  0.719 0.620 0.573 0.607 0.578 0.571 0.592 

 Tomato S. cerevisiae  طماطم بندورة/  0.404 0.348 0.314 0.308 0.329 0.292 0.346 230.3

 Cucumber خيار 0.500 0.452 0.437 0.418 0.460 0.426 0.417 350.4
 Cowpea  لوبياء  195.1 1.049 1.082 511.1 1.045 1.076 1.036 671.0

 Mean المتوسط  0.700 0.616 0.611 0.614 0.611 0.698 0.600 

التركيبية   Tomato  طماطم بندورة/  0.988 0.874 0.754 0.734 0.781 0.676 804.0 771.0

 البيوكيميائية 
Biochemical 

mixed 

 Cucumber خيار 1.167 0.819 0.935 1.000 0.967 0.949 1.015 480.9
 Cowpea  لوبياء  1.721 1.627 1.578 1.653 1.650 1.668 1.666 401.6

 Mean المتوسط  1.292 1.107 1.089 1.129 1.133 1.098 1.162 

، بين فطريات المكافحة  0.029بين المحاصيل =    0.019، بين الفطريات الممرضة =  0.025بين فطريات المكافحة الحيوية =    %5مستوى احتمال  أقل فرق معنوي عند  

لمكافحة  ، بين فطريات ا0.051، بين الفطريات الممرضة والمحاصيل =0.066، بين فطريات المكافحة الحيوية والفطريات الممرضة = 0.043الحيوية والمحاصيل =

 0.115الممرضة =  الحيوية والمحاصيل والفطريات
LSD at P=0.05 between the biocontrol fungi = 0.025, between the pathogenic fungi = 0.019, between the plants = 0.029, between the biocontrol 

fungi and plants = 0.043, between the biocontrol fungi and the pathogenic fungi = 0.066, between the pathogenic fungi and the plants = 0.051, 

between the biocontrol fungi, plants and pathogenic fungi = 0.115 
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Abstract 
Hussein, S.N., A.Z.J. Ali and H.H. Al-Juboory. 2022. Evaluation of Some Biological and Chemical Elements in 

Controlling Some Soil-borne Fungi and Stimulating Plant Growth. Arab Journal of Plant Protection, 40(1): 37-47. 

https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.037047 
This study was conducted to evaluate the efficacy of the biocontrol fungi Chaetomium cupreum, Trichoderma viride, and Saccharomyces 

cerevisiae and some chemical nutrients that stimulate plant growth, such as calcium nitrate, ammonium phosphate, aqueous magnesium sulfate, 

copper and boron in controlling some common soil-borne pathogenic fungi and evaluating their role in stimulating plant growth. All the 

bioagents showed significant antagonistic efficiency In vitro against the pathogenic fungi Drechslera Halodes, Fusarium oxysporum, Fusarium 

solani, Macrophomina phaseolina, Pythium aphanidermatum and Rhizoctonia solani. Under greenhouse conditions, BC treatment composed 

of biological and chemical elements, achieved the highest germination rate for tomato, cucumber and cowpea seeds inoculated with the 

pathogenic fungi, and reached 95.83-100.00% compared to 36.67- 47.50% for the control treatment. BC treatment also excelled in reducing 

disease incidence and severity, as the disease rate reached 0% compared to 95.83-99.17 % for the inoculated control treatment, and without 

significant difference with the non-inoculated (healthy) control. In addition, the BC treatment produced 0 % disease severity rate as compared 

to 82.58-85.83% for the inoculated control, and without significant difference with non-inoculated control. Furthermore, the BC treatment was 

superior to the rest of the treatments in increasing dry weight of all the plant species tested. 

Keywords: Chaetomium cupreum, Trichoderma viride, Saccharomyces cerevisia, Soil-borne fungi, biological control. 
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