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نزشخٍض انغضٌئً نجؼغ انفطشٌبد انًسججخ نًشع رؼفٍ عزوس ولىاػذ سٍمبٌ انجبلالء ويمبويزهب ا

وانفطش االحٍبئً  viciae  biovar. leguminosarum Rhizobiumثبسزؼًبل انجكزشٌب 

Trichoderma viride ًيحبفظخ ثبثم ف 

 ًذ احًذ ػًشاٌ يح                                 ػهذ ػجذ ػهً هبدي يطهىة      

 عبيؼخ انفشاد االوسؾ انزمٍُخ/ انكهٍخ انزمٍُخ انًسٍت

   ًهخضان   

قمالً مشرَعس ذىرحش جلرحلالء ضحذعس لمكحفظس ذحذل جوطشحر مزع ضعفه ؾذَر َلُجعد  15ذٕىص وطحتؽ جلمظف جلكملٓ جلذْ جؾزْ فٓ         

% 75-26.7 ضزجَقيص ذيٕه % َذشيدز جطيحذس100-40طحذس ضزجَقص ذيٕه طٕمحن جلرحلالء فٓ ؾمٕع جلمىحؽك جلطٓ شملٍح جلمظف َذىظد ج

َ  solani Rhizoctonia  َFusarium solani َذٕىييص وطييحتؽ جلعييشش َجلطشيينٕض ضرييحٔه فييٓ َؾييُو جلفنزٔييحش ج  َؾييد جن جلفنييز 

Macrophomina phaseolina جلفنيز  عشليس ميه 12. جغرطص وطحتؽ جلطشنٕض جلؿشٔثٓ لٍذي جلفنزٔيحش جن ظٍُرج  جكػزٌحsolani  .

R  َ9  عييش ش مييه جلفنييزM. phaseolina مييح عييدج جلفنييز  مطنحذمييسsolani  .F مييع عييشلطٕه ضحذعييس لييً ذحطييطندج   لييي ٔظٍييز ضنييحذك

ذٕىيص وطيحتؽ  ج بطريحر للمميدرز  ٌَيذج ولٕيل عليّ وليس عميل ٌيذي جلطمىٕيس فيٓ جلطشينٕض. PCR Polymerase Chain Reactionضمىٕيس

 جلركطزٔييح  مييهعييش ش  7جلكظييُش علييّ  ضييي .ضفييحَش فييٓ وظييد ج ورييحش َضشييحٔز فييٓ شييدز ج طييحذسمدرَطييس ج مزجػييٕس للفنزٔييحش جل

viciae.biovar Rhizobium leguminosarum َذىظييرس جلىطييحتؽ لييدرز ٌييذي جلعييش ش علييّ ضػرييٕؾ جلفنزٔييحش جلممزػييس  َأظٍييزش

َجلفنز ج قٕحتٓ  leguminosarum .Rمل ذٕه جلركطزٔح %. َجظٍزش وطحتؽ جلظلس جلنشرٕس ضفُق معحملس جلطكح100-50.74ذٕه ضزجَقص

T. viride  ذمزع ضعفه ؾذَر َلُجعيد معىُٔح فٓ وظرس َشدز ج طحذس  بفؼحجلمؼحف جلّ جلطزذس جلملُغس ذحلفنز جلممزع مكدغس ذذلك

معيحٕٔز جلىميُ فيٓ جلىريحش  كمح لُقظ ضفُلً فيٓ سٔيحوز% علّ جلطُجلٓ 18.33-66.67َ15.00% -53.33ضزجَقص ذٕه ج  طٕمحن جلرحلالء 

 .لٕحطح مع معحملس جلممحروس جلفنز ذمفزوي 

Molecular identification of some Fungi caused Broad  bean root and crown disease 

controlled by using Rhizobium leguminosarum biovar viciae bacteria and Bioagents 

Trichoderma viride in the province of Babylon 

Ahed A H Matloob                                               Mohamed A I K Alkaif 

Al furat Al Alawsat tech. Uni. Al Musaib Tech. College 

ABSTRACT: 

     The field survey results that conducted in 15 fields planted with Broad  bean belong to Babylon 

province showed the spread of roots and bases of peas stems rot disease in all the regions that covered 

with this survey with infection percentage of about 40 – 100% with a severity of injury about 26.7 – 

75%. The results of isolation and diagnosis Variation in the presence of fungi found that the fungus  

