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Research Paper (Biological Control : Fungi): فطور) مكافحة حیویةبحـوث (

تھا إحیائیاً كافحومھاوبادراتإنبات البذورثرھا في أونباتاتھا ومن بذور فول الصویا ورالفطعزل

1ھدیل بدري داودو2كامل سلمان جبر،1زھیر عزیز اسطیفان

؛ العراق، بغداد، وزارة الزراعة،عامة للبحوث الزراعیةالھیئة ال،قسم بحوث وقایھ النبات) 1(
.العراق،بغداد،بو غریب، أجامعة بغداد،كلیة الزراعة) 2(

الملخص
وبادراتها ثرها في إنبات البذورونباتاتها وأ. عزل الفطور من بذور فول الصویا 2005اسطیفان، زهیر عزیز، كامل سلمان جبر وهدیل بدري داود. 

.56- 51: 23ة النبات العربیة. ا إحیائیًا. مجلة وقایومكافحته
نفذت عدة دراسات مختبریه لعزل حیث .ر الممرضة المرافقةو لعزل الفط2002عامبو غریب خالل فول الصویا في منطقة ألمحصول يلمسح حقجرى ا

Trichodermaلبعض العزالت للفطر االحیائي نافسیةمع اختبار القدرة الت،فول الصویالمحصول صناف ربعة ألبذور أةرافقر المو الفط sp.ضد الفطریات الممرضة.
Alternariaرو حیث تواجدت الفط،ق نبات فول الصویاو ر من جذور وقواعد سو فط6فطر من البذور و 11تم عزل tenuissima،Aspergillus sp.،

Penicillium sp.والفطر،على البذورFusarium lateritiumعزالت لكل من الفطر3كذلك تم عزل ،%100اتات فول الصویا بنسبة على نبT. pseudokoningii

T4 ،T6عزالتالن أاصطناعي مستنبتظهرت نتائج اختبار القدرة التضادیة باستخدام  تقانة الزرع المزدوج على أ.صناف المختبرةمن بذور األT. virideو

Macrophominaدرة تضادیة عالیة ضد الفطریات ذات قTrichodermaالفطرمنT7و  sp.،Rhizoctonia sp.وFusarium sp..ة الزجاجیدفیئةوفي اختبار ال
تراوحت في حین ،%15.8-5.26ما بین البذورانخفضت نسبة انباتاذ،ربعة المختبرةقدرة امراضیة عالیة في إصابة بذور األصناف األR. solaniظهر الفطر أ

.على التوالي، M. phaseolinaو F. lateritiumللفطرین%100-95و%94.7-78.9بین ما 
Fusarium،مقاومة احیائیة،فول الصویا:كلمات مفتاحیة sp. ،Rhizoctonia sp.،Macrophomina sp..

المقدمة
Glycine max)فول الصویا محصول یعد  L.) من المحاصیل

و أفي التغذیة ةتخداماته المتعددسالاقتصادیًا الزیتیة البقولیة المهمة 
احتوائه كذلك في بذوره و %22لى إاستخالص الزیت التي تصل نسبته 

الحیوانیة في تنمیة الثروةاً ساسیالذي یعد عامل أ،بروتین%40على 
فضل أتعتبر المنطقة الشمالیة من العراق من .وزیادة انتاجها كمًا ونوعاً 

الئمة لزراعة هذا المحصول ثم المنطقة الوسطى مالالظروف البیئیة 
)6(.

ر عن طریق بذور فول الصویا مما تسبب و تنتقل العدید من الفط
هالى تسببإضافة إ،بادرات ضعیفة ومشوهةتنتجو فقدان حیویتها 

مراض الذبول وتعفن ر أكذلك تعتب.)19لنباتیة (امراض األمن بالعدید 
جناس ًا من أتم عزل عدد.المحصولمراض المهمة على ألامن الجذور

ن تختبر قدرتها أر المرافقة لبذور فول الصویا في العراق دون و الفط
Macriphominaسجل الفطر و ،)8ضیة (امر اإل phaseolina المسبب

كان الستخدام .)7لمرض التعفن الفحمي على نباتات فول الصویا (
في مكافحة المعقد عنویاً محیائیة دورًا فاعًال و فطور المكافحة اإل

