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مكافحة بيولوجية لمرض تعفن جذور اللوبياء  Vigna unguiculataالمتسبب عن الفطر
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الملخص

حسين ،صفاء نعمت .2019 .مكافحة بيولوجية لمرض تعفن جذور اللوبياء  Vigna unguiculataالمتسبب عن الفطر Rhizoctonia solani

باعتماد بعض ال نواع البكتيرية والفطرية .مجلة وقاية النبات العربية.39-31 :)1(37 ،

اللوبياء من النباتات الحساسة للفطر الممرض  Rhizoctonia solaniالذي يسبب خسائر اقتصادية كبيرة سنويا في معظم دول العالم .تم الحصول على 45

عزلة من الفطر من مناطق زراعة المحصول في بعض مناطق وسط العراق .أظهرت نتائج اختبار اإلمراضية على بذور اللوبياء مختبريا تفوق العزلة  Nrs-8التي منعت
إنبات البذور بالكامل قياسا إلى معاملة الشاهد التي بلغت نسبة اإلنبات فيها  .%100أظهرت نتائج اختبار القابلية التضادية لعوامل المكافحة األحيائية وهي البكتريا
 )Pp( Paenibacillus polymyxa ،)Bc( Bacillus clausii ،)Bl( Bacillus licheniformisو الفطران  )Tv( Trichoderma virideو Saccharomyces

 )Sc( cerevisiaeضد العزلة الممرضة  Nrs-8على الوسط الزرعي  ،)PDA( Potato dextrose agarتفوق جميع العوامل األحيائية المستخدمة في تثبيط نمو الفطر
الممرض إذ بلغت نسبة تثبيط األنواع البكتيرية والفطر  Scللفطر الممرض بين  68.61و  %90.28وبلغت قابلية تضاد الفطر  .%94.64 Tvأظهرت النتائج تباين
تأثير عوامل المكافحة األحيائية المستخدمة في مكافحة مرض تعفن جذور اللوبياء تحت ظروف البيت الزجاجي ،وتفوقت معاملة اللقاح الخماسي Tv+Sc+Pp+Bc+Bl

في تسجيل أعلى معدل نسبة إنبات بلغت  %100.0قياسا إلى معاملة الشاهد السالبة التي بلغت  ،%67.5وخفض معدل نسبة حدوث المرض وشدته إلى  %0.0قياسا
إلى معاملة الشاهد السالبة التي بلغت  %77.5و  ،%51.3على التوالي .كما حققت معامالت اللقاح الثالثي والرباعي والخماسي زيادة معنوية في معامل النمو متمثلة

بالوزن الجاف وقد تفوقت معاملة اللقاح الخماسي  TV+Sc+Pp+Bc+Blبتسجيل أعلى معدل للوزن الجاف بلغ  1.69غ/نبات قياسا إلى معاملتي الشاهد السالبة
والموجبة اللتان بلغتا  0.54و  1.31غ/نبات ،على التوالي.

كلمات مفتاحية :تعفن جذور اللوبياء ،مكافحة احيائية.Rhizoctonia solani ،

المقدمة

1

يعد الفطر  Rhizctonia solaniأحد أهم فطور التربة التي تصيب طيفا
واسعا من العوائل النباتية قد تصل إلى  500نوع عائل نباتي
) ،(Farr et al., 1995وقد أثبت  Thiesوآخرون ( )2005أن نوع اللوبياء

 Vigna unguiculataالذي ينتمي إلى فصيلة  Fabaceaeيعد شديد

القابلية لإلصابة بهذا الفطر .ويسبب هذا الفطر عددا من األمراض

الشائعة كموت البادرات قبل البزوغ وبعده وتعفن الجذور وقواعد السوق

وتعفن البذور والثمار ) .(Nirupama et al., 2017وينتمي هذا الفطر

اختياري التطفل وغير المتخصص في طوره الالجنسي  R. solaniإلى

الفطور العقيمة التي تنمو بالغزل الفطري دون أن تنتج أبواغا بينما ينتمي
طورها الجنسي  Thanatephorus cucumerisإلى الفطور البازيدية من

فصيلة  )2016 ،Nasraoui( Ceratobasidiaceaeوهذا الطور األخير
هو نادر الوجود في الطبيعة وال يدخل في الدورة الحياتية للفطر إال

استثنائيا .يتميز الفطر بتكوين خيوط فطرية سميكة ذات لون بني ،تتفرع

بزوايا قائمة تقريبا مع وجود تخنصر قرب منطقة التفرع وحاجز عرضي.