Rhizoctonia solani , Fusarium solani and Macrophomina phaseolina The most visible. The results of 

molecular diagnostics of these fungi proved that there are 12 isolates R. solani and 9 isolates of the 

fungus M. phaseolina complete except the fungus F. solani do not appear complete with its two 

isolates used by technical of PCR Polymerase Chain Reaction. The test results of the ability of 

pathogenic fungi studied showed Variation in the rates of germination and variation in the severity of 

infection. Been getting 7 isolates of bacteria  Rhizobium leguminosarum biovar viciae of been has 

been getting  and the results showed the ability of these isolates were discouraged by pathogenic fungi 

and ranged from 50.74-100%. The results of wooden canopy showed that the treatment outweigh the 

integration between bacteria and mushrooms R. leguminosarum  bio T. viride added to the 

contaminated soil fungus pathogen causing significance reduction in the proportion of the severity of 

rot disease and the base of peas stems ranging between 53.33- 66.67% and 15.00-18.33% respectively 

as observed superiority in increasing the growth standards in the plant compared with comparison 

treatment of mushroom alone. 
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 :انًمذيخ-1

ئليييّ جلعحتليييس جلرمُلٕيييس  .Vicia faba Lضعيييُو جلريييحلالء        

Fabaceae  َضعد مه جلىرحضحش ج لطظحؤس جلمٍمس فٓ جلعدٔيد ميه

ذلدجن جلعحلي َضأضٓ ذحلمزضرس جلػحوٕس ذعيد جلعحتليس جلىؿٕلٕيس ميه قٕيع 

 جألٌمٕييييس ج لطظييييحؤس َجلؿشجتييييز جلمييييُؽه جألطييييلٓ لٍييييح  

Graham َVance ،2003 َ FAO، 2006 ) ٔييشرن ورييحش

جلريييحلالء فيييٓ جمليييد جلمىيييحؽك جلشرجعٕيييس فيييٓ جلعيييزجق ئ  ذلشيييص 

وَومييحً   58600  قييُجلٓ 2012عييح  ل جلمظييحقس جلمشرَعييس فٍٕييح

 جلؿٍييييييييحس جلمزكييييييييشْ  ؽييييييييه 114600ج وطييييييييحؼ َكمٕييييييييس 

ضظييييحخ جلرييييحلالء ذحلعدٔييييد مييييه جألمييييزجع  (.2012لإلقظييييحء،

ٔعيد  جلفنزٔس َأٌمٍح مزع ضعفه جلؿذَر َلُجعد جلظٕمحن َجلذْ

مييه جألمييزجع  جش جلطييأغٕز جلكرٕييز علييّ مكظييُش جلرييحلالء فييٓ 

ففيييٓ جلظيييىُجش ( Icarda,2003  جلعدٔيييد ميييه مىيييحؽك جلعحل ييي ي

ج بٕيييزز ليييُقظ جونفيييحع فيييٓ معيييد ش ج وطيييحؼ فيييٓ مكظيييُش 

قظد مح جشحرز  2000جلرحلالء فٓ جلعزجق ج  ذلغ ج وطحؼ فٓ طىس 

فييٓ طييىس ؽييه جمييح  221524جلٕييً جلمزكييش ج قظييحتٓ جلظييىُْ 

فرلييغ  2012ؽييه جمييح فييٓ عييح  154400 ذلييغ  ج وطييحؼ  2011

ؽييه َجن ٌييذج ج ونفييحع فييٓ ج وطييحؼ جطييرحذً  114600ج وطييحؼ 

كػٕزز َمه جذزس ٌذي ج طرحخ ٌُ ج طحذس ذحلعدٔد ميه جلمظيررحش 

جلطييييٓ ضطُجؾييييد فييييٓ جلطزذييييس َأٌمٍييييح جلفنييييز  جلمزػييييٕس للىرييييحش

Rhizoctonia solani   ،spp.  Fusarium  َ
Macrophomina phaseolina  َ,Pythium spp.    ئ