مع فطور ا تعقد الجذور بالمشاركةالمرضي الذي تحدثه نیماتود
،)24،25(/الطماطم والبامیهور على نباتات البندورةعفان الجذأ
بالفطرةصابالفول/الباقالء من اإلبذور وبادرات ة مكن حمایوأ

Fusarium solaniبواغ الفطر أبتلویث البذور بTrichoderm viride

.Tو T. harzianumبینما وفر الفطرین )،11( koningii حمایة
الضرر ن أالإ.)Pythium)16صابه بالفطر بادرات البازالء من اإل

ونظرًا للتوسع الكبیر في .ناآلفات لم یدرس لحد آلاتلكقتصادي لاإل
ةوألهمی،ة الماضیةخیر ألي العراق خالل السنوات ازراعة فول الصویا ف

الفطور إلى تحدید فقد هدفت هذه الدراسة،بالبذارةاض المنقولمر ألا
یرها في صناف هذا المحصول ومدى تأثالتي تنتقل عن طریق بذور أ

التضادیة في نمو النبات وكذلك دراسة القدرةو ، البذورنبات تلك إ
.اتزاء تلك الممرضإلبعض الفطور 

مواد البحث وطرائقه 
ذه الدراسة بذور فول الصویا استخدمت في جمیع اختبارات ه

ثة لبذور استخدمت ثالمن اولغرض عزل الفطور."Lee"صنف
" 1-وطاقة،IPA–Soy ،IPA"خرى من فول الصویا هي أصناف أ

.2001عام ةمنتخبصناف عراقیةأوهي 

البذور بةالمنقولر و الفطتحدید عزل و 
یًا سطحنفة الذكراآلربعة األصناف ألمن اةبذر 400م یعقتم ت

زرعت في ثم .هیبوكلوریت الصودیوم%1لمدة دقیقة واحدة باستخدام 
ر والدیكستروز ألجاامستنبت تحتوي على)سم9قطر (طباق بتري أ

/طبق وحضنت بذور10بواقع وذلك ،(PDA)/البطاطسوالبطاطا
أیام نقل جزء قلیل من حافة النموات 5بعد س.25درجة حرارة ندع

ر ألجااتحتوي على طباق لى أإةالمتطور للمستعمرةالفطریة الخارجیة 
ثم حسبت ،فحصها وتحدیدهاغرض ب/البطاطساوالدیكستروز والبطاط

.صابةللبذور المالنسبة المئویة 
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ق فول الصویاور من جذور وقواعد سو الفطوتحدید عزل 
في ینرعاجمعت نباتات فول الصویا المصابة من حقول المز 

لى قطع ق للنباتات المصابة إسو طعت قواعد ق.بي غریبأمنطقة 
وریت الصودیوم لوعقمت سطحیًا بمحلول هیبوك)سم1–0.5صغیره (

وجففت بورق قطر المعقم ثم غسلت بالماء الم،قائدق3-2لمدة 1%
ر والدیكستروز ألجاایحتوي على الترشیح وزرعت في طبق بتري 

5-3بعد و ،س25درجة حرارةعندحضنت ثم ،/البطاطسوالبطاطا

.بذات الطریقة آنفة الذكرأیام تم تنقیة العزالت 
والتراكیب بواغلمستعمرة واألاتبعًا لشكل ةحددت الفطور المعزول

ما أ،)15حسب المفاتیح التصنیفیة المعتمدة (وذلك ورالتي تكونها الفط
.)Booth)12حسب تحدیدهانواع الفطر فیوزاریوم فقد تم أ

Fusariumعزل الفطورتم  sp.،Rhizoctonia sp.