ومن صفاته المميزة أيضا تكوين أجسام حجرية ( (Sclerotiaمتغايرة في

الحجم ) (Blazier & Conway, 2004تمكنه من المثابرة لعدة سنوات

تحت الظروف البيئية غير المناسبة ) .(Howard & Gent, 2007يعيش
الفطر في التربة على هيئة غزل فطري ضمن مدى حراري واسع 36-8

°س ورطوبة  .(Lucas et al., 1985) %75-20يهاجم الفطر النبات
في مراحل نموه المختلفة عندما تتوافر الظروف البيئية المناسبة لنموه،

وتزداد فرصته باإلصابة مع توافر بعض العوامل المجهدة للنبات كالعطش

واإلصابة بالحشرات والنيماتودا والتعرض لألسمدة والمبيدات الكيميائية

(جبر وآخرون .)2002 ،يخترق العائل مباشرة من خالل الفتحات
الطبيعية للنبات أو الجروح وذلك بعد تكوين وسائد إصابة

( )Infection cashionوأعضاء التصاق (،Dillard( )Appresoria

 .)1987يضم الفطر سالالت عديدة تشخص عن طريق مجاميع

http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.1.031039
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االندماج السايتوبالزمي وتقنيات الوراثة الجزيئية (Carling et al.,

) .2002ويقوم الفطر بإفراز االنزيمات والسموم الفتاكة لجدران خاليا

العائل

كأنزيمات

Cellulase

وPectinase

وPhosphatase

نسبة تكرار الفطر (= )%

) .(Weinhold & Sinclair, 1996وقد أشار  Killaniوآخرون ()2011

عدد القطع النباتية التي ظهر
فيه الفطر في االطباق
العدد الكلي للقطع المستعملة في
العينة

× 100

أن الفطر  R. solaniمن أخطر الفطور الممرضة لمحصول اللوبياء.

شخصت الفطور إلى مستوى الجنس والنوع اعتمادا على الصفات

في عينات نباتات اللوبياء المعزولة من محافظات وسط العراق ،إذ ظهر

al., 2007؛ Ellis, 1971؛ Klich, 2002؛ McClenny, 2005؛

كما وجد الموسوي ( )2012ان هذا الفطر كان من أكثر الفطور ترددا

المزرعية والمظهرية وباتباع المفاتيح التصنيفية المعتمدة ( Domsch et

في جميع العينات التي تم جمعها .وتهدف هذه الدراسة إلى عزل

.)Parmeter & Whitney, 1970

األنواع البكتيرية والفطرية النافعة في العراق.

اختبار القدرة اإلمراضية لعزالت الفطر R. solani

وتشخيص مسبب مرض تعفن جذور اللوبياء ومكافحته باستخدام بعض

تم اختبار القدرة اإلمراضية لـ  45عزلة من الفطر  R. solaniمختبريا

مواد البحث وطرائقه

بحسب طريقة  )2008( Pannecoucque et al.مع بعض التعديالت،

المسح الحقلي لمرض موت بادرات اللوبياء

 Himediaالهندية) الغني بالعناصر الغذائية واألمالح .أضيف  23.2غ

وذلك بتحضير الوسط الزرعي ( Gamborg B5 mediumانتاج شركة

جرى التحري الحقلي عن مسبب مرض تعفن جذور اللوبياء في  5حقول

من الوسط إلى لتر ماء مقطر مع التحريك المستمر لحين تجانس المحلول

وهي بابل والديوانية والنجف خالل شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس

عدلت درجة الحموضة ( )pHللمحلول الى 5.5وعقم المحلول عند ح اررة

عينات من كل حقل ،وحسبت نسبة حدوث المرض حسب المعادلة التالية

° 45س ثم أضيف له  50مغ/لتر من المضاد الحيوي Amoxicillin

كانت مساحتها في حدود  2-1هكتار في محافظات في وسط العراق

ثم أضيف له  20غ من مادة ( Agarانتاج شركة  Oxoidالبريطانية)

 ،2017حيث جمعت العينات الواقعة ضمن تقاطع األقطار بواقع 10

° 121س وضغط  1.5كغ/سم 2لمدة  15دقيقة وترك ليبرد إلى ح اررة

):(Nirupama et al., 2017

وصب في أطباق بتري ( 9سم) وترك ليتصلب ثم تمت أضافة بذور

نسبة حدوث المرض (= )%

عدد النباتات المريضة
العدد الكلي للنباتات
المفحوصة

اللوبياء (صنف بيادر) المطهرة سطحيا بمحلول هيبوركلوريت الصوديوم

× 100

نقلت العينات إلى المختبر وغسلت بالماء الجاري لمدة  60دقيقة .أخذت
قطع بطول  50مم من الجذور والسوق وطهرت سطحيا بمحلول

هيبوكلورات الصوديوم بتركيز  %1لمدة دقيقتين ثم غطست في طبقين
من الماء المقطر المعقم على التوالي إلزالة بقايا المادة المعقمة ونشفت

بورق الترشيح المعقمة وتركت في موضع الفحص المعقم فترة لكي تجف.
زرعت القطع في أطباق بتري تحتوي على الوسط الزرعي ( PDAانتاج

شركة  Sigma Aldrichاألمريكية) المعقم عند ح اررة ° 121س وضغط
 1.5كغ /سم 2ولمدة  15دقيقة بواقع  4قطع للطبق وحضنت عند ح اررة

° 1±25س لمدة  7أيام .نقيت العزالت الفطرية النامية على الوسط

الزراعي وحسبت النسبة المئوية لظهور وتكرار الفطور في العزالت حسب
المعادالت التالية ):(Hussein & Juber, 2014
نسبة ظهور الفطر (= )%
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بقرص قطره  6مم من عزالت الفطر  ،R. solaniكال على انفراد

وحضنت عند ح اررة ° 1±25س لحين إنبات جميع بذور معاملة الشاهد.

