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Research Paper (Biological Control: Fungi))فطور:مكافحة حیویة(بحـوث 

Fusarium solaniیة لمرض تعفن جذور الحمص المتسبب عن الفطر حیائالمكافحة األ

في الحقلBiocont-Tالمستحضر الحیوي استخدام ب

قاسم عبداهللا مرزانيو كمال الدین محمد فتاح ، حسن حسین علي
udeen57@yahoo.comكتروني: لالبرید اإل، العراق،كردستانإقلیم ،أربیل،جامعة صالح الدین،كلیة الزراعة

الملخص
یة لمرض تعفن جذور الحمص المتسبب عن الفطر حیائالمكافحة األ. 2015. قاسم عبداهللا مرزانيو كمال الدین محمد فتاح ،حسن حسین، علي

Fusarium solaniالمستحضر الحیوي استخدام بBiocont-T291-287): 3(33النبات العربیة، . مجلة وقایة في الحقل.
اءة وذلك لمعرفة كف، العراق،كردستانقلیم إ،أربیل،جامعة صالح الدین،كم جنوب مدینة أربیل، التابع لكلیة الزراعة8.8، ردةرةشةكفي حقل الدراسةنفذت 

وتحسین مواصفات النمو Fusarium solaniصابة بمرض تعفن جذور الحمص المتسبب عن الفطر في تقلیل شدة اإلBiocont-Tالمستحضر الحیوي التجاري 
مقارنة مع معاملة الشاهد %22-18.33بلغت إذمعنويصابة بشكل علیة المستحضر الحیوي المذكور في تقلیل شدة اإلالى فإنتائج البحث أشارت ل.و حصموال
مقارنة مع الشاهدمس35.03-30.80بین یلغت ماي ذغیر معنویة ماعدا طول المجموع الخضري الالفروقاتمعظمالنمو فكانت خصائصبالنسبة لو ).26.67%(
بذرة، وفي تقلیل 100، وزن البذرياإلنتاجل البیولوجي، صو حمالصفات المدروسة (اللمختلفمعنویة فكانت الفروقاتل و حصمالبالنسبة إلنتاجأما سم).25.57(

Trichoderma harzianumم البتموس المدعم بالفطر ااستخدعندأفضل المعامالت كانتو ،لبذور الضامرة والتالفة)انسبة Rifai المحضر من المستحضر الحیوي
Biocont-T وزن/وزن أو مزیج الـ %10أو%5ستخدامه بنسبة اوذلك عندBiocont-T معاملة.بتموس/غ500+ غ 10بواقع

.Fusarium solani،Biocont-T،Trichoderma harzianumتعفن جذور الحمص، كلمات مفتاحیة:

المقدمة

Cicer arietinum)الحمص  L.)البقولیة لة فصییتبع الFabaceae وهو
على تحتوي بذوره.ائیة العالیةذهمة نظرًا لقیمته الغممن المحاصیل ال

،تو زی%5.5-4.8،كاربوهیدرات%59-38،بروتین%19.2نسبة 
یمكن كما.)12(سفورو ف%3كالسیوم و%2،رماد%3،ألیاف3%
وقیمته على البروتیناتاحتوائهتفادة من مخلفاته كعلف للحیوانات الاإل

في اً ماهاً كما له دور .)10(هقش الشعیر ومخلفاتبمقارنةالغذائیة العالیة 
بتة للنیتروجین المثحتواء جذوره على العقد البكتیریة زیادة خصوبة التربة ال

دورات زراعیة مع محاصیل الحبوب دخاله فيإ) ویمكن 18الجوي (
)14.(

ولعل من،یصاب الحمص بمختلف اآلفات الحشریة والمرضیة
نتاجیته هو مرض تعفن الجذور المتسبب إهمة التي تحد من ماألمراض ال

Fusarium solaniن الفطرعبشكل رئیس  (Mart) Sac.. هذا یصیب و
ي فالسیماوالشعیر قمحوالءالفطر محاصیل أخرى مثل الفاصولیا
نتشار عالمي اإل، وهو)19(المناطق الرطبة وشبه الرطبة في العالم