ضمييُ  ٌييذي جلفنزٔييحش ذمٍحؾمييس جلرييذَر َجلرييحورجش َؾييذَر ٌييذج 

جلمكظُش مظررس ضعفىً ممح ٔإوْ ئلّ قيدَظ بظيحتز كرٕيزز فيٓ 

(.جططندمص ؽزجتك عيدز 2008،َآبزَن  Van Leurجإلوطحؼ   

لمكحفكس ميزع ضعفيه ؾيذَر َلُجعيد طيٕمحن وريحش جلريحلالء مىٍيح 

(. لكيييه َؾيييد أن 2007طيييطندج  جلمكحفكيييس جلكٕمٕحتٕيييس  ؾحطيييي ،ج

للمرٕييدجش جلكٕمٕحتٕييس ذعييغ جلطييأغٕزجش جلظييلرٕس فييٓ جلرٕثييس َطييكس 

 جلعشيييُجتٓمظيييطٍدفس وطٕؿيييس لالطيييطعمحش جلجإلوظيييحن َأقٕيييحء مٕيييز 

 (. 2014َجبيييزَن ، Kasumbweَجلنيييحؽة لٍيييذي جلمرٕيييدجش  

طيطعمحش جلكحتىيحش لذلك ذدجء جلطفكٕز فٓ جلردجتل جلطٓ ميه أذزسٌيح ج

جلكٕ     يي س جلدلٕمييس فييٓ ذييزجمؽ جلمكحفكييس جإلقٕحتٕييس لنفييغ لمييحـ 

جلمظييررحش جلمزػيييٕس َسٔ  يي حوز جإلوطيييحؼ َضيييأضٓ فييٓ ممدميييس ٌيييذي 

 Plant Growth جلعُجمييل جلركطزٔييح جلمكفييشز لىمييُ جلىرييحش

Promoting Rhizobacteria  PGPR    َمىٍييح جلركطزٔييح

Rhizobium  Bin  شِ جلطيييييييأغٕزجش . ضعييييييي(2002َآبيييييييزَن

ج ٔؿحذٕييس لٍييذي جلكحتىييحش جضؿييحي جلىرييحش لمييح ضمطلكييً مييه بظييحتض 

قظٕص ذحٌطميح  كرٕيز ميه لريل جلمٍطميٕه ذنظيُذس  ممٕشز آ  أوٍح 

جلطزذييس فحطييطعملص كمنظييرحش قُٕٔييس عىييد سرجعييس جلمكحطييٕل 

( َممييدرضٍح علييّ Mathews َ Sparkes  ،2001جلرمُلٕييس  

ٍييح علييّ جلرمييحء َجلطكييحغز فييٓ جلطعييحٔم مييع جلىرييحش جلعحتييل َلحذلٕط

، Boddey َHungriaمىنمييس جلؿييذَر َذعيييد أورييحش جلريييذَر.  

َكيييذلك ضطمٕيييش ذحلفعيييل جلطػرٕنيييٓ أَ جلطىحفظيييٓ لمظيييررحش  (1997

 Mazenج ميزجع َضكفٕ      ي ش وميُ َوفحعيحش جلعحتيل جلىرييحضٓ  

ميه  viride Trichoderma . كمح ٔعد جلفنيز(2008 َآبزَن

حتٕس لمظيررحش ئميزجع جلىريحش، لميح ٔمطلكيً عُجمل جلممحَمس جإلقٕ

ميييه بظيييحتض ضؼيييحؤس مطىُعيييس جضؿيييحي جلمظيييررحش جلمزػيييٕس 

 َآبيزَن،  Krupa  َأٌمٕطً فٓ ضكظيٕه وميُ جلىريحش َئوطحؾيً،

2014  َTalla   ، 2015َآبزَن) 

َألٌمٕييس مييزع ضعفييه ؾييذَر َلُجعييد طييٕمحن جلرييحلالء            

ُؾٍييحش جلكدٔػييس فييٓ َللركيع عييه ؽزجتييك ممحَمييس ضىظيؿي مييع جلط

جلعحلي فٓ جلطملٕل مه جططعمحش جلكٕمٕحَٔحش فيٓ جلشرجعيس طيممص 

عييشش َضشيينٕض ذعييغ جلفنزٔييحش مييه  ٌييذي جلدرجطييس ذٍييدف 

مكحَليس َ سورحضحش جلريحلالء جلمظيحذس َجبطريحر مميدرضٍح ج مزجػيٕ

مكحفكييس مظييررحش مييزع ضعفييه ؾييذَر َلُجعييد طييٕمحن جلرييحلالء 

 س َئؾزجء جلطكحمل ذٕىٍح.ذحططعمحش ذعغ جلعُجمل جإلقٕحتٕ

 انًىاد وؽشائك انؼًم: 2-

يسح يشع رؼفٍ عزوس ولىاػذ سٍمبٌ انجبلالء فً ثؼغ 1-2

 يُبؽك يحبفظخ ثبثم

جلرحلالء ضي أؾزجء مظف لمزع ضعفه ؾذَر َلُجعد طٕمحن      

ضزجَقص  ل،قم 15ج  جوطند   2014 -2013للمُطي جلشرجعٓ 

ضي قظحخ جلىظرس جلمثُٔس  فٓ مكحفظس ذحذل وَوي7.5 -1مظحقطٍح 

َكمح َ قظحخ شدز ج طحذس َفك جلدلٕل جلمزػٓ  لإلطحذس

= 2 = ضلُن ضعفه( جلؿذَر جلػحؤُس .1 = ؾذَر طلٕمس.0 ٔأضٓ 

= ضلُن 3 ضلُن جلؿذَر جلػحؤُس َؾشء مه جلؿذر جلزتٕظٓ.

