* دراطبد فظهجٍخ نعشالد يٍ عىائم َجبتٍخ يختهفخ نهفطز )Macrophomina phaseolina (Tassi
 Goidوايزاضٍتهب عهى يىد وتعفٍ ثذور انجبيٍب
احًذ يحًذ حظٍٍ

أ.د يجٍذ يتعت دٌىاٌ
جبيعخ انكىفخ  /كهٍخ انشراعخ

انخالصخ
أظِرز ًصاثبػ تعزا و ّتعصيا ٘ج ّؼاْف تع ار  Macrophomina phaseolinaعلأ ؼوـــــاـ٘ا تعٌدثشاثز تعصاٖ ظِارز
علِ٘ث تعرتض هرض تعصز ي تع فوٖ ّ ,شن عا و تع ار خراْنذ ًـــــــاـ٘ر هاي ًدثشاثز تعدثه٘اث ّشُارذ تعياوا ّتعلْخ٘اث ّتع و ان
ّتعد اا٘و ّتعد ث ااث ّتعنٗاانًّ٘ث ّتعن لاَ .خٌ٘ااس تعٌصااثبػ تى ع عاار تعدثه٘ااث 2تساارا تعزا مز ًوااْتا علاأ تعْسا تع ا تبٖ  P.D.A.تذ
خل س  8.5سن ٖ تعْ٘م تععثعط هي تعفضي علٔ فنؼر ـرتنذ ْ 2+27م خٌ٘وث ش ـْقس ع عر شُرذ تعياوا 2علأ خاثقٖ تعزا مز
ااٖ شيااْٗي تمؼ ااثم تعفؽرٗاار تذ ًْااس  244ّ 188ّ 100ؼ اان ـؽاارٕ /تعفـا تعوؽِاارٕ  )x 10ااٖ تع٘ااْم تععثعااط ّتعرتخااا
ّتع ااثها علاأ تعصااْتعٖ ّ ثًااس تااان عا مز تع اار  M.phaseolinaشااثظ٘رتا علاأ تعٌ اادر تعـــااـوتٗر بًدااثز تعدا ّن ّت ـــااـْتو
ّتّشتى تعدثفنتز ُٖ ع عر تعدثه٘ث ٖ 2ـ٘ي ثًس ع عـــــــر تعن لَ أفًثُث إهرتضا٘ر علأ خا ّن تعدثه٘اثّ ,تظِارز ًصاثبػ فنتسار
تعوـاااننذ تعصضاااثفٗر عز عصـاااـٖ ااار تعوـثّهااار تعفْ٘ٗااار  Trichoderma harzianumتعصفااانٕ ّتمساااصرتع٘ر قـــــــــــاااـننذ
شضــــــثفٗر هص ثّشر شؽـــــثٍ تع ــــــــــ ر تعووارض  M.phaseolinaإذ خل اس ه اث ر تعصعــــدــــــــاـ٘ عز عار تعصفانٕ  1.8سان
خٌ٘واث عز عار تمســـاـصرتع٘ر خل اس  2.3سان  ,واث تظِار تع ار  Emericella nidulansقـــاـننذ شضاـثفٗر عثع٘ار ضان تع ــاـ ر
 M.phaseolinaإذ خل س ه ث ر تعصعــــدــــــــاـ٘  2.2سان  .ساؽ أ ضا ًواْ ق ارٕ ّشيْٗــــاـي تؼ اثم ـؽرٗار عل ار اٖ
فنؼر تعفرتنذ ْ 30م خٌ٘وث شْقف تعٌوْ تعـ رٕ ّشيْٗي تؼ اثم ـؽرٗار شوثهاثا عٌان ا ر ّ ْ 50م واث ّخٌ٘اس تعننتسار تى أ ضا
ًوْ ق رٕ عل ر  M.phaseolinaثى ٖ تعوثء تعوـ ر تذ خلا  8.5سان خٌ٘واث تع أ تعو اصْٓ تعولفاٖ  10فٗ اوٌ /م تعلأ
عنف عالؼ ثم تعفؽرٗر خل  105ؼ ن ـؽرٕ علفـ تعوؽِرٕ  .عـْـظ تى تعلٔ ًواْ ق ارٕ ّتؼ اثم ـؽرٗار اثى اٖ ظارّ
تعفضي ٖ تعظالم ـ٘ط خل  8.5سن ّ 91.6علٔ تعصْتعٖ خٌ٘وث عٌن شدثفو تعضْء ّتعظالم اثى  7.75سان ّ  70.3علأ تعصاْتعٖ
ٖ ـ٘ي تع ٔ تعضْء تعو صور  2.25سن ّ 29.5ؼ ن ـؽرٕ علٔ تعصْتعٖ تٗضثا.
تعـوــنهر

Introduction

شزْف تعدثه٘ث  Hibscus esculentus L.إعٔ تعزثبلر تع دثشٗر ّ ، Malvaceaeشزن هي تع ضر تعوِور اٖ تعزارت( ه لاْج
ّآخرّى ُّٖ )1989 ،غٌ٘ر خدزض تعزٌث ر تع تب٘ر ثعيثع ْ٘م ّتعو ٌ ْ٘م ّتع ْن وث أًِث شفصْٕ علأ خزاض تع ٘صثهٌ٘اثز
خٌ ااح هصْس ا ر هع ا ٘صااثه٘ي ٘ ّ Cصااثه٘ي ٗ . )1977 ، Anonymous Aزاان تع اار  M.phaseolinaهااي تع رٗااثز ذتز
تعونٓ تعزثبلٖ تعْتسا ّتع ٕ ٗر٘ح أ عار هاي ًْ 500عاث ا ًدثش٘اثا  . )1984 ، Sinclairواث إى تص اثخر خِا ت تع ار شا فتف لواث
شزرض تعٌدثز عزْته تصؼِثف تعد٘ةٖ ثنش ثا فنؼر تعفرتنذ ّقلر تعر ْخر ّ Almeidaآخرّىّ . )2003 ،قن أاثن ع٘ر هاي
تعدثـع٘ي تعٔ أى ع مز ُ ت تع ر شو٘ تعٔ تخص٘ثن عثبلِث ّشيْى هص ررر خ٘ة٘ثاّ ،تى تعز مز تعوز ّعر هي ًاْا ًداثشٖ هزا٘ي
شيْى أ عر هالبوار ص ــــــــــــاـثخر ُـــــــــــــاـ ت تعٌاْا هاي تعزْتبا تعٌدثش٘ار تبخارٓ ّ Pearsonآخارّى ًّ . )1986 ،ظارتا
بُو٘ر ًدثز تعدثه٘ث ّعيْى هرض تعصز ي تع فوٖ هي تمهرتض تعوِور ٖ تعزرت( ـن ؼاثءز ُا ٍ تعننتسار خِان فنتسار تعوانٓ
تعزثبلٖ عل ر ّ . M.phaseolinaتخصدثن تعـننذ تمهرتض٘ر علز مز تعوز ّعار هاي تعزْتبا تعو صل ار علأ تًداثز تعدا ّن ًّواْ
ًدثشااثز تعدثه٘ااث ّ شـااْٗن ااثءذ ع عصااٖ تعصفاانٕ ّتمسااصرتع٘ر عل اار ّ Trichoderma harzianumتع اار Emericella
 ٖ nidulansهـثّهر تع ر تعوورض تعو ْن.
يىاد وطزائق انعًم
 1-2عشل وتشخٍص انفطز M.phaseolina
ؼلدس عٌ٘ثز هي ًدثشثز تعدثه٘ث ّ شُرذ تعيوا ّتعن لَ ّتعنٗنًّ٘ث ّتعلْخ٘ث ّتع ا تعدرٕ ّتعد ث اث ّتعد ا٘و تعوصْتؼانذ
هاي ــاْو ل٘ا ر تع نتعاار ّتمنتضاٖ تع نتع٘ار ّتعوٌااث ي تعـرٗدار هٌِاث ّتعصااٖ ظِارز علِ٘اث أعاارتض تص اثخر خوارض تعااصز ي
تع فوٖ خيي ّتضؿ ّتعوصوعلر خؽ ث تعٌدثز ّشلْى قثعنذ تع ث( خلاْى تساْف هاا شـيار قثعانذ تع اث( ّّؼاْف تبؼ اثم تعفؽرٗار
تع اْفتء هٌصياارذ ااٖ قياارذ ّعااح تعٌدااثز تعاأ تعو صداار .غ الس قْتعاان ساا٘ـثى تعٌدثشااثز ّتعوؽوااْا تعؽا نٕ خوااثء تعفٌ ٘اار ع اارض