عزل وتشخيص مسبب مرض تعفن جذور اللوبياء

عدد مرات ظهور الجنس
والنوع في العينات
العدد الكلي للعينات

 %1والمجففة جيدا بواقع  10بذور/طبق ،ولقحت األطباق في مركزها

أما معاملة الشاهد فتضمنت البذور فقط من دون الفطر .كررت كل

معاملة  4مرات وحسبت نسبة اإلنبات حسب المعادلة التالية
):(Al Juboory et al., 2016
نسبة اإلنبات (= )%

عدد البذور النابتة
العدد الكلي للبذور المستعملة

× 100

تحضير لقاح عوامل المكافحة االحيائية

تم تحضير لقاح األنواع البكتيرية ،)Bl( Bacillus licheniformis

 )Bc( Bacillus clausiiو  )Pp( Paenibacillus polymyxaالتي تم

عزلها من المحيط الجذري لنباتات طماطم/بندورة سليمة في دراسة سابقة،
وذلك بإضافة  1مل من معلق بكتريات  Bc ،Blو  Ppكال على انفراد

إلى  1لتر من الوسط الزرعي السائل ) ،Nutrient brothانتاج شركة
× 100

مجلة وقاية النبات العربية ،مجلد  ،37عدد )2019( 1

 Carolinaاألمريكية) بعد تعقيمها وتركها لتبرد ووضعت الدوارق في
جهاز الرجاج الكهربائي على سرعة  200دورة/دقيقة لمدة  48ساعة

متواصلة ضمن ظروف المختبر ونقلت بعدها إلى الحاضنة عند

مرات وتضمنت معاملة الشاهد أربعة أطباق أضيف اليها  10مل ماء

اللقاحات دوريا كل  10أيام حسب الخطوات السابقة نفسها وتم قياس

لحين وصول النمو الفطري إلى اطراف الطبق في معاملة الشاهد.

ح اررة ° 1±37س مع استمرار الرج اليومي لمدة  8ساعات وجددت

العدد

الكلي للعزالت البكتيرية بتقنية العد المباشر للمستعمرات البكتيرية

) ،(Pawsey, 1974وحسب تركيز الخاليا البكتيرية حسب المعادلة التالية
):(Harrigan, 1976

عدد البكتريا ( 1مل من العينة)=

عدد المستعمرات في الطبق
تخفيف العينة

مقطر معقم والفطر الممرض وحضنت األطباق عند ح اررة ° 1±25س

.تم اختبار قابلية التضاد للفطر  Tvضد عزلة الفطر الممرض

 Nrs-8بتقنية الزرع المزدوج ( )Dual culture techniqueوذلك بإضافة

قرص بقطر  6مم من النمو الفطري للعزلة  Nrs-8بعمر  4أيام على

مسافة  2سم من حافة طبق بتري ( 9سم) يحتوي على الوسط الزرعي

 PDAالمعقم ،وعلى المسافة نفسها من الجهة المقابلة تم إضافة قرص

 6مم من نموات الفطر  Tvبعمر  4أيام .أما معاملة الشاهد فتركت بدون

إضافة الفطر  Tvوكررت كل معاملة  4مرات وحضنت عند ح اررة

وتم تحضير فطر ) S. cerevisiae (Scالذي تم الحصول عليه

°1±25س وتم قياس قابلية التضاد بعد  7أيام بقياس النمو الفطري للعزلة

بحسب طريقة  )2003( Wan et al.مع بعض التعديالت ،إذ تمت

نفسه في معاملة الشاهد .وحسبت نسبة التثبيط أو التضاد حسب المعادلة

من المنتج التجاري ( Saf. Instantشركة  Ozmaya San. A.S.التركية)
إضافة  5غ من الفطر  Scفي الوسط الزرعي  NYDBالمحضر من 8

غ ( Nutrient mediumانتاج شركة  Carolinaاألمريكية)  5 +غ
مستخلص خميرة  10 +غ دكستروز  1 +لتر ماء مقطر ووضع في

 Nrs-8باتجاه فطر المكافحة األحيائية  Tvمقارنة بالنمو الفطري للفطر

التالية (Skidmore & Dickison, 1976؛ :)Singh & Tripathi, 1999
نسبة التثبيط (= )%

جهاز الرجاج الكهربائي على سرعة  200دورة/دقيقة لمدة  24ساعة

وجمعت خاليا الفطر بوضع المعلق في جهاز الطرد المركزي على سرعة

 6000دورة/دقيقة لمدة  10دقائق .حضرت تخافيف لمركز الفطر في

ماء مقطر معقم وتم قياس تركيزها باستعمال شريحة عد كريات الدم

الحمراء  .Haemocetometerتم تحضير لقاح الفطر )Tv( T. viride
الذي تم الحصول عليه من دائرة البحوث الزراعية  -العلوم والتكنولوجيا

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،لتجارب البيت الزجاجي بإضافة 5اقراص بقطر  6مل من نموات الفطر على الوسط الزرعي  PDAبعمر

 4أيام إلى دورق سعته  1000مل يحتوي على  200غ من بذور الدخن

المحلي  Panicum miliaceumو  100مل ماء مقطر معقم عند ح اررة
° 121س وضغط  1.5كغ/سم 2لمدة  20دقيقة لمرتين متتاليتين تفصلهما
 48ساعة وحضن عند ح اررة ° 1±25س لمدة  14يوما مع التحريك

اليومي لتجانس وتوزيع اللقاح بشكل جيد.