Macrophominaو sp. من جذور وقواعد سوق فول الصویا وٕاكثارها
ثم ،مم500سعتها دوارق ضمنالدخن المرطب والمعقم على حبوب

من اللقاح المعدي غ10بواقع المعدي وذلك قاح للت لتحضیر اماستخد
ثم ،مثیلعقمة ببرومید التم تحضیر تربة م.كغ تربة1لكل فطر/ 

ربعة أ، وبمعدلسم9قطرصص بالستیكیةوضعت في أ
كیاس خفیفًا وغلفت بأریًا◌ً صص بالماء األرویت.مكررات/معاملة

لقسم بحوث الخشبیة التابعةدفیئةووضعت في ال،مثقبةبولي اثیلین
سبوع واحد من أبعد مرور خذت القراءات أ.وقایة النبات لمدة یومین

ثم ،یوم30استمرت الدراسة لمدة .نباتسبة اإلنحسبت حیث،الزراعة
Ahmedمن قبل لدلیل المرضي المعتمد تبعًا لصابة إلشدة اتحسب

هذه الدراسة كانت كما یلي:التي شكلت ن المعامالت علمًا أ.)10(
،Fusarium lateritiumتربة ملوثة بلقاح الفطر ، )تربة معقمة(شاهد

Rhizoctoniaتربة ملوثة بلقاح الفطر solani تربة ملوثة بلقاح ، و
.Macrophomina  phaseolinaالفطر 

Trichodermaالفطر األحیائي نواع أحدید عزل وت sp.

Trichodermaفطر عزالت تعود لنوعین من ال6تم عزل 

.Tوهما  harzianum وT. viride من بذور نبات فول الصویا والتي
وأعطي لها األرقام التالیة:المرافقة للبذور ر و كانت من ضمن الفط

T1 ،T2 ،T3 ،T4 ،T5 وT6 . على تم تنقیتها كما موضح آنفًا
طباق مجهزة /البطاطس وأر والدیكستروز والبطاطاألجااالمستنبت
مفتاح الیدها باستخدام حدلغرض ت(Water Agar WA)بالوسط 

وتم مقارنة Anovaستخدام احصائیًا بحللت النتائج ا.)14(التصنیفي 
.ختبار دنكن متعدد الحدوداسطات حسب المتو 

وروالفطsp.Trichodermaختبار التضاد بین عزالت الفطرا
الممرضة مختبریًا 

مم 4استخدمت طریقة الزرع المزدوج بوضع قرص قطره 
F. lateritium،R. solaniر الممرضة و حد الفطأمن عزلة 

Trichodermaلفطر االحیائي (المضاد) وعزالت اM. phaseolinaو

ر ألجااسم مجهزة بالوسط 9طبق بتري قطره قطار أأحدعلى طرفي 
ر الممرضة كل على و زرعت الفط/البطاطس، والدیكستروز والبطاطا

5بعد سجلت درجة التضاد .س25درجة حرارة عند طباق حده في أ

ت) المكون من خمس درجا11وآخرون (Bellسلم حسب أیام 
الفطر =2،الفطر المضاد یغطي الطبق بكامله=1)، حیث:1-5(

ض كل منهما الفطر المضاد والممر =3،الطبق3/4المضاد یغطي 
،الطبق3/4الفطر الممرض یغطي =4،یغطي نصف مساحة الطبق

.الفطر الممرض یغطي الطبق بكامله=5

.Tختبار التوافق بین الفطر االحیائي ا harzianumیة عزالت وبق
من بذور نبات فول الصویا تعزلالتي Trichodermaلفطر ا

المعتمد تجاریاً بهدف زیادة الكفاءة االحیائیة للفطر
T. harzianumالیتها من خالل تولیفها مع مكانیة زیادة فع، درست إ

زرع قرص بقطر . حیثخرى لنوع آخر من نفس الجنس متوافقةعزلة أ
قطار طبق بتري بقطرأأحدطرفي علىالمعتمدةمم للعزلة 4
زرع /البطاطس، ثمر والدیكستروز والبطاطاألجاامجهزة بالوسط سم 9

درجة ندثم حضنت ع،حد العزالت الستة الباقیةعلى الطرف المقابل أ
طبیعة للوقوف على جرت متابعة یومیة لنمو كل عزلة .س25حرارة

الف بالنمو ووجود منطقة التفاعل بین العزالت من حیث التشابة واالخت
جودها باستخراج معدل معامل و عدم و أتحلل (هالة) في منطقة االلتقاء 