تعص لج هي تبشرخر ّتعزْتعي تبخرٓ ق زس تعأ ق اا ا ٘رذ خ اْو  1-0.5سان ظان عـواس خوفلاْو ُاثٗدْ لْنتز تعراْفْٗم
) (NaOClخصر ٘  %10هاي تعو صفضار تعصؽاثنٕ عوانذ  3-2فقاثبي ظان غ الس خواثء هـ ار هزـانّ .ضازس علأ ّن( شراا٘ؿ
هزـور صشتعر تعوثء تع تبن هٌِاث ظان شنعاس خْتقاا خواا ق اا ًدثش٘ار اٖ ا داي خصارٕ ـاثّٕ علأ تعْسا غا تبٖ )P.D.A.
 )Potato Dextrose Agarهضث عَ تعوضاثف تعف٘إْ  Chloroamphenicolخصر ٘ا  250هل ن/عصار ظان ّضازس تب داث(
ٖ تعفثضٌر عٌن فنؼر ـرتنذ ْ 2 ± 27م عونذ خو ر أٗثم .خزن ذعك شن شٌـ٘ر ع مز تع ر ّذعك خٌـ أؼا تء عٌواْتز تع ار هاي
ـْت تعو صزورتز خْتس ر إخرذ هزـوار تعأ أ داث( خصارٕ ـثّٗار علأ تعْسا تع ا تبٖ  P.D.A.تعوزـان ّـضاٌس تب داث( اٖ
تعفثضاٌر علأ فنؼار ـارتنذ ْ 2 ± 27م عوانذ خو ار أٗاثم خزانُث اا ج تع ار تعصواثفتا علأ تعرا ثز تعصراٌ٘ ٘ر تعوا ْنذ ااٖ
)1982 ) Sinclair
 2-2اختجبر طزعخ انًُى انقطزي وتكىٌٍ االجظبو انحجزٌخ نعشالد انفطز M.phaseolina
تؼرٗس شؽرخر عـ٘ثس سرعر تعٌوْ تعـ رٕ عز مز تع ر ّ M.phaseolinaتمؼ ثم تعفؽرٗر تعصٖ شيًِْث ـ٘اط شان
شنتعصِث خرْنذ ًـ٘ر ٖ ت دث( خصرٕ ـثّٗر علٔ  20ه هي تعْس تع ا تبٖ ّّ P.D.A.ضازِث خثعفثضاٌر خننؼار ـارتنذ 27
ْ 2 ±م ّخزن هرّن ظالظر تٗثم شن تخ ق٘ثسثز تعٌوْ تعـ رٕ عل و تع رٕ علز مز تعو صل ر ّشان عان تمؼ اثم تعفؽرٗار تعوصيًْار
ٖ تعفـ تعوؽِرٕ خـْذ شيد٘ر  X 10ـ٘ط تسص نهس ه ث ر ّتـنذ علفـ تعوؽِرٕ شدزن  1سن عي هر تعو صزورذ  .ـ٘ط شن
عن تمؼ ثم تعفؽرٗر خزن هرّن ْٗ 5 ّ 4 ّ 3م هي تعفضي .
 3-2تبثٍز انفطز  M.phaseolinaفً اَجبد ثذور انجبيٍب واطىال واوساٌ انجبدراد.
شنعس ع مز تع ر  M.phaseolinaعلٔ تعْس تع تبٖ ّّ , P.D.A.ضزس ٖ تعفثضٌر علٔ فنؼار ـارتنذ
ْ 2 ± 27م ّخزن ْٗه٘ي هي ًوْ تعز مز شنعاس خا ّن خثه٘اث هزـوار خثع ثساس خياي فتبارٕ ـاْو تعو اصزورتز تع رٗار خْتقاا
دي  ,رنز هزثهلر ظالض هرتز  ,تؼرٗس هزثهلر س٘ رذ ّذعك خ نتعر تعد ّن علٔ ً ا تعْس ّعياي
عيرذ خ ّن ٖ
خنّى ر  ,خزن ذعك تع٘نز تم دث( تعٔ تعفثضٌر ّ ,خزن هرّن عيرذ تٗثم شن ـ ثج ً در تمًدثز ّ وث ٖ تعوزثفعر تعصثع٘ر