تقويم كفاءة عوامل المكافحة الحيائية ضد الفطر  R. solaniمختبريا

اجري اختبار العزالت البكتيرية الثالثة  Blو  Bcو Ppوالفطر  Scوفق

تقنية تسميم الطبق الزرعي وذلك بإضافة  10مل من لقاح البكتريا والفطر
كال على انفراد وبتركيز  105 ،108 ،106و ( 103وحدة تكوين
مستعمرة/مل) ،على التوالي إلى أطباق بتري قطر  9سم وصب فوقها

وسط زرعي من اآلجار المائي ( )%2المعقم والمبرد إلى درجة ح اررة

° 45س وتركت األطباق لتتصلب في موضع العزل المعقم ،ثم زرع مركز

كل طبق بقرص قطر  6مم سم من العزلة الفطرية الممرضة Nrs-8

المنماة على الوسط الزرعي  PDAبعمر  4أيام .كررت كل معاملة 4

قطر مستعمرة الشاهد  -قطر
مستعمرة المعاملة
قطر مستعمرة الشاهد

× 100

مكافحة مرض تعفن جذور اللوبياء تحت ظروف البيت الزجاجي
تم اختبار كفاءة عوامل المكافحة األحيائية المتضمنة للبكتريات Bc ،Bl

و Ppوالفطرين  Scو Tvوالخميرة  Ssفي مكافحة مرض تعفن جذور
اللوبياء المتسبب عن الفطر  R. solaniتحت ظروف البيت الزجاجي

وذلك بتعقيم تربة مزيجية بغاز بروميد المثيل ( 500غ/م )3تركت لمدة

اسبوعين ثم عبئت في أصص بالستيكية قطر  13سم بواقع  1كغ

تربة/أصيص .تمت إضافة لقاح الفطر الممرض  Nrs-8إلى جميع
المعامالت التي تطلبت ذلك بنسبة ( %1وزن/وزن) .بعد  3أيام من

إضافة اللقاح تمت زراعة بذور لوبياء (صنف بيادر) المطهرة سطحيا
بواقع  10بذور/أصيص ،وأضيف اثناء زراعة البذور لقاح العزالت
البكتيرية  Pp ،Bc ،Blوالفطر  Scبتركيز  105 ،108 ،106و( 103وحدة

تكوين مستعمرة/مل) ،على التوالي ،بواقع  100مل/أصيص ولقاح الفطر

 Tvبنسبة ( %1وزن/وزن) ،ووضعت في البيت الزجاجي وفق التصميم

الكامل العشوائية عند ح اررة ° 30-21س مع مراعاة السقي عند الحاجة.
حضرت المعامالت التالية  :معاملة الشاهد الموجبة بإضافة الدخن المعقم

بمفرده بنسبة ( %1وزن/وزن) ،معاملة الشاهد السالبة (الفطر )Nrs-8
بمفردهNrs- ،Sc+Nrs-8 ،Pp+Nrs-8 ،Bc+Nrs-8 ،Bl+Nrs-8 ،
Nrs- ،Sc+Bl+Nrs-8 ،Pp+Bl+Nrs-8 ،Bc+Bl+Nrs-8 ،Tv+8

،Tv+Bc+Nrs-8 ،Sc+Bc+Nrs-8 ،Pp+Bc+Nrs-8 ،Tv+Bl+8
،Sc+Pp+Nrs-8

،Tv+Pp+Nrs-8

،Tv+Sc+Nrs-8

Nrs-

Nrs- ،Tv+Bc+Bl+Nrs-8 ،Sc+Bc+Bl+Nrs-8 ،Pp+Bc+Bl+8
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Nrs- ،Tv+Sc+Pp+Nrs-8 ،Tv+Pp+Bc+Nrs-8 ،Sc+Pp+Bc+8

،Sc+Pp+Bc+Bl+8

،Tv+Sc+Bc+Bl+8

،Tv+Pp+Bc+Bl+Nrs-8
،Tv+Sc+Pp+Bl+Nrs-8

NrsNrs-

مرات ظهور الجنس والنوع في العينات قياسا إلى العدد الكلي للعينات
ونسبة التكرار تمثل عدد القطع النباتية التي ظهر فيه الفطر في الزرع

