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Trichodermaعزلة من الفطر34استخدمت في هذه الدراسة  spp.المراضیة لمحصول السمسم من الفطر عزلة عالیة اضدMacrophomina  phaseolina

(Tassi) Goid. الفطر من لةعز 14أظهرت نتائج اختبار القدرة التضادیة باستخدام تقانة الزرع المزدوج أنTrichoderma spp. كانت ذات قدرة تضادیة عالیة
أعلى خفض في شدة اإلصابة لمحصول T22و T21حققت العزلتینفقد ي اختبار البیت الزجاجي فاأم.)5-1سلم التضاد (اعتمادًا على 1.8-1.1تراوحت ما بین

نیالعزلتن یهات. وشخصت )1.0(شاهد أسابیع من الزراعة مقارنة بمعاملة ال5بعد على التوالي،0.31و0.29إذ بلغت شدة اإلصابة ،السمسم بمرض التعفن الفحمي
pseudokoningiiعلى أنهما (Rafi)T.وT. viride (Rafi)،على التوالي.

العراق.،المكافحة االحیائیة،السمسم،التعفن الفحمي:كلمات مفتاحیة

المقدمة
بفعل اآلثار السلبیة التي خلفها االستخدام المفرط للكیمیائیات 

ركزت جهود ،الزراعیة بشكل عام والمبیدات الكیمیائیة بشكل خاص
ستخدام هذه المواد الكیمیائیة بالدعوة لتبني نظم حثیثة للتقلیل من ا

وتعد المكافحة اإلحیائیة أحد أهم ،المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعیة
شهد القرن الماضي ظهور مبیدات إحیائیة إذ .مرتكزاتها األساسیة

ریا لتحل كلما كان ذلك یمادتها الفعالة أحیاء مجهریة من فطریات وبكت
.)2،5،15(دات الكیمیائیةممكنًا محل المبی

إن برامج المكافحة اإلحیائیة لمسببات أمراض النبات التي تصیب 
المحاصیل الحقلیة لم تحقق ذلك النجاح الذي حققته برامج المكافحة 

، 13(اإلحیائیة لمسببات أمراض النبات التي تصیب محاصیل الخضر 
المحاصیل. وقد یعود السبب في ذلك لطبیعة أمراض )21، 15، 14

المساحة الواسعة التي تزرع بها هذه ٕالىو ،)22(المعقدة الحقلیة
لذا توزعت جهود الباحثین بین التحري عن عوامل مكافحة ،المحاصیل

إحیائیة فعالة بالكشف عن قدراتها التضادیة تحت ظروف المختبر 
تجاوزًا لمحدودیة اللقاح المطلوب لمعاملة ومعاملة البذور)، 21، 10(
Trichodermaاستخدام عزلة من الفطرنإ.مساحات الواسعةال spp.

أهمتضادیة عالیة ومتحملة للظروف البیئیة الحقلیة یعد من ذات قدرة
أنًا سابقفقد وجد.)15(مستلزمات نجاح برامج المكافحة االحیائیة 

كان من T. harzianum(Rafi)أعلى نشاط تضادي لمزارع الفطر
اوكسید أولكما وجد أن غازي .)12(بعة أیام مزارع عمرها س

الكاربون واالثیانول هما من بین الغازات التي تنتجها مزارع سالالت 
تثبیط نمو الفطریات في المختبر تعمل علىالتيT. harzianumالفطر

قد ثبط نمو الفطرT. harzianumالفطر أنكما وجد .)19، 18(

M. phaseolina كستروزد-رجاآالمعقملزرعياعلى الوسط-
إصابةنه كان فعاًال في الحد من إ و سستخلص البطاطم

بادرات الیوكالبتوس بمرض سقوط البادرات المتسبب عن الفطر
M. phaseolina ومن بین.)5(المرافقة األخرىوبعض الفطریات

Aspergillusعزالت من الفطر8 spp.وعزلة واحدة من الفطر
Cladosporium sp.وعزلة واحدة من الفطرPythium sp. وعزلتین

Trichodermaمن الفطر  spp. عزلت من حقول مزروعة بمحصول
عزلتین أنوجد ،بمرض الذبولإصابةالسمسم أظهرت نباتاتها نسبة 