تتصف أعراض .)20ائلي واسع (و عجالوینتقل عن طریق التربة وله م
تعفن ضافة الىصفرار األوراق باإلااألصابة بالمرض بذبول النباتات و 

تعتبر المكافحة و ).16(نتاج ورداءة النوعیةوبالتالي قلة اإل،الجذور

منالفطریة الممرضاتإزاءخاصة وبیة من أفضل الخیارات ائحیاإل
ومن بین تلك .)4(المكافحة الكیمیاویةبمقارنة ،التربةقاطنات

Trichodermaیة هو الفطر ائحیالمستخدمة في المكافحة األ spp. ومن
Trichoderma harzianumالنوعهاأهم Rifai)17 ولعدم وجود .(

،واسعلانتشاره وال،العراق، قلیم كردستانإدراسات على هذا المرض في 
جامعة ،في حقل كلیة الزراعةدراسةهذه التتم،ونتیجة شكاوي الفالحین

.صالح الدین في أربیل في أرض ملوثة طبیعیًا بالفطر المذكور

مواد البحث وطرائقه

ردةرةشة التابعة لكلیة كمحطة تجارب موقع نفذت تجربة حقلیة في 
وذلك )كم جنوب مدینة أربیل8.8أربیل (،جامعة صالح الدین،الزراعة

. سویت األرض Fusarium solaniفي أرض ملوثة طبیعیًا بالفطر
عت بذور ر م). ز 2×1(²م2كل منهامساحةقطع تجریبیة لى إوقطعت 
.FLIPالحمص مدخل  الربیعي المقاوم لمرض التبقع 06-15

ةسم وبواقع أربع25هافي سطور المسافة بین،األسكوكایتي
80واألخرى (بذرة السم بین 10سطر و /بذرة20و /قطعة،سطور

وكررت ،سم50ىخر ألوآالقطعةكانت المسافة بین و قطعة).بذرة/
،خراآلمكرر و المسافة متر واحد بین تركتو ،ثالث مراتالتجربة
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ستخدام اتم .(RCBD)م تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة استخدباو 
( شركة عین الماسة للزراعة Biocont–Tالمستحضر الحیوي التجاري

كل المعامالت التالیة فيطبقتو ،المملكة العربیة السعودیة)،الطبیعیة
مكرر:

بوغ/ 710×19(غ5بمعدل T-Biocontتعفیر البذور بمسحوق -
.بذور حمصغ/ك)غ

بذور غ/كغ10بمعدل Biocont-Tتعفیر البذور بمسحوق -
حمص.

بتموس/معاملة.غBiocont-T +500غ5ستخدام مزیجا-
بتموس/معاملة.غBiocont-T +500غ10ستخدام مزیج ا-
(حجم/حجم) %5ستخدام بتموس مدعم بالفطر الحیوي نسبة ا-

/معاملة.غ125بمقدار 
(حجم/حجم) %10ستخدام بتموس مدعم بالفطر الحیوي بنسبة ا-

/معاملة.غ250بمقدار 
معاملة الشاهد (مقارنة) بذور حمص غیر معاملة بالفطر الحیوي-
نثرت في السطور لكل)المستخدم فیها البتموس(6-3المعامالت -

لتربة السطحیة.بامعاملة وخلطت 

ردیسمب/ولاألون زرعت التجربة في النصف األول من شهر كان
ئج أخذت النتانقطاع األمطار و ا. سقیت التجربة حسب الحاجة عند 2013

بقیاس الصفات التالیة:
شهر من الزراعة.رنبات بعد مرو حساب النسبة المئویة لإل-
شرةص عبفحفي نهایة الموسم قبل الحصادصابة حساب شدة اإل-

الواحد.لنبات امعدل اإلصابة فيثم أخذ معاملة/نباتات
حساب طول المجموع الخضري في نهایة الموسم قبل الحصاد -