المختبري قياسا إلى العدد الكلي للقطع المستعملة في العينة .وقد يعود

 .Tv+Sc+Pp+Bc+Bl+Nrs-8 ،Tv+Sc+Pp+Bc+8كررت كل

سبب وجود وانتشار هذه األنواع الفطرية في حقول اللوبياء إلى انتقال

وبعد  15يوم آخر تم احتساب نسبة حدوث المرض ،وتم احتساب نسبة

مع المعدات الزراعية المتنقلة من حقل إلى آخر أو الرياح والحشرات .إن

معاملة  4مرات ،حسبت نسبة اإلنبات بعد  15يوما من زراعة البذور
شدة المرض بحسب معادلة  )1923( McKinneyباإلعتماد على الدليل

األبواغ أو األجزاء الخضرية لهذه الفطور .مع مياه الري أو التربة العالقة
استراتيجيات المكافحة المختلفة المتبعة كالدورات الزراعية وتربية وتحسين

المرضي المكون من  5درجات والموصوف من قبل Dorrance et al.

النبات واستعمال المبيدات الكيميائية جميعها ال تعد كافية في مكافحة

أو تلون واضح على نسبة  %33 -1من الجذور =2 ،تعفن الجذور

المقاومة للظروف الصعبة في التربة ).(Abbas et al., 2017

( ،)2003حيث أن  = 0ال توجد اعراض تعفن جذور = 1 ،ظهور تقرح
بنسبة  %50-34تقريبا =3 ،تعفن الجذور بنسبة  %80-51تقريبا،
 =4أكثر من  %81أو موت النبات .وتم قياس الوزن الجاف للنباتات.

الفطر الممرض  R. solaniوذلك لقدرته على تكوين أجسام حجرية شديدة

جدول  .2الفطور المرافقة لمرض تعفن جذور اللوبياء.
Table 2. Fungi associated with cowpea root rot disease.

النتائج والمناقشة
المسح الحقلي لمرض موت بادرات اللوبياء
أظهرت نتائج المسح الحقلي لمرض تعفن جذور اللوبياء في بعض

محافظات وسط العراق ،وجود وانتشار المرض ،إذ كانت نسبة حدوث

المرض ( %40-20جدول  ،)1وقد يعود سبب انتشار المرض لتكرار
زراعة المحصول وعدم اتباع الدورات الزراعية واالستعمال العشوائي

للمبيدات واألسمدة الكيميائية.

جدول  .1نسبة حدوث مرض تعفن جذور بادرات اللوبياء.
Table 1. Incidence of cowpea seedlings root rot.
الموقع Location

النجف  /المشخاب 1

الفطر Fungus
Alternaria spp.
Aspergillus niger
A. parasiticus
Aspergillus spp.
Fusarium culmorum
F. poae
F. solani
Fusarium spp.
Mucor racemosus
Pencillium spp.
Rhizoctonia solani
Rhizopus stolonifer

نسبة الظهور
()%

نسبة التكرار
()%

Appearance
)(%
29.41
23.53
11.76
5.88
17.65
23.53
17.65
23.53
17.65
35.29
64.71
17.65

Frequency
)(%
12.13
10.66
2.21
2.94
5.15
1.47
14.71
16.18
7.35
16.91
37.87
9.93

نسبة حدوث المرض ()%
)Disease incidence (%
40

Al-Najaf/ Al-Mishkhab 1

النجف /المشخاب 2

30

Al-Najaf/Al-Mishkhab 2

الديوانية /الشافعية

40

Al-Diwaniyeh/Al-Shafeayeh

الديوانية /الشنافية

20

Al-Diwaniyeh/Al-Shinafiyeh

بابل  /المسيب

40

Babel/Al-Miseyyeb

عزل وتشخيص مسبب مرض موت بادرات اللوبياء

أظهرت نتائج العزل والتشخيص لعينات النباتات المريضة ،ظهور فطور.

تعود إلى  7أجناس و 12نوعا ( جدول  )2معظمها من فطور التربة.
وكانت السيادة للفطر  R. solaniالذي بلغت النسبة المئوية لظهوره

 %64.71وبتكرار ( %37.87شكل  .)1إن نسبة الظهور تمثل عدد
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شكل  .1خيوط الفطر  R. solaniمتفرعة بزوايا قائمة تقريبا ً مع وجود
تخنصر قرب منطقة التفرع وحاجز عرضي.
Figure 1. Hypha of R. solani branched at almost right angle
with a narrow restriction near the branch area with a
transverse barrier.

اختبار القابلية اإلمراضية لعزالت الفطر R. solani

تقويم كفاءة عوامل المكافحة الحيائية ضد الفطر  R. solaniمختبريا

أظهرت نتائج االختبار تباينا في مستوى إمراضية عزالت الفطرR. solani

أظهرت النتائج تفوق جميع عوامل المكافحة األحيائية المستخدمة في

 %قياسا إلى معاملة الشاهد التي بلغت نسبة إنبات البذور فيها %100.0

معدل نسبة التثبيط في معامالت العزالت البكتيرية  Bc ،Blو  Ppوالفطر

في معاملتها  ،%12.5تلتها العزلة  Brs-10التي بلغت عندها نسبة

بمفرده) الذي مأل الطبق بعد  7أيام من التحضين ،كما تفوق الفطر Tv

البالغة  45عزلة ،إذ تراوح معدل نسبة إنبات البذور بين 90.0-12.5
(جدول  ،)3وكانت العزلة  Nrs-8األكثر ضراوة إذ بلغت نسبة االنبات
اإلنبات  ،% 22.5وعند مقارنة معدل نسب إنبات البذور في معامالت
عزالت الفطر حسب التوزيع الجغرافي لتلك العزالت