Aspergillusمن الفطر  spp.وعزلتین من الفطرTrichoderma

spp. جسام الحجریة للفطراألوٕانتاجتثبیطي لنمو تأثیرفقط كانت ذات
M. phaseolina أنواع الفطریات أنكما وجد .)20(على السمسم

Epicoccum purpurascens (E. nigrum)وT. harzianum

.Tو viride ،أظهرت  تضادًا للفطرM. phaseolina)25(.الذ
Trichoderma.عزلة من الفطر34تقییم إلى هدفت هذه الدراسة  spp

ا كعوامل للمكافحة االحیائیة لمسبب مرض تعفن السمسم الستخدامه
.M. phaseolinaالمتسبب عن الفطرالفحمي

مواد البحث وطرائقه
.Mعزالت الفطر  .1 phaseolina

: التالیةنباتاتالوسوقمن جذورM. phaseolinaعزل الفطر 
،ةالذر و القطن، فول الصویا، زهرة الشمس، البامیا، الماش،السمسم

،المدائن،الخالصة،الزعفرانیة،التویثة،وذلك من مناطق أبي غریب
وتتلخص .على التوالي،جسر دیالى الواقعة في محافظة بغدادو التاجي

كل وق) من جذور وسمم4-3(طریقة العزل بتعقیم قطع صغیرة
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ثم غسلها ،)%1الصودیوم (یددقیقة) بهیبوكلور 3-2نموذج سطحیًا (
لماء المعقم وتجفیفها على ورق ترشیح معقم وزرعها في ثالث مرات با

-سكروز-جارآلزرعياسم مجهزة بالوسط 9أطباق بتري قطر 
.(PDA)تر ماءیل/)200:10:20(/البطاطا سمستخلص البطاط

أیام تم تنقیة 5-3وبعد ،س282حضنت األطباق عند درجة حرارة 
فطریة الخارجیة العزالت بنقل جزء قلیل من حافات النموات ال

مستخلص - سكروز-جارآمجهزة بالوسط (أطباقإلىللمستعمرة 
)16(شخصت العزالت وفق المفتاح التصنیفي المعتمد،)سالبطاط

.لحین االستعمالس4وحفظت عند درجة حرارة 

Trichoderma.عزالت الفطر  .2 spp

لفطرمن اعزلة مختلفة 34استعملت في هذه الدراسة 
Trichoderma spp. ،عزالت من قسم المبیدات 10تم الحصول على

دائرة البحوث الزراعیة والبایولوجیة وثالث عزالت من قسم-االحیائیة 
جامعة بغداد وعزلة واحدة من -كلیة الزراعة- وقایة النبات 

في حین تم عزل.وزارة الزراعة- الهیئة العامة للبحوث الزراعیة 
من حقول زراعیة مختلفة من العراق عزلة في هذه الدراسة20

أظهرت نباتاتها صفة النمو الجید باستخدام طریقة المحالیل المخففة 
العزالت تنقی.لعینات من تربة جمعت عشوائیًا من منطقة الجذور

) 1(من قبل الخفاجي المستخدمة في الدراسة بالطریقة الموصوفة سابقاً 
.T34لىإ..........T1،T2منوأعطیت الرموز

. األوساط الزرعیة3
) سمستخلص البطاط- سكروز- جارآ(لزرعيااستخدم الوسط 

TrichodermaوM. phaseolinaلتنمیة الفطرین 5.8درجة حموضة 

spp.. واستخدم وسط زرعي بسیط مكون من نخالة القمح وجریش
في قناني ) 1(وزن/ وزن/ حجم) 7: 7: 3كوالح الذرة والماء (

لقاح عزالت المسبب المرضي إلكثاررام/ قنینة) غ50زجاجیة (
Trichodermaوعزالت الفطر  spp.. عند لزرعيابعد تعقیم الوسط

لقحت ،دقیقة20لمدة 2كغ/ سم1.5وضغط س121درجة حرارة 
من عملیة أسبوعمم من مزارع عزالت الفطر بعد 4هابأقراص قطر 

.)سلص البطاطمستخ-سكروز-جارآ(لزرعياالزراعة على الوسط 
أیام لتصبح 5لمدة س28درجة حرارةثم حضنت القناني عند