نباتات)/معاملة.10متوسط(
حساب طول المجموع الجذري في نهایة الموسم قبل الحصاد -

نباتات)/معاملة.10متوسط(
توسطمحساب الوزن الرطب للنبات في نهایة الموسم قبل الحصاد (-

نباتات)/معاملة.10
توسطمللنبات في نهایة الموسم قبل الحصاد (حساب الوزن الجاف -

نباتات)/معاملة.10
بذرة/معاملة.100حساب وزن -
نباتات لكل معاملة ثم حساب 10بواقع يالبذر اإلنتاجحساب -

النبات الواحد.متوسط
معاملة ثم حساب نباتات/10البیولوجي بواقع اإلنتاجحساب-

النبات الواحد.متوسط
بذرة).100من عینةأخذ بالضامرة والتالفة (حساب البذور -

McKinneyلسلم التالي الموصوف من قبل لتبعاً صابة شدة اإلتحسب

نسبة %25-1= 1؛ نبات سلیم= 0كما یلي:،والمعدل من قبلنا)15(
؛%100-76= 4؛ %75-51= 3تلون؛ %50-26= 2التلون؛ 

= تعفن كلي مع موت النبات.5
صابة بموجب المعادلة المئویة (%) لشدة اإلتم حساب النسبة 

التالیة:

صابة =لشدة اإل%
مجموع (عدد النباتات في كل 

100× درجة الفئة)×فئة
أعلى فئة×المجموع الكلي للنباتات 

نت حصائي وقور ستخدام البرنامج اإلابحصائیاً إحللت البیانات 
0.05حتمال اتحت مستوى (LSD)المتوسطات بحساب أقل فرق معنوي 

)3.(

النتائج والمناقشة

كمسبب لمرض Fusarium solaniلى أهمیة الفطر إتشیر نتائج البحث 
تعفن جذور الحمص حیث تم عزله من بقایا نباتات الحمص المزروعة 

أما البذور المعدة للزراعة فلم تكن حاملةسابق،في أرض التجربة للعام ال
معنویة في نسبةقلى عدم وجود فرو إ1جدول یشیرو .مرضملاللفطر 

-80.83بین ما ة التي تراوحت دروسنبات جمیع المعامالت المإ
وعلى ).%92.5(عن معاملة الشاهد تختلف معنویاً كما لم،91.97%
،رضمملم تهاجم من قبل الو أن البذور المزروعة نبتت بسرعة ما یبدو

طر نتقال الفاویؤید ذلك ما ذكره عدد من الباحثین الذین أشاروا الى أن 
السابقویظهر من الجدول.)11، 9، 6(عن طریق البذور قلیل جداً 

ذإالمكافحة في حال عدمصابة مرض في زیادة شدة اإلمأهمیة الفطر ال
.ةستخدام المكافحة الحیویاوبفارق معنوي عند مقارنتها ب%26.67بلغت 

جلیًا عند Biocont-Tتأثیر المستحضر الحیوي ذلك عندظهرو 
م عستخدام طریقة البتموس المداالسیما،ستخدامه بالطرق المختلفةا

250و غ125حجم) أي ما یعادل (حجم/%10أو %5بالفطر بنسبة 

%18.33حتىصابة نخفاض شدة اإلالى تلك المعاملة إوأدت ./معاملةغ
من غ5ستخدام مزیجاعن المعاملة بال تختلف معنویاً بحیث أصبحت

وقد .بتموس لكل معاملةغBiocont-T +500المستحضر الحیوي 
على تهیئة مرقدتمادة عضویة ساعدكالبتموس أن لى إیعود السبب 

تساعد على زیادة نمو الفطركما.نباتمالئم للبذور وبالتالي سرعة اإل
مواد غذائیة مناسبة لنموه من فرالتو بدرجة عالیة T. harzianumالحیوي 

سیطرة الفطر المذكور یفید ذلك فيو .Biocont-Tالمستحضر الحیوي 
عطاء حمایة إومن ثم (Rizosphere)على المنطقة المحیطة بالجذور 
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ر الممرضة من جهة وتحفیز نموها من جهة و للنباتات بتثبیط نمو الفط
.)6، 2، 1(مجموعة من الباحثیین مع نتائجذلك تماشىوی، أخرى

في النسبة Biocont-Tستخدام المستحضر الحیوي اتأثیر .1جدول 
.Fusarium solaniنبات وشدة اإلصابة بالفطر المئویة (%) لإل

Table 1. Effect of Biocont-T on germination rate (%) and
infection severity caused by Fusarium solani.