كانت عزالت

خفض نمو عزلة الفطر الممرض  Nrs-8مختبريا (جدول  ،)4إذ تراوح

 Scبين  68.61و  %90.28قياسا إلى معاملة الشاهد (الفطر Nrs-8

بتحقيق معدل نسبة تضاد بلغ .%94.64

محافظة النجف أكثر ضراوة إذ بلغ معدل نسبة اإلنبات في معامالتها

( %41.80شكل  )2تلتها عزالت محافظة الديوانية وبابل التي بلغ معدل
نسبة االنبات في معامالتها  ،%57.91 ،%50.16على التوالي ،ولعل

السبب يعود إلى الصفات الوراثية بين عزالت الفطر والتي تتأثر بالظروف
البيئية السائدة ونوع التربة وتكرار زراعة المحصول.

جدول  .3تأثير عزالت الفطر  R. solaniفي نسبة إنبات بذور اللوبياء.
Table 3. Effect of the R. solani isolates on cowpea seed
germination.
العزلة
الفطرية
Fungal
isolate
الشاهد Control

Nrs-1
Nrs-2
Nrs-3
Nrs-4
Nrs-5
Nrs-6
Nrs-7
Nrs-8
Nrs-9
Nrs-10
Nrs-11
Nrs-12
Nrs-13
Nrs-14
Nrs-15
Nrs-16
Nrs-17
Drs-18
Drs-1
Drs-2
Drs-3
Drs-4
LSD0.05

نسبة إنبات
العائل ()%
Host
germination
)(%

100.0
42.5
40.0
47.5
27.5
55.0
30.0
40.0
12.5
52.5
50.0
60.0
35.0
37.5
30.0
40.0
55.0
45.0
52.5
55.0
52.5
77.5
47.5

العزلة
الفطرية
Fungal
isolate
Drs-5
Drs-6
Drs-7
Drs-8
Drs-9
Drs-10
Drs-11
Drs-12
Drs-13
Drs-14
Drs-15
Brs-1
Brs-2
Brs-3
Brs-4
Brs-5
Brs-6
Brs-7
Brs-8
Brs-9
Brs-10
Brs-11
Brs-12

3.4

نسبة إنبات
العائل ()%
Host
germination
)(%

32.5
62.5
67.5
55.0
42.5
77.5
35.0
42.5
32.5
45.0
27.5
90.0
45.0
55.0
27.5
60.0
85.0
42.5
67.5
67.5
22.5
55.0
77.5

شكل  .2تأثير عزالت الفطر  R. solaniفي نسبة إنبات بذور اللوبياء في
المواقع المختلفة.
Figure 2. Effect of R. solani isolates on cowpea seed
germination at different locations.

جدول  .4تأثير عوامل المكافحة االحيائية ضد الفطر  R. solaniمختبريا ً.
Table 4. Effect of different biocontrol agents against R.
solani in vitro.

نسبة التثبيط ()%

المعاملة Treatment
الشاهد ( Nrs-8بمفرده)

0.00

)Control (Nrs-8 only
Bl + Nrs-8
Bs + Nrs-8
Pp + Nrs-8
Sc + Nrs-8
Tv + Nrs-8
LSD0.05

90.28
80.28
86.11
68.61
94.64
0.65

)Inhibition rate (%

مكافحة مرض تعفن جذور اللوبياء تحت ظروف البيت الزجاجي

أظهرت النتائج تباينا في تأثير المعامالت المختلفة في نسبة إنبات بذور

اللوبياء إذ تراوح معدل نسبة االنبات بين  67.5و  %100.0قياسا إلى

معاملة الشاهد السالبة (الفطر بمفرده) التي بلغت ( %67.5جدول ،)5
وحققت معاملة اللقاح الخماسي  TV+Sc+Pp+Bc+Blأعلى نسبة إنبات

بلغت ( %100.0شكل  ،)3كما تفوقت معاملة اللقاح الخماسي على بقية
المعامالت في خفض نسبة حدوث المرض وشدته إلى  %0.0قياسا إلى

معاملة الشاهد السالبة التي بلغت  %77.5و ،%51.3على التوالي
)Arab J. Pl. Prot. Vol. 37, No. 1 (2019
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(جدول  ،)5تلتها معاملة اللقاح الرباعي  TV+Sc+Pp+Bcالتي بلغت

 Tv+Sc +Pp+Bcالتي لم تختلف عنها معنويا إذ حققت  1.41غ/نبات.