تعٌ در تعوةْٗر عالًدثز =

عدد البذور النابتة
× 100

وث شن ـ ثج ت ْتو ّتّشتى تعدثفنتز  .عدد البذور المزروعة
 4-2اختجاااااابر انقااااااذرح انتتاااااابدٌخ نفطزٌاااااابد انًقبويااااااخ انحٍىٌااااااخ عااااااشنتٍٍ يااااااٍ انفطااااااز  T.harzianumو انفطااااااز
 E.nidulansضذ انفطز انًًزض M.phaseolina
تعصونز رٗـر ّ Aghighiآخرّى  ٖ )2004تخصدثن تعوـننذ تعصضثفٗر عز عصٖ تع ر  T.harzianumضن تع ر
تعوورض  M.phaseolinaـ٘ط ق ن تع دي تعدصرٕ ق ر  9سن ـثّ علٔ ّس غ تبٖ  P.D.A.هزـن تعٔ أنخزر أق ثم هص ثّٗر
ّعـؿ هر تع دي خـرص  0.5سن هي ه صزورذ تع ر تعوورض  M.phaseolinaخزور  72سثعرّ .عـؿ ق ن هي تبق ثم
تبنخزر ّعلٔ ه ث ر  3سن هي هر تع دي خـرص  0.5سن هي ع عصٖ ر تعوـثّهر تعفْ٘ٗر  T.harzianumعلٔ تً رتف
ّهرذ تخرٓ خثع ر  E.nidulansتهث هزثهلر تعوـ ثنًر شضوٌس شلـ٘ؿ هر تع دي خـرص هوثظ هي ه صزورذ تع ر تعوورض
 M.phaseolinaـ  ً .ز تعصؽرخر خعالظر هيرنتز عي هزثهلر ّـضٌس تب دث( ٖ تعفثضٌر عٌن فنؼر ـرتنذ ْ 2 ± 27م
عونذ  4أٗثم .شن شفنٗن تعـننذ تعصضثفٗر ع ر تعوـثّهر تعفْ٘ٗر شؽثٍ تع ر تعوورض عٌن ّ ْو ًوْ تع ر تعوورض ٖ هزثهلر
تعوـثنًر تعٔ ـث ر تع دي ّذعك خ رؾ ه ث ر ًوْ تع ر تعوورض هي ؼِر تعصضثف تعودثار ها تع ر تمـ٘ثبٖ هي تعو ث ر تعيل٘ر
خ٘ي تع رٗي  3سن) ّ ي تعوزثفعر تعصثع٘ر B - A = C :ـ٘ط تى  = Aتعو ث ر تعيل٘ر خ٘ي تع رٗي  3سن) ّ  = Bه ث ر
ًوْ تع ر تعوورض  M.phaseolinaهي ؼِر تعصضثف ّ  = Cتعو ث ر تعوصدـ٘ر هٌ ـر تعصعد٘ ) ّعلَ٘ ٗويي شرٌ٘ف هٌ ـر
تعصعد٘ تعٔ ظالض ةثز ّ ـث ا تعٔ تعـننذ تعصضثفٗر عل ر ـ٘ط ٗزن ر تعوـثّهر تعفْ٘ٗر ذت قننذ شضثفٗر عثع٘ر عل ر تعوورض
إذت ثًس ق٘وَ  = Cت عر هي  2سن ّٗره عِث ّ )+++هصْس ر إذت ثًس  = Cتق هي  1 - 2سن ّٗره عِث خثعره ّ )++
ضز٘ ر إذت ثًس ق٘ور  = Cتق هي 1سن ّٗره عِث خثعره .)+
 5-2تأثٍز تزاكـــٍش يهحٍخ يختهفخ فــــــً انىطــط انغذائً  P.D.A.فً انًُى انقــــطزي (طى) واعــــذاد االجظبو
 M.phaseolinaتسص نهس تعصرت ٘ تعولف٘ر 20 ّ 18 ّ 16 ّ 14 ّ 12 ّ 10 ّ 8 ّ 6 ّ 4 ّ 2
انحجزٌخ نهفطز