:النمو

معامل النمو =
T. harzianumالنمو الفطري الیومي لعزلة  

النمو الفطري الیومي للعزلة المدروسة

النتائج والمناقشة
ذور وقواعد جلالملوثةأوالبذور بالمنقولةرو الفطحدید عزل وت

ق والس
) 1من بذور فول الصویا (جدول معزوًال اً فطر 11حدیدتم ت

Alternaria،Aspergillusالتابعة لألجناس وكانت الفطریات

إذ عزلت من كافه البذور المختبرة أكثرها تواجدًا،Penicilliumو
وتتناقض تلك النتیجه مع ماتوصل .اً سطحیهابعد تعقیمحتى) 100%(
Aspergillus) بانخفاض تكرار الفطرین 4ه جبر وحبیب (لیإ

والشعیر باعتبارها قمحبعد التعقیم السطحي لبذور الPenicilliumو
لى انتقالها الداخلي في إهذا االختالف یعزى قدو .مجرد تلوث خارجي
فتتفق Alternariaما بالنسبة للفطر أ.خرىر اإلو البذور كبقیة الفط

.)4سابقة (ةدراسلیهاسة مع ما توصلت إائج هذه الدر نت
الممرضة رو طفنخفاض النسبة المئویة لإلصابة بالاالنتائج تأظهر 

،F. semitectumكالفطرصناف فول الصویا ألبذور ةرافقالم
R. solaniوA. tenuissima 1.19و 2.45، 5.28بلغتوالتي%

،%100و75،50ر بتكرار عالي بلغ و بالرغم من وجود هذه الفط
حیائیینإن التواجد العالي للفطرین اإل.)1(جدول على التوالي

T. pseudokoningiiوT. viride سباب األحد أقد یكون %75بنسبة
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.نخفاض النسبة المئویة بالفطور الممرضة المذكوره آنفاً افي الرئیسیة 
ر  و فطالحیائیة فياألن تأثیر الفطور أظهرت النتائج أ،خرىمن جهه إ

Aspergillus flavus ،Penicillium sp.وA. niger كان ضعیفًا
مقارنة التوالي على،%11.04و6.75، 6.0صابة حیث بلغت نسبة اإل

.خرىاألبالفطور
ق نباتات فول و مرافقة لجذور وقواعد سرو فط6وعزل حدید تم ت

لغ بذ ترددًا إكثرأF. lateritiumوكان الفطر،)1الصویا (جدول 
Curvularia  lunnataوR. solaniیلي ذلك الفطرین ،100%

Alternaria alternataوM. phaseolinaثم الفطر  %67بنسبة 

ور ) بأن الفط22، 9ثبتت الدراسات السابقة (لقد أ.%33بنسبة 
Fusarium sp.،Rhizoctonia sp.والفطر ،مراض الذبولتسبب أ

Macrophomina نباتات سیجیة والتعفن الفحمي علىاللفحة النیسبب
F. lateritiumول تسجیل للفطرین فول الصویا. ویعتبر هذا أ

وذات قدرة إمراضیة.على نبات فول الصویا في العراقR. solaniو 
).20، 18(ه نتائج دراسات سابقة تكما بین،عالیه على هذا المحصول

F.  lateritium.،R. solaniوعند دراسة تأثیر الفطور الثالثة 

أصناف فول صویا، ربعة أنبات لبذورعلى نسبة اإلM. phaseolinaو
على نسبة ثیراً تأرو شد الفطكان من أR. solaniن الفطر لوحظ أ

مقارنة %15.8–5.3لبذور والتي تراوحت ما بین انباتإ
.Fللفطر%94.7-78.9مع  lateritiumللفطر%100- 95و

M. phaseolinaصناف فول جمیع أبأن وضحت النتائج أ.)2(جدول
.Rصابة بالفطركانت حساسة لإلالصویا المختبرة  solani وبلغت

لیه بحوث إه النتائج مع ما توصلت ذتتفق هو ،%100صابة شدة اإل
مراضیة عالیة إلهذا الفطر قابلیة ذ أشارت إلى أن إ،)13،21سابقة (