التوالي .تراوحت نسبة حدوث المرض في بقية المعامالت بين 32.5

البكتريا  Bacillus licheniformisفي خفض نسبة اإلصابة بالفطر

معاملي النمو متمثلة في الوزن الجاف عند معامالت اللقاح
معنوية في َ
تفوقت معاملة اللقاح الخماسي
الثالثي والرباعي والخماسي وقد ّ

انزيمات  Chitinaseالتي تسهم بدور كبير في قدرتها التثبيطية للمسببات

عندها نسبة حدوث المرض وشدته  %27.5و ،%20.8على
و %70.0وشدة المرض بين  23.3و ،%45.3كما أظهرت النتائج زيادة

وتتفق هذه النتائج مع ما وجده  )2007( Kamil et al.إذ اثبت كفاءة
 R. solaniمن  %60إلى  ،%25فضال عن قابليتها في إنتاج 5

المرضية ) ،(Ruiz-Sánchez et al., 2007كما أثبت )2012( Li et al.

 TV+Sc+Pp+Bc+Blبتسجيل أعلى معدل للوزن الجاف بلغ 1.69

إمكانية بكتريا  Bacillus clausiiفي انتاج انزيم Alkaline pectin

 1.31غ/نبات على التوالي (جدول  )5تلتها معاملة اللقاح الرباعي

المرضية.

غ/نبات قياسا إلى معاملتي الشاهد السالبة والموجبة اللتان بلغتا  0.54و

 )APL( lyaseالتي لها تأثير كبير في مكافحة العديد من المسببات

جدول  .5تأثير عوامل المكافحة األحيائية في نسبة إنبات بذور اللوبياء بوجود الفطر  ،R. solaniوفي مكافحة مرض تعفن جذور اللوبياء تحت ظروف
البيت الزجاجي.
Table 5. Effect of the biocontrol agents on cowpea seed germination in the presence of R. solani and on the control of cowpea
root rot disease under greenhouse conditions.

المعاملة Treatment
الشاهد الموجبة (إضافة دخن معقم فقط)

نسبة إنبات العائل
()%

نسبة حدوث
المرض ()%

نسبة شدة المرض
()%

Host germination
)(%

Disease
)incidence (%

Disease
)severity (%

100.0

0.0

0.0

1.31

67.5

77.5

51.3

0.54

70.0
67.5
72.5
67.5
75.0
77.5
75.0
75.0
77.5
77.5
75.0
80.0
75.0
77.5
77.5
87.5
85.0
90.0
87.5
92.5
90.0
90.0
95.0
92.5
95.0
95.0
100.0
2.3

65.0
70.0
65.0
67.5
60.0
55.0
50.0
57.5
52.5
50.0
62.5
60.0
60.0
55.0
57.5
45.0
42.5
40.0
45.0
42.5
40.0
37.5
30.0
32.5
32.5
27.5
0.0
22.9

44.8
45.3
41.5
44.8
41.5
41.0
40.5
44.5
38.5
44.5
41.5
40.3
41.5
41.3
43.0
39.3
39.5
37.5
41.5
40.8
34.5
32.8
23.3
27.5
24.3
20.8
0.0
17.7

0.55
0.61
0.57
0.64
0.57
0.59
0.56
0.57
0.69
0.78
0.77
0.76
0.79
0.81
0.80
0.86
0.89
0.90
0.97
0.99
1.06
1.28
1.38
1.34
1.39
1.41
1.69
0.29

)Positive control (add sterilized millet only
الشاهد السالبة ( )Nrs-8بمفرده
)Negative control (Nrs-8 only
Bl+Nrs-8
Bc+Nrs-8
Pp+Nrs-8
Sc+Nrs-8
Tv+Nrs-8
Bc+Bl+Nrs-8
Pp+Bl+Nrs-8
Sc+Bl+Nrs-8
Tv+Bl+Nrs-8
Pp+Bc+Nrs-8
Sc+Bc+Nrs-8
Tv+Bc+Nrs-8
Sc+Pp+Nrs-8
Tv+Pp+Nrs-8
Tv+Sc+Nrs-8
Pp+Bc+Bl+Nrs-8
Sc+Bc+Bl+Nrs-8
Tv+Bc+Bl+Nrs-8
Sc+Pp+Bc+Nrs-8
Tv+Pp+Bc+Nrs-8
Tv+Sc+Pp+Nrs-8
Sc+Pp+Bc+Bl+Nrs-8
Tv+Pp+Bc+Bl+Nrs-8
Tv+Sc+Bc+Bl+Nrs-8
Tv+Sc+Pp+Bl+Nrs-8
Tv+Sc+Pp+Bc+Nrs-8
Tv+Sc+Pp+Bc+Bl+Nrs-8
LSD0.05
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الوزن الجاف
(غ/نبات)

خيوط الفطر الممرض أو يعود لقدرته على إفراز المضادات الحياتية

 من البكتريا الجذريةPaenibacillus polymyxa كما تعد بكتريا

،Protease وبعض األنزيمات المحللة لجدران خاليا الفطر الممرض مثل

Plant growth-promoting rhizobacteria المحفزة لنمو النبات

المسببات المرضية وتحد من تكاثرها فضال عن التنافس على الغذاء

المفيدة للنبات كإنتاج المضادات الحيوية واالنزيمات المحللة وتثبيت

 أو إنتاج سموم ومواد تقلل من نموβ-1-Chitinase  و3-glucanase
Sivan & Chet, ؛Hussein, 2016 ؛Eziashi et al., 2007( والمكان