المعاملةرقم 
Treatment No.

تنباالنسبة المئویة لإل
(%)

Germination rate
(%)

شدة اإلصابة 
(%)

Infection
severity (%)

190.8340.18

280.8341.54
391.6739.01
488.3340.18
585.8337.37
691.6737.21
792.5046.91

عند أقل فرق معنوي
%5وى احتمال تسم

LSD at P= 5%

ns2.92

ns =غیر معنوي(Not significant)

لذات لمحصول وبااصفات نمو فيرض تأثیر معنوي ملم یكن للمو 
افة ضإ،الوزن الطري والوزن الجاف للمجموع الخضري والمجموع الجذري

تلكالتأثیر فيلم یكنحیث،لى طول المجموع الجذري للنباتإ
بین نتائج مختلفمعنویة لعدم وجود فروق ًا وذلكمعنویخصائصال

اً كان التأثیر معنویمن جهة أخرى. و ومعاملة الشاهد من جهةالمعامالت
35.03-38.80بین ماطول المجموع الخضري للنبات حیث تراوحفي 

.)2(جدول)مس25.57(م مقارنة مع معاملة الشاهد س
مؤثرًا في المراحل صبحمرض یملان الفطر ألى إویعزى ذلك 

ل و حصمالعناصرفياً واضحهتأثیر وبذا یكون األخیرة من عمر النبات 
.3مواصفات النمو كما یظهر في جدول فيهأكثر من تأثیر 

وجود فروق معنویة عالیة بین معامالت إلى3یشیر جدول
Biocont-T زیادة )1كل من: حیثوذلك من المختلفة ومعاملة الشاهد

مقارنة مع الشاهد غ5.28-3.86للنبات الواحد التي بلغت يالبذر اإلنتاج
غ34.50-32.96بین ما تتراوحالتي بذرة 100وزن )2، )غ3.10(

اءت جالبیولوجي للنبات التي نتاجاإل)3؛)غ22.07(مقارنة مع الشاهد 
غ بتموسBiocont-T +500غ 10مزیج ستخدام با4تینالمعاملفي
(حجم/حجم) بتموس المدعم بالفطر الحیوي حیث %10ستخداماب6و

؛)غ8.87(مقارنة مع الشاهد ،على التوالي،غ12.27و 12.77ابلغت
حیوي لمستحضر الاإذ أظهرالنسبة المئویة للبذور الضامرة والتالفة)4

Biocont-Tمقارنة %2.33-0.33ىلإسبة النتلكة في خفض یعلاف
ومن الجدیر بالذكر أنه تم التأكد من الفطر ).%17.33(مع الشاهد 

المسبب للمرض عن طریق عزله في المختبر من الجذور المصابة
Leslieعتماد علىباإلFusarium solaniوشخص على أنه الفطر 

.)Brett)13و 

-Biocontستخدام المستحضر الحیوي اتأثیر .2جدول  T في بعض صفات النمو لمحصول الحمص المصاب بالفطرFusarium solani.
Table 2. Effect of Biocont-T on some growth characteristics of chickpea infected with Fusarium solani.

رقم المعاملة
Treatment No.