صناف ألاختلفت حساسیة او .ن جذورهتعفمحدثًا على نبات فول الصویا 

ظهر أذ إ.MacrophominaوFusariumصابة بالفطرینربعة لإلألا
بلغت التي صابة إللال بأس بهتحمالً "1-طاقة"و"Lee"الصنفان 

Macrophominaللفطر جداً ةكانت حساس"إباء"بینما صنفي ،60%

.Fما بالنسبة للفطرماتت جمیع النباتات. أذ إ lateritiumن فلوحظ أ
اف صن، بینما األوماتت جمیع النباتاتجداً اً كان حساس"Lee"الصنف 

.%40صابة بلغ إللظهرت تحمالً الثالثة األخرى أ

Trichodermaعزل وتحدید أنواع  sp. وتقویم كفائتها مع بعض
الفطور الممرضة

Trichodermaتم عزل وتحدید ستة عزالت تعود لنوعین من 

صناف لفول الصویا وكما یلي:أثالثة من بذور 
.Tتم عزل IPAبذور صنف من - viride (T1)

T. pseudokoningiiو  (T2).
.Tتم عزلsoyIPA-بذور صنفمن - Pseudokoningii (T3)

.Tو viride (T4).
.Tتم عزل1–بذور صنف طاقةمن - Pseudokoningii (T5)

T.  virideو  (T6)

T. viride) في كفاءة النوعین 5، 3دراسات سابقة (أظهرت نتائج 

معنوي لنسبة وشدة اإلصابة لمرض خفض، فيT. pseudokoningiiو 
فحمي على السمسم. وهذا تعفن جذور وقواعد سوق القرنفل والتعفن ال

في انخفاض النسبة المئویة بالفطور هنتائج مسح هذه الدارسما أثبتته
الفطرین األحیائیین من أجزاء نباتات فول الممرضة، نتیجة لعزل هذین 

الصویا والتي لها القدرة على انتاج مواد أیضیة متتطایرة وأستحثاث 
المقاومة في النباتات، وتعتبر ذات آلیة مهمة في مكافحة بعض الفطور 

).17، 5الممرضة (

الفطور المرافقة لبذور، جذور وقواعد سوق نبات  فول الصویا..1جدول 
Table 1. The isolated fungi from seeds, roots and stem bases of soybean plant.

Infection %نسبة االصابة% Contamination %نسبة التلوث%

Fungiالفطور
جذور وقواعد سوق

Roots and Stem base
بذور

Seeds
جذور وقواعد سوق

Roots and stem bases
بذور

Seeds
16.66 0.00 33.00 *0.00 Alternaria alternata (Fres) Keissler

0.00 1.84 0.00 25.00 Alternaria stat of pleospora infectoria Fuckel
0.00 1.19 0.00 100.00 Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire
0.00 6.75 0.00 100.00 Aspergillus flavus Link

16.66 11.04 33.00 100.00 Aspergillus niger Van Tieghem
13.33 0.00 67.00 0.00 Curvularia lunnata (Wakker) Boedijn
51.70 0.00 100.00 0.00 Fusarium lateritium Ness. Syst. plize

0.00 5.28 0.00 75.00 Fusarium semitectum Berk and Rav
79.60 0.00 33.00 0.00 Macrophomina phaseolina

0.00 0.67 0.00 50.00 Mucor sp.
0.00 6.00 0.00 100.00 Penicillium sp.

10.83 2.45 67.00 50.00 Rhizoctonia solani Kuhn
0.00 0.52 0.00 25.00 Trichoderma viride Pers-ex Gray
0.00 1.40 0.00 75.00 Trichoderma pseudokoningii Rifai

0.00 2.08 0.00 75.00 Ulocladium atrum Preuss

Fungus ** لم یتم عزل الفطر من الجزء النباتي was not isolated from the plant part
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،Fusarium ،Rhizoctoniaصناف من فول الصویا الملوثة بالفطور أربعة أوذبول وموت المجموع الخضري عند نبات بذورإنسبة .2جدول 
Macrophomina ماً  من الزراعةیو30و7بعد.

Table 2. Percentage of seed germination, wilting and plant mortality of four soybean varieties inoculated with the fungi
Fusarium, Rhizoctonia and Macrophomina, 7 and 30 days after sowing.