فٗ وٌ /م خثسص نتم تعْس تع تبٖ ّ P.D.A.هلؿ لْنٗن تعرْفْٗم ـ٘ط ضد س تعصرت ٘ تعولف٘ر خثسص نتم ؼِثش EC-
 ، meterتسص نهس ُ ٍ تعصرت ٘ خثضث صِث تعٔ تعْس تع تبٖ  P.D.A.تعوزـن خؽِثش تعصزـ٘ن تعد ثنٕ  .ح تعْس تعوزثه
دي خـرص ق رٍ  0.5سن تخ هي ـث ر
خثعصرت ٘ تعو ْنذ علٔ تً رتف ٖ أ دث( خصرٕ هزـور ق ر  9سن ظن عـؿ هر
ه صزورذ ـنٗعر عل ر M.phaseolinaعولس ظالض هيرنتز عي شر ٘ هلفٖ ها تمخ خٌظر تمعصدثن عو هـثنًر هي
تعْس تع تبٖ  P.D.A.هضث تعَ٘ هثء هـ ر ـ ّـضٌس تم دث( ٖ فنؼر ـرتنذ ْ 2 ± 27م عونذ ظالظر تٗثم ّشن ـ ثج
تعٌوْ تعـ رٕ عل ر  M.phaseolinaخأخ هزنو ق رٗ٘ي هصزثهنٗي ٗورتى هي هر تع ديّ ،شن ـ ثج تعنتف تمؼ ثم
تعفؽرٗر تعوصيًْر ٖ تعصرت ٘ تعولف٘ر تعو ْنذ ٖ تعفـ تعوؽِرٕ خـْذ شيد٘ر ّ X 10خو ث ر  1سن هي هر ًوْ تعو صزورذ
عؽو٘ا تعصرت ٘ ّتعوـثنًر .
 6-2دراطخ تأثٍز درجبد انحزارح عهى ًَى وتكىٌٍ االجظبو انحجزٌخ نهفطز M.phaseolina
تساااص نم تعْسااا تع ااا تبٖ  P.D.A.تعوزـااان ـ٘اااط اااح تعْسااا اااٖ أ داااث( خصااارٕ ّعـاااؿ هر ااا ااا داااي خـااارص 0.5
ساااان هااااي ه ااااصزورذ ًـ٘اااار ّـنٗعاااار عل اااار  . M.phaseolinaـضااااٌس تب دااااث( علاااأ فنؼاااار ـاااارتنذ 20 ّ 15 ّ 10 ّ 5
ّ  º 50ّ 45 ّ 40 ّ 35 ّ 30 ّ 25م عولااااس ظااااالض هياااارنتز عياااا فنؼاااار ـاااارتنذ  ,شاااان ـ ااااثج تعٌوااااْ تعـ اااارٕ عل اااار
ٖ فنؼر ـرتنذ  ,وث شن ـ ثج تعنتف تمؼ ثم تعفؽرٗر عي ه صْٓ وث ذ ر سثخـثا.
 7-2تأثٍز األص انهٍذروجًٍُ ( )pHفً ًَى وتكىٌٍ االجظبو انحجزٌخ نهفطز M .phaseolina.
شن شٌظ٘ن تبس تعِ٘ننّؼٌٖ٘ ) )PHعلْس تع تبٖ ّ P.D.A.ذعك خثضث ر ـثهض تعال ص٘ك ُّ٘ننّ ٘ن تعرْفْٗم خزو
ش زر ه صْٗثز ُٖ  9 ّ 8.5 ّ 8 ّ 7.5 ّ 7ّ 6.5 ّ 6 ّ 5.5 ّ 5خْتس ر ؼِثش ًْ pH-meterا  DIGI 520أعوثًٖ
دي خـرص ق رٍ 0.5
تعوٌيأ ّ ,عُـن تعْس خؽِثش تعصزـ٘ن تعد ثنٕ ّ ح ٖ أ دث( خصرٕ هزـور ق ر  9سن ظن عـؿ هر
سن تخ هي ـث ر ه صزورذ ـنٗعر عل ر  M.phaseolinaعوثز ظالض هيرنتز عي ه صْٓ هي تمس تعِ٘ننّؼٌٖ٘ ,
ّـضٌس تم دث( ٖ فنؼر ـرتنذ ْ 2 ± 27م عونذ ظالظر تٗثم ّ .شن ـ ثج تعٌوْ تعـ رٕ عل رّ M.phaseolinaتعنتف
تمؼ ثم تعفؽرٗر عي ه صْٓ وث ذ ر سثخـثا.
 8-2تبثٍز انتىء وانظالو عهى انًُى انقطزي وتكىٌٍ االجظبو انحجزٌخ نهفطز M.phaseolina
تساااااص نم تعْسااااا تع نعاااااٖ  P.D.A.تعوزـااااان خثعوْ ااااانذ ّتعوضاااااث عاااااَ تعوضاااااثف تعف٘اااااثشٖ ، Chloramphenicol
ااح تعْساا ااٖ أ دااث( خصاارٕ ق اار 9ساان  ،عـااؿ هر اا اا دااي خـاارص  0.5ساان تخاا هااي ـث اار ه نعاار ًـ٘اار ّـنٗعاار
عل ااار ّ . M.phaseolinaضااازس ظالظااار ت داااث( اااٖ ااا٘ا خالساااصك ساااو٘ك تساااْف تعلاااْى ـثؼاااح علضاااْء ّ ,ظاااالض ت داااث(
اااٖ ااا٘ا اااا ث ّ ,ظاااالض ت داااث( تخااارٓ ٗصداااثفو ِ٘اااث تعيااا٘ا تعيااا ث هاااا تعيااا٘ا تمساااْف ااا  12ساااثعر ,ظااان ًـلاااس ُااا ٍ
تم داااث( تعاااأ تعفثضااااٌر خننؼااار ـاااارتنذ ْ 2 ± 27م ّخزاااان هاااارّن ظالظااار تٗااااثم شاااان ق٘ااااثس تعٌواااْ تعـ اااارٕ ّتعاااانتف تمؼ ااااثم
تعفؽرٗر تعوصيًْر وث ذ ر سثخـث ا .
تعٌصثبػ ّتعوٌثقير
 1-3انًُى انقطزي نعشالد انفطز  M.phaseolinaانًختهفخ عهى انىطط انغذائً  PDAثعذ ثالثخ اٌبو يٍ انحتٍ عهى
درجخ حزارح ْ 2 +27و  .تظِرز تعٌصثبػ ٖ تعييــ  )1-3تى ٌُثك رّقث هزٌْٗر ّتضفر ٖ تعٌوْ تعـ رٕ عز مز تع ر
 M.phaseolinaـ٘ط ش ْقــــس ع عر تعدثه٘ث 2علٔ ؼو٘ا تعز مز تذ خل تعٌوْ تعـ رٕ ِ٘ث  8.5سن ٖ تعْ٘م تععثعط ٘وث
ٖ سرعر ًوْ تعز مز قن
تع س تق تعز مز ًوْتا ع عر تعن لَ تذ خلــــ تعٌوْ تعـ رٕ عِث  4.25سن  .تى تمخصال تعفث
ٗزْف تعٔ تعص ثٗر تعْنتظٖ خٌِ٘ث ّتمخصال ٖ تعـننذ علٔ تعصوع٘ تع تبٖ عي هٌِث ّ Purkayasthaآخرّى.)2004 ،

شكم ( )1-3انًُى انقطزي (طى) نعشالد انفطز  M.phaseolinaعهى انىطط انغذائً  P.D.A.ثعذ ثالثخ اٌبو يٍ انحتٍ
عهى درجخ
حزارح ْ 2 +27و .
 2-3عذد االجظبو انحجزٌخ نعشالد انفطز  M.phaseolinaانًختهفخ عهى انىطط انغذائً  PDAثعذ ثالثخ اٌبو يٍ انحتٍ
عهى درجخ حزارح ْ 2 +27و .
خٌ٘س تعٌصثبػ ّ وث هْضؿ ٖ تعيي  )2-3تى ع عر شُرذ تعيوا 2ش ْقس هزٌْٗث علٔ خاثقٖ تعزا مز اٖ شياْٗي تمؼ اثم
تعفؽرٗر علٔ تعْس تع تبٖ  , P.D.A.تذ خل س تمعنتف تعوصيًْر  244 ّ 188 ّ 100ؼ ن ـؽرٕ /ــ هؽِارٕ اٖ تع٘اْم
تععثعط ّتعرتخا ّتع ثها هي شنتعصِث علٔ تعصْتعٖ ّ ,شلصِث ع عر تعنٗنًّ٘ث تعصاٖ اثى عانف تمؼ اثم تعفؽرٗار تعصاٖ ًْصِاث ّ 60
 238 ّ 168ؼ ن ـؽرٕ /ــ هؽِرٕ ٖ تعْ٘م تععثعط ّتعرتخا ّتع ثها علٔ تعصْتعٖ تٗضث ا  ,خٌ٘وث ثًاس ع عار تع و ان تقلِاث
ٖ شيْٗي تمؼ ثم تعفؽرٗر تذ خل س  124 ّ 72 ّ 38ؼ ن ـؽرٕ علٔ تعصْتعٖ عألٗثم تععالظر تعوا ْنذ  ,تى ُا ت تعص اثّز خا٘ي
تعز مز ٖ شيْٗي تمؼ ثم تعفؽرٗر قن ٗزْف تعٔ تعص اثٗر تعاْنتظٖ خا٘ي ُا ٍ تعزا مز تّ نخواث تعأ تعص ثعا تعف٘إْ خٌِ٘اث ّخا٘ي
عْتبلِث .

شكم ( )2-3يعذل اعذاد االجظبو انحجزٌخ نعشالد انفطز  M.phaseolinaعهى انىطط انغذائً  .PD.A.ثعذ ثالثخ اٌبو يٍ
انحتٍ فً درجخ حزارح ْ 2 +27و .

 3-3انقذرح
انفطز
عهى اَجبد وًَى
جذول ()1- 3
M.phaseolina
انًئىٌخ ألَجبد
واطىال (طى)
انجبدراد.