M. phaseolinaناستعمل لقاح الفطری.جاهزة لالستعمال

Trichodermaو spp. غرام/ كغ تربة في تجارب البیت 1بواقع
على Trichodermaوي الغرام الواحد من لقاح الفطرتیح،الزجاجي

.غ من اللقاح1ستعمرة /وحدة مكونة للم810
استخدم في جمیع اختبارات هذه الدراسة بذور سمسم 

)Sesamum indicum L.تم الحصول علیه من ،"الرافدین") صنف
،قسم تربیة وتحسین النبات، دائرة البحوث الزراعیة والبایولوجیة

اتبع في  التجارب المختبریة التصمیم .منظمة الطاقة الذریة العراقیة

واتبع في ، (Complete Randomized Design)وائي الكامل العش
تجارب البیت الزجاجي تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة

(Randomized Complete Block Design). استخدمت في جمیع
%15.1ورمل%83.4(ةیمزیجرملیةاختبارات البیت الزجاجي تربة 

مع ) 11(Blackحسب طریقة هاتم تحلیلطین)%30وغرین
وضغط س121معقمة مرتین عند درجة حرارة 2:1بیتموس بنسبة 

.ساعة1.5لمدة 2كغ/ سم1.5

تحت M. phaseolinaاختبار القدرة االمراضیة لعزالت الفطر  .4
زجاجيلروف البیت اظ

كغ) بلقاح 2لوثت تربة معقمة مجهزة في أصص بالستیكیة (سعة 
النامي على وسط جریش M. phaseolinaسبع عزالت من الفطر

كررت كل .كغ تربة لكل أصیصغرام لقاح/1كوالح الذرة بواقع 
سقیت .شاهدمعاملة ثالث مرات وتركت ثالث أصص دون تلقیح ك

البیت الزجاجي عند األصص بعد التلویث وتركت لمدة یومین داخل 
بذور/ أصیص) 10(زرعت بذور السمسم .س3±27درجة حرارة 

یدهیبوكلور %1رافدین" بعد تعقیمها سطحیًا باستخدام محلول "الصنف
البادرات سجلت بیانات النباتات إنباتمن أسبوعبعد ،الصودیوم

.اإلنباتالمصابة بالفطر قبل وبعد 

Trichodermaاختبار التضاد بین عزالت مختلفة من الفطر .5

spp.وعزلة الفطرM. phaseolina االمراضیةعالیة
مم من 4خدمت طریقة الزرع المزدوج بوضع قرص قطره است

.Mمراضیة للفطر اإلعزلة عالیة  phaseolina (عزلة السمسم)
Trichodermaوعزالت الفطر  spp. على طرفي أحد أقطار طبق

مستخلص -سكروز-أجار(لزرعياسم مجهز بالوسط 9هبتري قطر 
ذلك األطباق حضنت بعد.) وبواقع ثالث مكررات لكل عزلةسالبطاط

سجل معدل النمو الیومي ثم ،س282عند درجة حرارة في حاضنة 
)10(وآخرونBellلكل عزلة وحسبت درجة التضاد حسب تدرج 

فطر المضاد یغطي الطبق ال= 1) حیث5- 1درجات (5المكون من 
فطر ال= 3،مساحة الطبق3/4فطر المضاد یغطي ال= 2،بكامله

،ل منهما یغطي نصف مساحة الطبقالمضاد والفطر الممرض ك
فطر الممرض ال= 5،مساحة الطبق3/4فطر الممرض یغطي ال= 4

یغطي الطبق بكامله.
أو أقل ذات قدرة 2اعتبرت عزلة الفطر التي تظهر درجة تضاد 

كما تم حساب النسبة المئویة لألجسام الحجریة ،تضادیة عالیة
لتماس بین الفطرین المتضررة في منطقتین مختلفتین هما منطقة ا

وذلك بأخذ مسحة باستخدام شریط الصق .سم بعد منطقة التماس2و 
شفاف ولصقها على شریحة زجاجیة وفحصها تحت المجهر، حیث 
حسبت النسبة المئویة لألجسام الحجریة المتضررة للفطر

M. phaseolina من مجموع عدد األجسام الحجریة الكلي في حقل
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وحسب الدلیل المرضي المكون من 400Xیر مجهري على قوة التكب
،)%30-1(طفیفة إصابة= 1،= سلیمة0) حیث 3-0درجات (أربعة