Treatmentsالمعامالت  
Varietiesاألصناف      

LeeIPAIPA - SOY1–طاقھ(Taka–1)
% Seed Germinationانبات البذور%

Macrophomina phaseolina100.0100.095.0100.0

Rhizoctonia solani5.315.85.35.3
Fusarium lateritium80.094.778.984.2

y %plant mortalitandWiltingذبول وموت المجموع الخضري%
Macrophomina phaseolina40.0100.0100.040.0

Rhizoctonia solani100.0100.0100.0100.0

Fusarium lateritium100.060.060.060.0

ر الممرضة و والفطTrichodermaاختبار التضاد بین عزالت الفطر 
مختبریاً 
حیائي االظهرت القدرة التضادیة للعزالت الستة مع الفطرأ
الممرضة رو بتثبیط نمو الفطعالیاً تفوقاً T. harzianumالمعتمد

تمكن فیها الفطر . حیثشاهدمقارنة بمعاملة الوبفروق معنویة 
،سم9من تغطیة الطبق بكامله بقطر عند زراعته لوحده الممرض 

ه الفطریات بوجود أي عزلة من عزالت الفطر بینما لم تتمكن هذ
،سم)2.25-1.45(قل أوأسوى ربع الطبق االحیائي من تغطیة

ر و حیث غطت الفط،ضعف نسبیاً أالتي كانت T2ما عدا العزلة
Bellسم) حسب مقیاس4.2-4.1الممرضة حوالي نصف الطبق (

T. harzianumلعزالت افي لقیاس القدرة التضادیة )11(وآخرون

(T1) وT. viride)T4 ،T6(.لعزلةیة لتضادالقدرة ترواحت ال
T. harzianum(T1)للعزلتین و 1.75-1.45ما بینT. viride)T4 ،

T6( جدول فروق معنویة عن بقیة العزالت بو 1.80-1.75ما بین)
مرشحة قل تكونأو أ2ظهرت درجة تضاد فالعزالت التي أ.)3

زیادة لقاحها في التربة نأذ ألالستخدام كعوامل مكافحة احیائیة ناجحة 
ه النتائج ذه).1،5ضرار سمیة للنبات العائل (أحداث ألىإیؤدي ال

ر و ظهرته نتائج عزل الفطریات المرافقة للبذور ووجود الفطأتعزز ما
ر الممرضة التي انخفضت فیها نسب االصابة و حیائیة ضمن الفطاأل

لى المحیط البیئيحیائیة إاألر و دخال الفطان إ.)1جدول (بشكل كبیر
المسبب زاءإالبیئي لصالح المتضاد االحیائي یعني اخالل التوازن 

لى خفض في مقاومة االحیائیة إر الو دى استعمال فطولقد أ.المرضي
و الرش أالتربة أوالجذور أوصابة النباتات عند معاملة البذور اشدة

، 23، 17، 2(الهوائي للنباتات المصابة بالمسببات المرضیة الهوائیة
24(.

للفطریات الممرضة مختبریاً.Trichodermiaتضادیة لعزالت الفطر االحیائي القدرة ال. 3جدول 
Table 3. Antagonistic ability of the bio-agent fungal isolate Trichoderma against pathogenic fungi in the laboratory.

Antagonism levelأیام5درجة التضاد بعد  after 5 days Trichodermaعزالت الفطر
Trichoderma isolatesFusarium lateritium Rhizoctonia solani Macrophomina phaseolina

2.25 b 2.25 b 2.25 b Trichoderma viride (T1)

4.10 c 4.20 c 4.10 c T. pseudokoningii (T2)

3.75 c 2.25 b 2.25 b T. pseudokoningii (T3)

1.80 a 1.75 a 1.80 a T. viride (T4)

2.25 b 2.25 b 2.25 b T. pseudokoningii (T5)

1.80 a 1.80 a 1.75 a T.  viride (T6)

1.45 a 1.75 a 1.75 a T. harzianum

.سم لجمیع الفطریات الثالثة9قطر الفطر الممرض لمعاملة الشاھد 
.%5احتمالا معنویة عند مستوىفي نفس العمود ال یوجد بینھةمتشابھاألرقام المتبوعة بحروف

The diamter growth of the diseased fungus was 9 cm for all three fungi.
Means followed by the same letter(s) within a column are not significantly different at P< 0.05.
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لعزالت وبقیة اT. harzianumاختبار التوافق بین الفطر االحیائي
Trichodermaالستة للفطر  sp.