انجبيٍب 1
انجبيٍب 2
انجبيٍب 3
سهزح انشًض 1
سهزح انشًض 2
انهىثٍب 1
انهىثٍب 2
انجطٍخ
انجطبطب
انظًظى
انذفهخ
انذٌذوٍَب
انًقبرَخ

انُظجخ انًئىٌخ
ألَجبد انجذور
80
70
70
100
90
90
70
100
90
80
100
80
100

طىل انجبدرح
(طى)
2.75
2.25
3.00
6.00
4.50
3.25
3.75
2.75
3.25
3.25
7.50
3.50
8.25

وسٌ انجبدرح
(يهغى)
80
70
90
200
150
180
100
90
100
75
300
180
350

انعشالد

L.S.D

9.119

1.075

22.315

االيزاضٍخ نعشالد
M.phaseolina
ثبدراد انجبيٍب .
تبثٍز انفطز
عهى انُظجخ
ثذور انجبيٍب
واوساٌ (يهغى)

ّؼن هي تعٌصثبػ تعود٘ـٌر ٖ تعؽنّو )ّ )1-3تعرْنذ ) (1-3تى ٌُثك رّقثز هزٌْٗر خ٘ي ع مز تع ر M.phaseolina
ٖ تعٌ ـدر تعوتٗر مًدثز خ ّن تعدثه٘ث ّّشى ّ ْو تعدثفنتز  ,ـ٘ط تظِرز تعٌصثبػ إى ع عر خثه٘ثّ 2خثه٘ثّ 3تعلْخ٘ث 2ثًس
أ عر تعز مز تخص تما صًدثز تعد ّن إذ خل س ُ ٍ تعٌ ح  %70عي هٌِث ق٘ثسث خثعوـثنًر تعصٖ ثًس  %100تهث ع مز شُرذ
تعيواّ 1تعن ـلَ ّتعد ٘و يثًس ً در تمًدثز ِ٘ث  ,% 100خٌ٘وث تعز مز تمخرٓ ثًس خ٘ي ُ ٍ تعٌ ح ّٗ .زْف سدح ُ ت
تعص ثٗر ٖ ًــــــــــــ در تصًدثز تعٔ تى ع مز تع ــ ر  M.phaseolinaقن ش صلف ٖ ت رتشتشِث تمً ٗو٘ر ّتع و٘ر تعصٖ
علٔ عْتبلِث ّ Wratherّ 1992 ،Mihailآخرّى )1997 ،وث تى تعٌصثبػ تظِرز تى ٌُثك
ش ص نهِث ضوي تع٘ثز تعص
رّقثا هزٌْٗر ّتضفر خ٘ي تعز مز ــٖ ّشى تعدثفنتز ـن ش ْقس هزثهلر تعوـثنًر خثعْشى تذ خل س  350هل ن خٌ٘ـــــــــــــــــوث
ظِر تق ّشى علدثفنتز ٖ ع عر تعدثه٘ثّ 2تع ٕ خل  70هل ن ــــــوث تى ًصثبػ تعؽنّو  ) 1-3خٌ٘س تٗضث ا تى ٌُثك رّ(
هزٌْٗر ّتضفر ظِرز ٖ ت ْتو تعدثفنتز تعٌثه٘ر يثًس تعلٔ تم ْتو ٖ تعوـثنًر ّع عر تعن لر تذ خل تع ْو ِ٘وث ّ 8.25
 7.50سن علٔ تعصْتعٖ ّخنّى رّقثز تـرثب٘ر خٌ٘وث تق تعدثفنتز ْما ثًس تعٌثه٘ر ها ع عر تعدثه٘ثّ 2تع ٕ ثى تع ْو ِ٘ث

 2.25سن  ٍ ُ ,تعٌصثبػ شص ي ها فنتسثز سثخـر ّتعصٖ تاثنز تعٔ تخصال تعـننذ تمهرتض٘ر عز مز تع ـــ ر M.phaseolina
علٔ عْتبلِث ّتعصٖ نخوث ٗزْف تع دح ٖ ذعك تعٔ ت رتش ًْع٘ي هي تمً ٗوثز ّ endoglucanasesتعصٖ عِث تعـثخل٘ر علٔ
شفل٘ ؼنتن خالٗث تعٌدثز ّ )1993، Jonesّ Wangعلٔ ضْء ذعك شن تًص ثج ع عر تعدثه٘ث 2مسصيوثو تعننتسر علٔ تع ر
 M.phaseolinaعيًِْث ت عر تعز مز تهرتض٘ر عد ّن تعدثه٘ث تعو ص نهر .

-أ-

-ة-

صىرح ( )1-3تبثٍز انفطز  M.phaseolinaعهى اَجبد ثذور انجبيٍب أ -ثذور ثبيٍب يعبيهخ ثبنفطز
2ة -ثذور ثبيٍب غٍز يعبيهخ
 M.phaseolinaعشنخ ثبيٍب
 4-3انقذرح انتتبدٌخ نعشنتً انتحذي واالطتزانٍخ نهفطز  T.harzianumو انفطز  E.nidulansضذ انفطز انًًزض
M.phaseolina
ـــس ع عصـــٖ ر تعوـثّهر تعفْ٘ٗر  T.harzianumتعصفنٕ ّ تمسصرتع٘ر قــــــــــــننذ شضــــــثفٗر هص ثّشر شؽاثٍ
تع ــــــــــ ر تعوورض  M.phaseolinaإذ خل س ه ث ر تعصعــــدـــــــــ٘ عز عر تعصفنٕ  1.8سان خٌ٘واث علز عار تمساصرتع٘ر خل اس
إعَ٘ تعزنٗن هي تعدثـع٘ي ـن شْ لس خٌ٘ثى )2007
 2.3سن ّ وث هْضؿ ٖ تعؽنّو  .)2-3تى ُـ ٍ تعٌصثبػ شص ي ها هث شْ
تعٔ تى ع مز ر تعوـثّهر تعفْ٘ٗر  T.harzianumتخصل اس اٖ قاننشِث تعصضاثفٗر ضان تع ار تعووارض . M.phaseolina
ًّالـظ تٗضاث ا تى تع ار  E.nidulansعاَ قـــــــــــاـننذ شضـــــاـثفٗر عثع٘ار شؽاثٍ تع ـــــــــاـ ر تعووارض  M.phaseolinaإذ
خل اس ه اث ر تعصعــــدــــــــاـ٘  2.2سان واث هْضاؿ اٖ تعراْنذ ّ )2-3قان ٗزاْف تع ادح ّنتء ُا ت تعصعدا٘ تعأ قاننذ تع ار
 E.nidulansتعزثع٘ر ٖ ت رتش تمً ٗوثز ّتعوضثفتز تعفْ٘ٗر تعصٖ شتظر علٔ ًوْ تع رٗثز ّ Martinتخرّى .)1985 ،
جذول ( :)2-3انكفبءح انتتبدٌخ نهفطز اإلحٍبئً  T.harzianumضذ انفطز انًًزض M.phaseolina