،)%100-51(شدیدة إصابة= 3،)%50- 31(متوسطة إصابة= 2
:وفق المعادلة التالیةاإلصابةوحسب شدة 

(%)=اإلصابةشدة 
100× ])إصابتھا(درجة × عدد األجسام الحجریة المصابة) ([مجموع 3× عدد األجسام الحجریة الكلي المفحوص 

Trichodermaردراسة القدرة التضادیة لعزالت الفط.6 spp.والفطر
M. phaseolina(عزلة السمسم) في  البیت الزجاجي

كغ تربة) 2لوثت تربة معقمة مجهزة في أصص بالستیكیة (سعة 
وزعت .بة من الفطرغرام/ كغ تر 1بواقعM. phaseolinaبالفطر 

أصصوبعد یومین لوثت كل ثالث ،األصص في البیت الزجاجي
Trichodermaوالثالثین من الفطراألربعبلقاح أحد العزالت spp.بواقع

فطر إضافةغرام/ كغ تربة وتركت مجموعة من األصص دون 1
Trichoderma بوجود أو عدم وجود المسبب شاهدكمعامالت

بذور سمسم/ 10"الرافدین" (ین زرع صنفوبعد یوم.المرضي
.الشاهدبواقع ثالث مكررات لكل عزلة فضًال عن معاملتي ،أصیص)

.اإلنباتوبعد أسبوع من الزراعة حسبت النباتات المصابة قبل وبعد 
لحساب شدة أصیصثالث نباتات لكل إلىصلت بعدها البادرات خ

المرضي الموصوف لتلك النباتات في كل عزلة حسب الدلیلاإلصابة
،)5-0) المكون من ستة درجات (Arthur)26وWoltzمن قبل
،األوراق1/3ذبول =2اصفرار ممیز، = 1،نباتات سلیمة=0حیث 

.موت النبات=5،ذبول النبات بالكامل=4،األوراق2/3ذبول =3
وحسب المعادلة اآلتیة:

=(%)اإلصابةشدة 
])5×5+ (عدد النباتات من الدرجة …) +0×0ة عدد النباتات من الدرج([مجموع

 ×100
درجةأعلى× العدد الكلي للنباتات المفحوصة 

النتائج والمناقشة
تحت M. phaseolinaاختبار القدرة االمراضیة لعزالت الفطر .1

ظروف البیت الزجاجي
أظهرت نتائج تقییم القابلیة االمراضیة لسبعة عزالت من الفطر

M. phaseolina أن جمیع العزالت المختبرة أحدثت زیادة معنویة
(P=0.05) اإلنباتفي معدل عدد نباتات السمسم المصابة قبل وبعد

نها اختلفت معنویًا أإالّ ،(بدون مسبب مرضي)شاهد مقارنة بمعاملة ال
فقد حققت عزلة السمسم ،)1(جدول االمراضیةفیما بینها في القدرة 
وتفوقت معنویًا اإلنباتالنباتات المصابة قبل وبعد أعلى معدل في عدد 

النتائج أظهرتعلى عزالت فول الصویا، زهرة الشمس، البامیا. كما 
زداد مقارنة بأعداد النباتات إقد اإلنباتأن عدد النباتات المصابة بعد 

.)1ولجمیع العزالت  (جدول اإلنباتالمصابة قبل 

Macrophominaالفطر القدرة االمراضیة لعزالت.1جدول 
phaseolinaفي إصابة السمسمL.Sesamum indicum صنف

.تحت ظروف البیت الزجاجي"الرافدین"
Table 1. Pathogenicity of Macrophomina phaseolina
isolates on sesame plant (cv. Al- Rafidin) under greenhouse
conditions.

عزالت الفطر
phaseolinaM.