.)1989

( وتتميز بالعديد من الخصائصTimmusk et al., 2005) )PGPR(
النتروجين وتخصيب التربة وتحسين مواصفات فوسفات التربة وتركيب

Lebuhn et al., ( الهرمونات النباتية مثل االوكسينات والسايتوكينين

 ولها تطبيقات عديدة في مجال،)Timmusk et al., 1999 ؛1997
،Botrytis cinerea مكافحة المسببات المرضية للنبات كالفطر

 فضال عنPhytophthora palmivora وFusarium oxysporum

Erwinia دوره في مكافحة المسببات المرضية البكتيرية كبكتريا

؛Honga et al., 2016( Pseudomonas syringae  وcarotovora
.)Timmusk et al., 2005 ؛Lee et al., 2012 ؛Khan et al., 2008

S.cerevisiae ) كفاءة الفطر2008( El-Nady  وShalaby كما أثبت

C

B

 وزيادة نسبة إنباتFusarium oxysporium في مكافحة الفطر الممرض

A

solani  كما تمكن من تثبيط نمو الفطرْين،البنجر السكري/بذور الشوندر
 مختبريا وفي الظروف الحقلية تمكن من خفض نسبةR. solani  وF.
(Mokhtar & مرض تعفن جذور الفاصولياء بوجود الفطرين نفسيهما

)2010( Schmoll  وSchuster  وقد أثبت.El-Mougy, 2014)

D

 وIAA  في تركيب الفوسفات غير العضوي وT. viride إمكانية الفطر

 تأثير عوامل المكافحة األحيائية المختلفة في مكافحة مرض تعفن.3 شكل
( معاملةB) ،)( معاملة الشاهد السالبة (الفطر بمفردهA) .جذور اللوبياء
Nrs- ( معاملة اللقاح الخماسيC) ،الشاهد الموجبة
( اعراض تعفن جذور اللوبياء في معاملةD) ،Tv+Sc+Pp+Bc+Bl+8
.الشاهد السالب
Figure 3. Effect of different biocontrol agents on the control
of cowpea root rot disease. (A) Negative Control, (B)
Positive control, (C) Five mix treatments Nrs8+Bl+Bc+Pp+Sc+Tv, (D) Symptoms of root rot disease in
the negative control.

 الذي بدوره يسهم بدور مهم في القابلية التضادية ضدSiderophore

Trivedi et  وتتفق هذه النتائج مع ما وجده،R. solani الفطر الممرض

 في مكافحة مرضT. viride ) الذين اثبتوا إمكانية الفطر2017( al.

 وتعزى القدرة.R. solani تعفن جذور الحمص المتسبب عن الفطر

 إلى اآلليات المتنوعة التي يؤثر من خاللها علىTv التضادية للفطر

الفطوريات الممرضة وتتميز طبيعة العالقة التضادية بأنها من النوع
) إذ تنمو الخيوط الفطرية على مستعمراتBiotrophic( الغذائي الحيوي

الفطور الممرضة وتتطفل عليها مباشرة وذلك بالتفاف غزلها الفطري حول

Abstract
Hussein, S.N. 2019. Biological control of root rot disease of cowpea Vigna unguiculata caused by the fungus Rhizoctonia
solani using some bacterial and fungal species. Arab Journal of Plant Protection, 37(1): 31-39.
Cowpea is a plant susceptible to infection with the pathogenic fungus Rhizoctonia solani, which causes significant economic losses
annually worldwide. 45 isolates of R. solani were isolated from different cropping areas in the middle and south of Iraq. Pathogenicity tests in
vitro revealed that the isolate Nrs-8 was the most severe which prevented completely the germination of the seeds compared to the control
(100%). The results of the in vitro antifungal activity test of the different bioagents Bacillus licheniformis (Bl), Bacillus clausii (Bc),
Paenibacillus polymyxa (Pp), Trichoderma viride (Tv) and Saccharomyces cerevisiae (Sc) against Nrs-8 on the potato dextrose agar indicated
that all of them significantly inhibited the growth of R. solani; with inhibition rate of Bl, Bc, Pp, Sc ranged from 68.61 to 90.28%, whereas the
inhibition rate of Tv was 94.64%. Under greenhouse conditions, the treatment of the mixture (Bl+Bc+Pp+Sc+Tv) was superior in controlling
the root rot disease, and led to 100% seed germination, compared to the negative control which gave 67.5% seed germination. The mixture
reduced the disease incidence and severity to 0.0% compared to 77.5% and 51.3% for the negative control, respectively. The treatments with
three, four or five bioagents led to a significant increase in the plant growth parameters represented by the dry weight, whereas the mixture of
five bioagents treatment was superior and exhibited 1.69 g/plant compared to 0.54 g/plant and 1.31 g/plant for the negative and positive
controls, respectively.
Keywords: Biological control, Rhizoctonia solani, root rot, cowpea.
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