 T.harzianumتعصفنٕ

يُطقخ انتثجٍط )(C
(طى)
1.8

انعشنخ

انقذرح انتتبدٌخ
 ++هصْس ر

 T.harzianumتمسصرتع٘ر

2.3

+++

عثع٘ر

E.nidulans

2.2

+++

عثع٘ر

انتحذي T.harzianum
( M.phaseolinaانًقبرَخ)

االطتزانٍخ T.harzianum

انفطز E.nidulans

انفطز انًًزض

صىرح ( ) 2-3تىضح انقذرح انتتبدٌخ نفطز انًقبويخ انحٍىٌخ  T.harzianumثعشنتٍه انتحذي واالطتزانٍخ وانفطز
 E.nidulansضذ انفطز انًًزض . M.phaseolina
 5-3تأثٍز تزاكـــٍش يهحٍخ يختهفخ فــــــً انىطــط انغذائً
نهفطز M.phaseolina

 P.D.A.عــهــى انًُى انقــــطزي واعـذاد االجظبو انحجزٌخ

أظِاارز تعٌصااثبػ ّ وااث هْضااؿ ااٖ تعؽاانّو  )3-3تً ااثض تعٌوااْ تعـ اارٕ عل اار  M.phaseolinaعٌاان شٗااثفذ تعو ااصْٗثز
تعولف٘ر خرْنذ شننٗؽ٘ر ـ٘ط ثى تعلٔ ًوْ ق ارٕ عٌان هزثهلار تعواثء تعوـ ار خل اس  8.5سان ّخانأ تعٌواْ تعـ ارٕ خثمً اثض
شننٗؽ٘ث هاا شٗاثفذ تعصر ٘ا تعولفاٖ علْسا تع ا تبٖ  .تهاث ٘واث ٗ اج تمؼ اثم تعفؽرٗار عل ارٌ M.phaseolinaؽان تى عانف
تمؼ ثم تعفؽرٗر ٖ تعفـ تعوؽِرٕ  ٖ )x 10هزثهلر تعوثء تعوـ ر ثى  77ؼ ن ـؽرٕ ّعٌن شٗثفذ تعصر ٘ تعولفٖ ًالـظ
شٗااثفذ تمؼ ااثم تعفؽرٗاار تعاأ تى شرا تعاأ  105ؼ اان ـؽاارٕ عٌاان تعصْ اا٘ تعيِرخااثبٖ  10فٗ ااوٌ /م ّ ,عٌاان شٗااثفذ تعصر ٘ا
تعولفٖ عي ُ ت تعفن أى تعنتف تمؼ ثم تعفؽرٗر شدنأ خثمً ثض شاننٗؽ٘ث ّتى تع ادح ّنتء شٗاثفذ تعانتف تمؼ اثم تعفؽرٗار هاا
شٗثفذ تعصرت ٘ تعولف٘ر تعٔ تى شر تعٔ تعلٔ ه صْٓ عٌن تعصْ ٘ تعيِرخثبٖ  10فٗ وٌ ٗزْف تعٔ أى شٗاثفذ تمًْٗاثز تعنتخلار
ٖ شر ٘ح تعولؿ أفز تعٔ شٗثفذ ؼثُ ٗر خزض تعزٌث ر تعوِور عصيْٗي تمؼ ثم تعفؽرٗر  .ـن مـظ  )1998 Hasanخثى ًوْ
تع ر Aspergillus wentiiقن تشفتف خ ٗثفذ شر ٘ تبهالؾ ّأفٓ تعٔ شٗثفذ تبـوثض تعنٌُ٘ر ّتع ص٘رّو ّ .Sterolتى تع دح
ّنتء تً ثض تعنتف تمؼ ثم تعفؽرٗر عٌن شٗثفذ تعصْ ٘ تعيِرخثبٖ ت عر هي  10فٗ وٌ /م ٗزْف تعٔ تى تعولْـر ْ( ُ ت تعفن
شردؿ سثهر عل ر .

 P.D.Aعــهــى انًُى انقــــطزي (طى) واعـــــــذاد
انحجزٌخ

جذول ( )3-3تأثٍز تزاكـــٍش يهحٍخ يختهفخ فــــــً انىطــط انغذائً
االجظبو
نهفطز
يعذل انًُى انقطزي (طى)
انتىصٍم انكهزثبئً
(دٌظًُش)

يعذل عذد االجظبو انحجزٌخ

يبء يقطز

8.50

77

2

8.00

83

4

7.33

87

6

7.08

89

8

6.58

98

10

6.16

105

12

6.08

89

M.phaseolina

 6-3تأثٍز

14

5.83

79

16

5.41

60

18

5.16

49

20
L.S.D

4.25
0.325

35
10.319

درجبد
انحزارح 0
 ْ 50وعهى انًُى
انقطزي
نهفطز

 M.phaseolinaثعذ ثالثخ اٌبو يٍ انشراعخ
شي٘ر ًصثبػ تعيي  )3-3إعٔ أى ت ض فنؼر ـرتنذ ّأ عرُث هالبور عٌوْ تع ر  30 ُٖ M.phaseolinaم تذ خل تعٌوْ
تعـ رٕ عل ر عٌن ُ ٍ تعننؼر  8.5سن ّخ عك ش ْقس خ رّقثز هزٌْٗر علٔ خثقٖ فنؼثز تعفرتنذ  ّ ,ثى تق ًوْ ق رٕ
عل ر عٌن فنؼر ـرتنذ ْ 45م ـ٘ط خل 1.25سن ٖ ـ٘ي عن ٗفنض ًوْ ٖ فنؼصٖ ـرتنذ ر ّ ْ 50م ّٗت ن ُ ٍ تعٌصثبػ هث
هي ّ Almeida ّ 1988 ، Wyllieآخرّى  )2004 ، Malvick ّ 2003 ،ـْو ش ض٘ تع ر
ذ رٍ
 M.phaseolinaفنؼثز تعفرتنذ  30 -20م  ,تى سدح شٗثفذ ًوْ تع ر  ٖ M.phaseolinaفنؼر تعفرتنذ ْ 30م قن
ٗز ٓ إعٔ أى تع زثع٘ثز تعفْ٘ٗر علٌوْ شر إعٔ قور ًيث ِث عٌن تعننؼر تعفرتنٗر تعوعلّٔ ،هي ظن ٗ ِ عِث تسص الو تعورثفن
تع تب٘ر ٖ تعْس ع رض خٌثء تعؽ ٗةثز تعيد٘رذ ّ )Macromolecularهي ظن خٌثء صلر تع رّ .هي أُن تع زثع٘ثز تعفْ٘ٗر
تعورشد ـر خٌوْ تع ر تعصٖ شصأظر خص ٘ـر فنؼثز تعفرتنذ عول٘ر تعصٌ ا  Respiration processesإذ شٌ ض عول٘ر تعصـٌ ا
عٌن خ ض فنؼر تعفرتنذ عي تعننؼر تعوعلٔ علٌوْ ّهي ظن شصأظر عول٘ر خٌثء تعؽ ٗةثز تعيد٘رذ ُّ ت هث ٗفنض عٌن خ ض فنؼر
تعفرتنذ ٖ .ـ٘ي أًَ عٌن ن ـا فنؼـر تعفرتنذ إى عول٘ر تعصٌ ـا سـْ شصْقف ّشتفٕ إعٔ هْز تع ر ـصٔ ّعْ تً ضـس
فنؼر تعفـرتنذ إعٔ تعننؼر تعوعلٔ علٌوْ ّ Maheshwariتخرّى  .) 2000ضالا عي ذعك إى زثع٘ر إً ٗوثز تعٌوْ شصأظر
خثنش ثا فنؼثز تعفرتنذ إذ ٗفنض ه و ) (denaturationعلصر ٘ح تعدرّشٌٖ٘ عإلً ٗن ّـنّض خل ٖ تع زثع٘ر تصً ٗو٘ر ه ددثا
تً ثض تعٌوْ أّ هْز تع ر تع زن.)1990 ،