Isolates of M.
phaseolina

*معدل عدد النباتات المصابة
Mean no. of infected plants at*

**اإلنباتقبل 
Pre-

emergence**

***اإلنباتد بع
Post-

emergence***
Control0.000.00الشاھد

عزلة السمسم
Sesame isolate3.306.70

عزلة الماش
isolateMungbean3.336.33

عزلة القطن
Cotton isolate3.006.00

عزلة الذرة
Corn isolate3.006.00

عزلة فول الصویا
Soybean isolate3.004.33

عزلة زھرة الشمس
Sunflower isolate1.665.66

عزلة البامیا
Okra isolate2.334.00

اقل فرق معنوي عند 
%5مستوى احتمال 

LSD at P= 5%
2.022.27

معدل ثالث مكررات.*
نابتةل= معدل عدد النباتات ااإلنباتمعدل عدد النباتات المصابة قبل **

.معاملةالفي نابتةمعدل عدد النباتات ال–لشاھدافي معاملة 
نابتة = معدل عدد النباتات الاإلنبات معدل عدد النباتات المصابة بعد ***

د النباتات المصابة في تلك المعاملة.معدل عد–لشاھد افي معاملة
* Mean of three replicates
** Mean no. of infected plants at pre-emergence = mean no. of

germination plants in control - mean no. of emergence plants
in treatment.

*** Mean no. of infected plants at post-emergence = mean no. of
germinating plants in control - mean no. of infected plants in
the same treatment.

ن نتائج هذه الدراسة تشابه نتائج دراسات سابقة أشارت إلى إ
بذور السمسم في اإلنبات هو نتیجة إصابتها بالفطرأخفاقأن 

M. phaseolina فق هذه ومن جهة أخرى تت.)8، 3(إلنباتاقبل
.Mقلة خطورة الفطر إلىالنتائج مع دراسة سابقة أشارت  phaseolina

لكنه یصبح أكثر خطورة في ،في مرحلة قبل اإلنبات في زهرة الشمس
كما أظهرت .)9(مرحلة ما بعد اإلنبات والمراحل المتأخرة من النمو
القطن والذرة قدرة،نتائج القدرة االمراضیة لعزالت السمسم، الماش

محصول السمسم لم تختلف معنویًا فیما بینها إصابةمراضیة عالیة في إ
وهذه النتیجة ال ،إلنباتفي معدل عدد النباتات المصابة قبل وبعد ا

أن عزلة إلىالتي أشارت ) 3،6،7،9(تتفق كلیًا مع دراسات سابقة
.Mالفطر  phaseolinaمراضیة على إهي األكثر المعزولة من العائل
القطن والذرة معدل عدد نباتات ،فقد حققت عزالت الماش.العائلذلك 

معنویًا تختلفولم ،على التوالي، 9.0و 9.7،9.0مصابة مقداره 
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(P=0.05) عن عدد النباتات المصابة في حالة عزلة السمسم التي
وجاءت هذه النتائج متوافقة مع دراسة سابقة .نباتات10إصابةحققت 
.Mود تخصص في عزالت الفطرعدم وجإلىأشارت phaseolina

،عوائلها النباتیةإصابةالمعزولة من محاصیل فول الصویا والقطن في 
.Mالتخصص في عزلة الفطرهذارغم تسجیل مثل phaseolina من
أن االختالف في القدرة االمراضیة للعزالت في هذه .محصول الذرة

نتاجإالت في قدرتها على اختالف هذه العز إلىالدراسة ربما یعود 
غیر M. phaseolinaعزالت الفطرأنفقد وجد .السموم الفطریة

مراضیة من العزالت إهي أقل قدرة Phaseolinonالمنتج للسم الفطري 
وعلى الرغم من أن عزلة السمسم لم تحقق ،)24المنتجة لهذا السم (

رة االمراضیة القطن والذرة في القد،تفوقًا معنویًا على عزالت الماش
اختیرت لالختبارات الالحقة في هذه الدراسة ألنها عزلت من أنهاإّال 

.هذه الدراسةمحصول السمسم وهوالعائل الهدف في

وعزالت مختلفة من M.phaseolinaاختبار التضاد بین الفطر .2
Trichoderma.الفطر spp

طرعزلة من الف34ـ لأظهرت نتائج اختبار القدرة التضادیة 
.Trichoderma sppضد الفطرM. phaseolinaتباین ختبرفي الم

Bellواعتمادًا على مقیاس .)2(جدول لتضادياالعزالت في نشاطها 

عزلة درجة 13فقد أظهرت ،) لقیاس القدرة التضادیة10(وآخرون
وهذه .)2من الزراعة (جدولأیام5بعد 1.8-1.1تضاد مابین 

كما .خدام كعوامل مكافحة إحیائیة ناجحةالعزالت مرشحة لالست
تطفل بعض عزالت الفطرلمجهرياأوضحت نتائج الفحص 

.Trichoderma sppعلى الغزل الفطري واألجسام الحجریة للفطر
M. phaseolina ،23،27(نتیجة تتفق مع دراسات سابقةوهذه ال(.