ظهرت النتائج وجود توافق كبیر بین خمسة عزالت مع النوعأ
T. harzianum وكانت أفضلها العزلتي ،T5 وT6. ظهرت أبینما

T. harzianumمع النوع T3حالة التضاد وعدم التوافق بین العزلة 

عوبة تتمثل بظهور خط فاصل بین نمو العزلتین، مما یؤشر ص
). 4(جدول استخدامها مجتمعة بتحضیر تولیفة مزدوجة 

وعلى ضوء هذه النتائج یمكن ایجاد تولیفة تجاریة بین هذه 
لتحدید الخواص األحیائیة والنشاط األنزیمي والتضادي العزالت 

مبید أحیائي للعزالت التي أظهرت صفة التوافق لتحضیر مادة فعالة ل
ومتحملة للظروف البیئیة القاسیة. حیائیة واسعة الطیفابمواصفات 

لقد بینت ودراسة مدى كفائتها في السیطرة على المسببات المرضیة. 
) بوجود توافق بین العزلة المعتمدة في اإلنتاج التجاري 5دراسة سابقة (

T. harzianum 24وثمانیة عزالت من نفس النوع، وحالة تضاد لـ

عزلة أخرى.

فول اتصناف نباتأالتي تم عزلھا من Trichodermaزالت الستة من الفطر والعT. harzianumحیائي افق بین الفطر اإلتحدید درجة التو.4جدول 
الصویا.

Table 4. Determining the synergistic degree between the bio-agent fungus T. harzianum and the six isolates of the fungus
Trichoderma isolated from soybean varieties.

معدل معامل النمو (سم)
Average coefficient

growth (cm)
نوع العالقة

Type of relationship
Trichodermaالفطر 

The fungus Trichoderma
1.29 Synergism توافق T. harzianum   + T.  viride (T1)
1.23 Synergism توافق T. harzianum + T. pseudokoningii (T2)
1.12 Antagonism تضاد T. harzianum + T. pseudokoningii (T3)
1.17 Synergism توافق T. harzianum + T.  viride (T4)
0.87 Synergism توافق T. harzianum + T. pseudokoningii (T5)
0.80 Synergism توافق T. harzianum   + T. viride (T6)

Abstract
Stephan, Z. A., K. S. Juber and  H. B. Dawood. 2005. Isolating fungi from the soybean seeds and plants and their effect
on seed germination and seedlings and their biological control. Arab J. Pl. Prot. 23: 51-56.

A survey program in soybean fields was conducted at Abu–Ghraib, Iraq, during 2002 to isolate some pathogenic fungi from the
infected plants. Several laboratory studies were carried out to isolate fungi from the seeds of four soybean cultivars , and to test the
antagonistic activity of some Trichoderma isolates against some pathogenic fungi. Eleven and six fungi were isolated from the seeds and
infected plants, respectively. The fungi Alternaria, Aspergillus and Penicillium were isolated from the seeds , and Fusarium  lateritium from
plants were found in all collected samples. Also, three isolates of each fungal biocontrol agents T. viride and T. pseudokoningii were isolated
from the seeds. The results of the antagonistic activity of Trichoderma spp. against F.  lateritium, Rhizoctonia  solani and Macrophomina
phaseolina using dual culture technique showed that the isolates T4, T6 and T7 had high antagonistic activity according to a standard
numerical system. In a greenhouse test, the fungus R. solani showed highest abilitiy to infect the tested seeds and the decrease seed
germination by 5.26 -15.8% with seedlings mortality of 100%.
Key word: Trichoderma harzianum, Rhizoctonia solani, Fusarium lateritium, Macrophomina phaseolina, soybean.

Corresponding author: Z.A. Stephan, Plant Protection Res. Centre, State Board for Agricultural Res.,  Abu- Ghraib, Baghdad, Iraq.
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