شكم (  )3-3تبثٍز درجبد انحزارح ( ْو) عهى انًُى انقطزي نهفطز  M.phaseolinaثعذ ثالثخ اٌبو يٍ انشراعخ فً انىطط
انغذائً P.D.A.
 7-3تأثٍز درجبد انحزارح انحزارح ْ 50 -0و فً اعذاد االجظبو انحجزٌخ نهفطز  M.phaseolinaثعذ  3و  5و ٌ 7ىو يٍ
انشراعخ عهى انىطط انغذائً P.D.A.
ٗيااا٘ر تعياااي  )4-3تعااأ شاااأظ٘ر فنؼاااثز تعفااارتنذ اااٖ شياااْٗي تمؼ اااثم تعفؽرٗااار عل ااار  M.phaseolinaخزااان هااارّن
ٗ 7 ّ 5 ّ 3اااْم هاااي تع نتعااار  ,ـااان تظِااارز تعٌصاااثبػ تى ٌُاااثك رّقاااث هزٌْٗااار اااٖ تعااانتف تمؼ اااثم تعفؽرٗااار اااٖ تعاااننؼثز
تعفرتنٗاار تعو صل اار  ,ـاان شداا٘ي تى ت ضاا فنؼاار ـرتنٗاار عصيااْٗي ت داار عاانف هااي تمؼ ااثم تعفؽرٗاار ُااٖ فنؼاار ْ 30م ّخاا عك
ش ْقاااس خ رّقاااثز هزٌْٗااار علااأ خاااثقٖ فنؼاااثز تعفااارتنذ  ,ـااان ّ ااالس تعااانتف تمؼ اااثم تعفؽرٗااار تعوصيًْااار عٌااان ُااا ٍ تعننؼااار
تعااأ  160 ّ 120ّ 77ؼ ااان ـؽااارٕ اااٖ تعفـااا تعوؽِااارٕ تعْتـااان عٌااان قاااْذ تعصيد٘ااار  X 10اااٖ تع٘اااْم تععثعاااط ّتع اااثها
ّتع ااااثخا هااااي تعٌوااااْ ّ ,شداااانأ تمؼ ااااثم تعفؽرٗاااار خثعصٌااااثقج لوااااث تنش زااااس تّ تً ضااااس فنؼاااار تعفاااارتنذ عااااي ْ 30م ّ ,م
شصيااااْى تمؼ ااااثم تعفؽرٗاااار ًِثب٘ااااث تذت ّ اااالس تعفاااارتنذ تعاااأ ْ 5م تّ تذت تً ضااااس تعاااأ تعراااا ر تعوةْٗاااار  .تى ُاااا ٍ تعٌصااااثبػ
ؼاااثءز هص ـااار خزاااض تعياااا هاااا هثشْ ااا تع٘اااَ تعدثـاااط  )2007 Csöndesـ٘اااط ّؼااان تى ت ضااا فنؼااار ـااارتنذ عٌواااْ
تع ااا و تع ااارٕ ّشياااْٗي تمؼ اااثم تعفؽرٗااار عل ااار ُ M.phaseolinaاااٖ ْ 35-25م ّ ,تى تضااازف ًواااْ عل ااا و تع ااارٕ
ثى خننؼصٖ ْ 40 ّ 10م ها تً ثظ د٘ر ٖ شيْٗي تمؼ ثم تعفؽرٗر ٖ ُثش٘ي تعننؼص٘ي .

شكم (  )4-3تبثٍز درجبد انحزارح انًختهفخ عهى اعذاد االجظبو انحجزٌخ فً انحقم انًجهزي ثعذ يزور  3و  5و  7اٌبو يٍ
انشراعخ فً انىطط انغذائً P.D.A.
 8-3تأثٍز األص انهٍذروجًٍُ ( )pHعــهــى انًُى انقــــطزي واعـــــــذاد االجظبو انحجزٌخ نهفطز
ثعذ يزور ثالثخ اٌبو يٍ انشراعخ فً انىطط انغذائً -: P.D.A.

M.phaseolina

شيااااااا٘ر تعٌصااااااااثبػ ااااااااٖ تعياااااااايل٘ي  (6-3 ّ )5-3تعاااااااأ تى ت ضاااااااا ًوااااااااْ ق اااااااارٕ ّشيااااااااْٗي تؼ ااااااااثم ـؽرٗاااااااار
عل اااار  M.phaseolinaعٌاااانهث ااااثى تمس تعِ٘ااااننّؼٌٖ٘  )PHعلْساااا تع اااا تبٖ  ٗ P.D.A.ااااثّٕ  6.5ـ٘ااااط خلاااا
تعٌوااااْ تعـ اااارٕ  8.5ساااان ّتعاااانتف تمؼ ااااثم تعفؽرٗاااار  81ؼ اااان ـؽاااارٕ ااااٖ تعفـاااا تعوؽِاااارٕ ّ ,خاااانأ تعٌوااااْ تعـ اااارٕ
ّتمؼ ااااااثم تعفؽرٗاااااار خثمً ااااااثظ لوااااااث تنش زااااااس تّ تً ضااااااس ق٘واااااار تمس تعِ٘ااااااننّؼٌٖ٘ عااااااي  . 6.5إى شااااااأظ٘ر تبس
تعِ٘اااننّؼٌٖ٘ علااأ زثع٘اااثز تعٌواااْ عل ااار شياااْى خثشؽثُاااثز عااانذ واااي ُااا ٍ تعصاااأظ٘رتز قثخل٘ااار تمساااص ثفذ هاااي هزااانى هزااا٘ي ،
أًْٗاااثز تعوزااانى قااان شياااْى هزـااانتا تّ ٗرااادؿ غ٘ااار ذتباااح عٌااان ه اااصْٓ هزااا٘ي هاااي تبس تعِ٘اااننّؼٌٖ٘ أًْٗاااثز تعو ٌ اااْ٘م
ّتع ْساااا ثز ٗويااااي تى شظِاااار خرااااْنشِث تعفاااارذ عٌاااان ه ااااصْٓ  pHهٌ ضاااار عيٌِااااث عٌاااان ه ااااصْٗثز  pHعثع٘اااار شيااااْى
هزـااانتز غ٘ااار ذتبدااار صـلااا تهيثً٘ااار تمساااص ثفذ هاااي ُااا ٍ تبًْٗاااثز خْساااث ر تع رٗاااثز ّٗ ،ياااْى تعصاااأظ٘ر هواااثظالا هاااا أًْٗاااثز
تعيثع ْ٘م ّتع ًك .)1997 ، Barnett ّ Lilly ،