ة معظم العزالت التي أظهرت قدرة تضادیأنالنتائج أظهرتكما 
لمثل هذه أنحیث ،)Biotrophic(التطفل من نوعإلىعالیة تمیل 

هذا إلىإذ أن زیادة لقاحها ،العزالت أهمیة كعوامل للمكافحة االحیائیة
إحداث أضرار سمیة للنبات العائل إلىالمستوى في التربة ال یؤدي 

.)1(دراسة سابقهأكدتهوهذا ما 
ووجد األجسام الحجریة ةإصابوأظهرت العزالت قدرة متباینة في 

األجسام الحجریة عند منطقة إصابةقدرة على لها عزالت ن هناك بأ
، 20، 19العزالت مثلسم من منطقة التماس 2التماس وعلى بعد 

ن قدرة العزالت في التأثیر على األجسام إ.)2جدول (21،24
مواد إفرازإلىربما یعود ،سم من منطقة التماس2الحجریة على بعد 

Trichoderma.ایضیة متطایرة من مزارع عزالت الفطر spp. وهذا ما
قدرة عزالت الفطرإلىة والتي أشارت یدأكدته دراسات عد

.Trichoderma spp على إنتاج مواد ایضیة متطایرة مثبطة لنمو
عزالت یمكن أن ومثل هذه ال.)19، 18، 15الفطریات المدروسة (

في تأثیرها في مسببات مرضیة مستوطنة تكون ذات أهمیة تطبیقیة 
وفضًال عن .للتربة في مناطق أبعد من منطقة التماس المباشر بینهما

یمكن أن یكون لها نشاط عالجي عند معاملتها لنباتات ،أثرها الوقائي

إذ ال یستوجب في مثل هذه الحالة وقوع تماس مباشر بین ،مصابة
لتربة والمسببات المرضیة عامل المكافحة االحیائیة الموجود في ا

أن التحقق من هذا االستنتاج وأهمیته .الموجودة داخل أنسجة العائل
.التطبیقیة بحاجة لدراسات الحقة

Trichodermaعزلة من الفطر.34ـالقدرة التضادیة ل.2جدول spp
Macrophominaضد الفطر  phaseolina.

Table 2. Antogonistic potential of 34 isolates of
Trichoderma spp. against Macrophomina phaseolina.

عزالت الفطر
Trichoderma spp.

Isolates of
Trichoderma spp.

درجة التضاد 
*أیام5بعد 

Degree of
antagonism

after
5 days*

أیام6بعد األجسام الحجریةإصابةشدة 
Sclerotia infection severity

after 6 days

المصابة في 
منطقة التماس
Infected at
contact site

2المتأثرة على بعد 
سم من منطقة 

التماس
Affected at 2 cm
from contact site

12.60.970.13
23.40.970.01
32.90.930.02
42.90.810.05
51.80.950.08
61.80.900.04
72.30.930.20
81.70.950.05
91.80.970.09

101.80.920.04
111.80.780.02
121.10.960.09
132.90.820.01
143.70.860.03
151.30.710.02
163.40.930.14
172.60.990.15
183.80.990.21
193.61.000.26
202.41.000.27
211.10.990.26
221.20.660.03
231.80.990.14
244.01.000.23
252.40.730.02
262.40.820.03
271.60.890.04
281.40.880.07
291.50.840.03
303.90.930.02
313.80.990.06
323.00.900.03
332.40.820.03
343.10.940.08
الفطر = 1درجات ھي:5من ) المكون01(وآخرون Bellحسب مقیاس * 

،مساحة الطبق¾ الفطر المضاد یغطي =2،المضاد یغطي الطبق كلھ
، یغطي كل منھما نصف مساحة الطبقالفطر المضاد والفطر الممرض=3
الفطر الممرض یغطي =5،مساحة الطبق3/4يالفطر الممرض یغط=4

الطبق كلھ.
*According to Bell scale (10) of five categories: 1= The
antagonistic fungus completely covered the plate area, 2= The
antagonistic fungus covered 3/4 of the plate area, 3= Each of the
antagonistic fungus and the pathogen covered 1/2 of the plate
area, 4= The pathogen covered 3/4 of the plate, 5= The pathogen
completely covered the plate area.
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Trichodermaدراسة القدرة التضادیة بین عزالت الفطر .3 spp.