طول المجموع 
الحضري/ 
نبات (سم)
Foliage
length/
Plant
(cm)

المجموع طول 
ري/ نبات جذال

(سم)
Root

length/
Plant
(cm)

الوزن الطري 
للمجوع 

الخضري/ نبات 
(غ)

Foliage fresh
weight/plant

(gm)

الوزن الجاف 
للمجموع 

الخضري /نبات 
(غ)

Foliage dry
weight/plant

(gm)

الوزن الطري 
للمجموع 

الجذري/ نبات 
(غ)

Root fresh
weight/plant

(gm)

الجاف الوزن
للمجموع 

الجذري/ نبات 
(غ)

Root dry
weight
(gm)

135.0320.0715.444.201.630.56
233.3320.3315.384.051.510.53
330.8019.2014.744.231.370.50
431.5319.8713.343.671.700.58
532.7719.6316.954.801.690.46
631.3719.4716.244.431.650.59
725.5718.9014.154.081.450.51
وى تسعند مأقل فرق معنوي

%5احتمال 
LSD at P= 5%

3.06nsnsnsnsNs

ns =غیر معنوي(Not significant)
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علیة المكافحة بالمستحضراالبحث على أهمیة وفانتائج هذتدل
صابة بمرض تعفن جذور الحمص في تقلیل شدة اإلBiocont-Tالحیوي 

ر م البتموس المدعم بالفطااستخدالسیما عند ،ً نتاج كمًا ونوعاوزیادة اإل
و مزیج المستحضر الحیوي أحجم/حجم %10أو %5بنسبة الحیوي 
مع ما أشار إلیه هذه النتیجة تتفق و .بتموسغ 500+ غ 10بواقع 

ستخدام الفطر الحیوي اأهمیة إلى مدى مجموعة من الباحثین 

Trichoderma harzianum في مكافحة مرض تعفن جذور الحمص
دراسة الههذتؤكد و ).Fusarium solani)5 ،7 ،8المتسبب عن الفطر 

في مكافحة Biocont-Tستخدام المكافحة الحیویة بالمستحضر أهمیة ا
المكافحة مكان عن بتعاد قدر اإلواال،مرض تعفن جذور الحمص

ق األخرى التي قد تكون ملوثة للبیئة أو ذات تكلفة ائالكیمیاویة والطر 
عالیة.

.Fusarium solaniفي بعض عناصر إنتاج المحصول لنبات الحمص عند اإلصابة بالفطر Biocont-Tتأثیر استخدام المستحضر الحیوي .3جدول 
Table 3. Effect of Biocont-T on some yield components of chickpea infected with Fusarium solani.

رقم المعاملة
Treatment No.

محصول بیولوجي/ 
نبات (غ)

Biological
yield/plant (g)

اإلنتاج البذري/نبات 
(غ)

Seed yield/plant
(g)

معاملةبذرة/100زن و
(غ)

100 seed weight/
treatment (g)

النسبة المئویة للبذور الضامرة 
والتالفة (%)

Percent of atrophied and
damaged seeds (%)

110.333.8632.962.33
213.854.4034.092.00
38.903.9133.520.33
412.774.6334.500.67
510.314.5234.231.00
612.275.2834.121.00
78.873.1022.0717.33
وىتسعند مأقل فرق معنوي

%5احتمال 
LSD at P= 5%

0.950.513.224.24

Abstract
Ali, H.H., K.M. Fatah and Q.A. Marzani. 2015. Biological control of chickpea root rot caused by Fusarium solani using
Biocont-T in the field. Arab Journal of Plant Protection, 33(3): 287-291.

A field study was conducted in the Girdarasha station (8.8 Km. south of Erbil), College of Agriculture, Salahaddin University, Erbil
Province, Kurdistan Region, Iraq. The study objective was to determine the efficiency of the commercial biological formulation of Trichoderma
harzianum (Biocont-T) in reducing the infection severity with chickpea root rot caused by Fusarium solani and its ability to improve plant
growth and yield. Results revealed the significant effect of the biological agent in reducing infection severity (18.33-22%) compared to control
(26.67%). However, there was no significant effect on plant growth characteristics except the foliage length which was 30.80-35.03 cm
compared to control (25.57 cm). Results of all yield components (biological yield, seed yield, weight of 100 seed, and reduction of the
percentage of damaged and atrophied seeds) were significantly increased. The best treatment was applying peat moss supported with
Trichoderma harzianum prepared from the biological formula Biocont-T at the rate of 5% and 10% (W/W), or with a combination of 10g
Biocont-T + 500 g peat moss/treatment.
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