شكم (  )5-3تبثٍز قًٍخ االص انهٍذروجًٍُ نهىطط انغذائً  P.D.Aعهى يعذل انًُى انقطزي نهفطز M.phaseolina

شكم ( ) 6-3تبثٍز قًٍخ االص انهٍذروجًٍُ نهىطط انغذائً  P.D.Aعهى يعذل تكىٌٍ االجظبو انحجزٌخ نهفطز
M.phaseolina
 9-3تاابثٍز انتااىء وانظااالو عهااى انًُااى انقطاازي وتكااىٌٍ االجظاابو انحجزٌااخ نهفطااز
انشراعخ عهى انىطط انغذائً P.D.A.

 M.phaseolinaثعااذ ثالثااخ اٌاابو يااٍ

ّؼن هي خالو تعؽنّو  )11-4تى ٌُثك رقث ا هزٌْٗر ّتضفر ٖ تعٌوْ تعـ رٕ ّشيْٗي تمؼ ثم تعفؽرٗر عل ر
 M.phaseolinaعٌن تعفضي ٖ ظرّ تضثءذ ّ ظالم ّشٌثّج خ٘ي تمضثءذ ها تعظالم ها ظدثز فنؼر تعفرتنذ ّتعزْته
تمخرٓ  ,ـن ش ْقس ظرّ تعظالم ٖ تعٌوْ تعـ رٕ ّشيْٗي تمؼ ثم تعفؽرٗر عصر تعٔ  8.5سن ّ  91.6ؼ ن ـؽرٕ علٔ
تعصْتعٖ  ,تى شثظ٘ر تعضْء علٔ ًوْ ّشيثظر تع رٗثز عَ ش ٘رتز عنٗنذ ,ـن ٗيْى عَ تعصثظ٘ر سلدٖ علٔ ًوْ ّشيثظر تع رٗثز
وث ـر ها تع ر  M.phaseolinaتّ تًَ ٗيؽا تع ر علٔ شيْٗي تع و تع رٕ ٔ تعد٘ةر تعٌثهٔ علِ٘ث ّهعثو ذعك
تع ر  ّ , Helminthosporium gramineumوث ّؼن تى ع صرٍ تمضثءٍ شأظ٘رتا ٖ شؽرظن تع ر Phytophthora
 drechsleriـ٘ط ٗيْى تع ر تمخْتغ تعد٘ض٘ر  ٖ oosporeتعظالم ّٗيْى عنفُث قل٘ ؼنت ٖ تعضْء 1970 ,
). )klisiewicz

جاااااااذول ( ) 4-3تااااااابثٍز انتاااااااىء وانظاااااااالو عهاااااااى انًُاااااااى انقطااااااازي وتكاااااااىٌٍ االجظااااااابو انحجزٌاااااااخ نهفطاااااااز
 M.phaseolinaثعذ ثالثخ اٌبو يٍ انشراعخ عهى انىطط انغذائً -: P.D.A
عـــــــــذد االجظبو انحجزٌخ
انًُى انقطزي (طى )
انًعبيهخ
انتـــــــــــــىء
انظــــــــــــــالو
تُبوة انتىء يــع انــظـالو

2.25
8.5
7.75

29.5
91.6
70.3

L.S.D

3.205

10.954

ضىء

تُبوة ضىء و ظالو

ظالو

صىرح ( )3-3تبثٍز انتىء وانظالو وتُبوثهًب عهى انًُى انقطزي وتكىٌٍ االجظبو انحجزٌخ نهفطز M.phaseolina
انًصبدر


انظعذ ،يهب رؤوف ) .(1990هدثفئ

ـلؽر تبـ٘ثء تعوؽِرٗر .ؼثهزر خ نتف .تع دزر تععثً٘ر.
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Physiological studies on Macrophomin phaseolina (tassi) Goid isolates from different
Hosts and their pathogenicity for Okra seedling
Ahmad Mohammad Hussain
Prof. Dr. Majeed M. Dewan
University of Kufa /College of Agriculture
Abstract
The results showed that the Macrophomin phaseolina (tassi) Goid fungus was isolated from
Okra , Sun flower , Cowpea , Sesame , Melon , Potato , Dedonia and Oleander plants . The
isolates of M. phaseolina gave different morphological characters like the mycelia growth and
sclerotial formation , The diameter growth of okra2 isolates was 8.5 cm in the third day from the
inculoation at 27 + 2 c .It was found the sunflower 2 isolate of M. phaseolina produced a highest
number of sclerotia on P.D.A. . The sclerotia numbers to above isolate were 100 , 188 and 244
sclrotia in third , forth and fifth day respectively . The isolates of M. phaseolina differed in the
pathogenicity on the germination of Okra seeds . It was found the Okar2 isolate gave a high effect
on planting pathogenicity while the lowest was by the oleander isolate.The antagonism of AlTahadi and Austarallan isolates of T.harzianum and Emericella nidulans against M. phaseolina
showed differeat level of antagonisms. The antagonism distance of Al-Tahadi , Austarallan
isolates and E.nidulans were 1.8 , 2.3 and 2.2 cm . The Austarallan isolate of T.harzianum gave
ahigh ability to cover all the M. phaseolina colony by the parasitism on the pathogenic fungus
.The best diameter growth and sclerotia formation were in 30 c while the growth and sclerotia
formation were stopped in 0 and 50C . The study proved that the best diameter growth of M.
phaseolina was in distilled water( 8.5 cm) and the best sclerotia formation was in level 10 ds .
The best PH was 6.5 to produce best growth and number of sclerotia .The growth and sclerotia
formation were increased in dark condition to reach 8.5 cm and 91.6 sclerotia respectively while

the alternate dark and light condition gave 7.75 cm , 70 sclerotia respectively whereas the
continous light treatment gave 2.25 cm , 29. 5 sclerotia respectively.
.