تحت ظروف البیت الزجاجيM. phaseolinaوالفطر
Trichodermaلفطرلعزلة 34أظهرت نتائج كفاءة  spp. في

.Mالسمسم بالفطرإصابةخفض  phaseolina ،العزالت بعض  أن
في معدل عدد النباتات (P=0.05)المختبرة أحدثت خفضًا معنویاً 

مقارنة بمعاملة المسبب المرضي (جدول اإلنباتالمصابة قبل وبعد 
على الرغم من أن بعض العزالت لم تظهر قدرة تضادیة عالیة في .)3

. ة تضادیة عالیة في هذا االختبارفقد أظهرت قدر ،اختبارات المختبر
قدرة تضادیة منخفضة في 14و19تینلوقت الذي أظهرت العزلففي ا

حققت تحت ،)2(جدول )درجة تضاد3.7و3.6(اختبارات المختبر 
ظروف البیت الزجاجي خفضًا معنویًا في معدل عدد النباتات المصابة 

مقارنة بمعاملة ،على التوالي،نبات6.0و5.3بلغ اإلنبات قبل وبعد 
.)3(جدول 7.3المسبب المرضي 

Trichodermaكفاءة عزالت الفطر .3جدول  spp. بمرض تعفن البذور ولفحة بادرات السمسم المتسبباإلصابةفي خفض شدة
Macrophominaعن الفطر  phaseolinaتحت ظروف البیت الزجاجي.

Table 3. The efficiency of Trichoderma spp. isolates in reducing sesame seed rot and seedling blight
caused by Macrophomina phaseolina under greenhouse conditions

عزالت الفطر
Trichoderma spp.

Isolatas of
Trichoderma spp.

معدل عدد النباتات المصابة
Mean no. of infected plants at اإلصابةمعدل شدة   *Disease severity*

نباتاإلقبل 
(أسبوع بعد الزراعة)

Pre-emergence (one
week after sowing)

(ثالثة أسابیع بعد اإلنباتبعد
الزراعة)

Post- emergence
(3 weeks after sowing)

تخصیل النباتاتةملیعبعد الفترة 
Time after plant thinning

أسبوع
One week

أسبوعین
Two weeks

أسابیع4
Four weeks

أسابیع5
Five weeks

(بدون تلویث)الشاھد
Control (without inoculation)0.000.000.000.000.000.00

(تلویث اصطناعي)الشاھد
Control (artificial inoculation)3.334.000.780.981.001.00

12.004.000.110.420.440.44
22.304.700.350.690.931.00
31.004.660.130.220.440.55
42.333.330.180.260.440.44
53.004.000.460.730.951.00
62.303.700.440.680.951.00
73.333.330.200.380.730.88
82.00.0040.370.750.981.00
91.004.000.200.480.660.77

103.003.660.590.790.951.00
111.664.330.140.380.580.66
122.663.330.130.310.390.44
132.663.660.330.530.530.55
141.704.300.130.180.240.33
152.303.700.550.730.981.00
163.004.000.710.840.890.89
172.304.700.110.290.330.33
182.664.000.290.750.981.00
192.003.330.240.750.890.89
203.003.660.180.310.330.33
211.333.000.070.110.220.29
221.003.000.070.110.260.31
233.003.330.290.440.620.66
242.334.000.510.750.870.89
252.004.660.000.180.440.55
262.664.330.110.290.330.33
272.334.000.590.730.770.77
282.303.700.180.350.550.67
291.663.330.070.110.260.44
303.003.660.390.660.931.00
313.333.660.530.860.981.00
323.004.000.260.380.440.44
332.66.0040.240.370.440.44
343.3003.70.070.180.390.53

%5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 
LSD at P =5%

1.151.180.390.480.460.45

= موت 5=  ذبول النبات بالكامل، 4األوراق،2/3= ذبول 3األوراق، 1/3= ذبول 2= اصفرار ممیز، 1= نباتات سلیمة، 0:، حیث)(Arthur26وWoltzحسب اإلصابةدلیل * 
النباتات.

* Mean of three replicates of  0-5 scale according to Woltz and Arthur (26); where: 0= No symptoms as healthy plant, 1=  Characteristic chlorosis, 2=
Chlorosis + curvature of 1/3 leaves, 3= Chlorosis + curvature of 2/3 leaves, 4= Curvature of whole leaves, 5= Dead plants



49 Arab J. Pl. Prot. Vol. 23, No. 1 (2005)

نتائج هذه الدراسة تؤكد أن تقانة الزرع المزدوج ال تعكس جمیع أن
Trichodermaالفطرالتي تعمل بها عزالت اآللیات spp.. السیما

والتي أثبتت الدراسات الحدیثة ،آلیات استحثاث المقاومة في النباتات
بالمسببات اإلصابةأحدى الفعالیات االحیائیة المهمة في كبح أنها

المرضیة الفطریة والتي ثبت قدرة بعض عزالت الفطر
Trichoderma spp. وسجلت العزالت ).17، 15، 4(على تنشیطها

أعلى خفض  في معدل عدد النباتات 29و3،4،9،19،21،22
5.0و 5.6،5.6،5.0،5.3،4.3،4.0اإلنبات المصابة قبل وبعد 

على التوالي مقارنة بمعاملة المسبب المرضي التي بلغ فیها عدد ،نبات
أن تباین الكفاءة .نبات7.33اإلنباتالنباتات المصابة قبل وبعد 

Trichodermaاالحیائیة لعزالت الفطر spp. تباین إلىربما یعود
فقد وجد أن .تخدمةآلیات التضاد المحددة للنشاط االحیائي للعزالت المس

Trichodermaمن بین خمسة أنواع من الفطر spp.سجل الفطرین

T. virideوT. harzianumأعلى نشاط تضادي للفطر
M. phaseolina المعزول من نباتات لوبیا مصابة بمرض التعفن

.)25الفحمي (
وعند تقییم قدرة العزالت المستخدمة في هذه الدراسة على خفض 

التخصیل (تقلیل عدد النباتات للنباتات الباقیة بعد عملیة ابةاإلصشدة 
فقد حققت أغلب العزالت خفضًا ،)3جدول () 3نباتات إلى 10من 

، 1بعد M. phaseolinaبالفطراإلصابةفي شدة (P=0.05)ً معنویا
ففي الوقت الذي بلغت .أسبوع من عملیة تخصیل  النباتات5، 4، 2

الثاني األسبوعبعد 0.98ملة المسبب المرضي في معااإلصابةشدة
،14،17،20بالعزالت اإلصابةمن عملیة التخصیل لم ترتفع شدة 

،0.3و 0.2،0.3،0.3،0.2،0.3،0.3على29و 21،22،26
أسابیع من عملیة التخصیل. 4على التوالي بعد 

Abstract
Hafedh, H. Z. A., H. M. Aboud, F. A. Fattah and S. A. Khlaywi. 2005. Evaluation the antagonistic efficiency of thirty
four isolates of Trichoderma spp. against Macrophomina phaseolina under laboratory and greenhouse conditions. Arab
J. Pl. Prot. 23: 44-50.

The result of antagonistic activity of thirty four isolates of Trichoderma spp. against a highly virulent isolate of Macrophomina
phaseolina using dual culture technique showed that isolates no. 12, 21, 22 15, 28, 29, 27, 8, 9, 5, 6, 10, 11 and 23 were of a high
antagonistic activity of 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8 and 1.8, respectively, based on an antagonistic scale of 1-5.
Under greenhouse conditions, the tested isolates T21 and T22 were found to be highly effective in inducing significant reduction in sesame
charcoal rot disease severity of 0.29 and 0.31, respectively, compared to untreated control treatment (1.0), 5 weeks after planting. Isolates
(T.21 and T.22) were identified  as T. pseudokoningii (Rafi), and T. viride (Rafi) respectively.
Key words: Charcoal rot, sesame, biological control, Iraq.
Corresponding author: H.Z.A. Hafedh, Ministry of Science and Technology, P.O. Box 765, Baghdad, Iraq.
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