= ضلُن جلؿذر 4 جلؿذر جلزتٕظٓ وَن ضلُن لحعدز جلظحق.

 صَقظر = مُش جلىرحش.5 ز جلظحق.جلزتٕظٓ َضٍزؤي َضلُن لحعد

 كمح ٔلٓ  (Mckinney  1923 شدز ج طحذس ذأعطمحو معحولس

 ) ػذد انُجبربد فً     ) ػذد انُجبربد فً         ) ػذد انُجبربد فً            

 (5×5(   + ... + انذسعخ  1×1(   +   انذسعخ 0× 0انذسعخ                  

 100×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ% نشذح اإلطبثخ = ــــــــ

 5× يغًىع انُجبربد انًفحىطخ                                 

ػــــضل ورشخٍض انفطشٌبد انًشافمخ نغزوس ولىاػذ 2-2

 -سٍمبٌ انجبلالء:

جلىرحضحش جلطٓ ظٍزش علٍٕح أعزجع جإلطحذس ئلّ  صؾلر     

أؾشجء مه جلؿذَر َلُجعد جلظٕمحن جلطٓ ظٍزش ، جبذ زجلمنطر

 ذحلمحء جلؿحرْ ح أعزجع جلطعفه َجلطمزقحش ، مظلصعلٍٕ

% كلُر 0.5طنكٕحً ذمكلُش ٌحٔرُكلُرجش جلظُؤُ    عممصَ

وشفص ذُرق جلطزشٕف جلمعمي قز( َقظد جلنزق جلمُطّ ذٍح َ

لنع ورحضٕس فٓ كل  4سرعص ذُجلع ََوملص ذُجطنس ملمؾ معمي 

(  PDA طي قحَْ جلُطؾ جلشرعٓ  9ؽرك ذطزْ لنز 

Potato Dextrose Agar  ُْٕجلم  ؼحف ئلٕس جلم  ؼحو جلك

Tetracycline  ملشي / لطز َ لك ذعد ضعمٕي جلُطؾ  200ذطزكٕش

كشي/طي1.5َػشؾ  º  121ذؿٍحس جلمإطدز  
2

ولٕمس 15 ( لمدز 

 أٔح ، 3لمدز  º  1±25قؼىص جألؽ   رحق فٓ ورؾس قزجرز 
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.   أػشاع اإلطبثخ ثًشع رؼفٍ عــــزوس 1 طىسح

 ولـــــــىاػذ سٍمبٌ انجبلالء

اػشاع ػهى   -األػشاع ػهى انغزوس ولبػذح انسبق    ة -أ

 انغزس انشئٍسً وانضبَىٌخ

 انزشخٍض انغضٌئً:3-2

شعرس  /ضي ضىفٕذ ٌذي جلدرجطس فٓ منطرز جألذكحظ جلؿشٔثٕس        

مزكش ضلُظ  /جلرحٔلُؾٓ جلؿشٔثٓ لظي /جألمذٔس جلمكُرز ؾٕىٕح

جلشذجء/ وجتزز ذكُظ جلرٕثس َجلمٕحي جلطحذع لُسجرز جلعلُ  

  َجلطكىُلُؾٕح/ ذشدجو.

  ؽشائك انؼًم انخبطخ ثزمٍُخ انـPCR 

  َضىمٕطً DNAأَ ً  ئططنالص جلكحمغ جلىَُْ 

َ  Rhizoctonia solaniعشلس مه جلفنز 12ضي جططندج       

مه  شعش  Fusarium solani َ9عشلس مه 12

Macrophomina phaseolina  َجلطٓ طرك عشلٍح مه

ج   جلرحلالء جلمظحذس مه مكحفظس ذحذلؾذَر َلُجعد طٕمحن 

 Geneaidجلنحص ذح ططنالص مه شزكس  Kitجططند  

 Reagent Genomic DNA Kit)  ّومٕص ٌذز جلعش ش عل

جٔح   7لمدز  Potato Dextrose Brothجلُطؾ جلشرعٓ 

جلششش جلفنزْ  رشف º  1±25ىص علّ ورؾس قزجرزَقؼ

ذُجطنس َرق جلطزشٕف ذعد جلطنلض مه جلُطؾ جلمشذْ، َػع 

جلششش جلفنزْ جلمزشف وجبل جلٍُو لشزع ضؿفٕف جلعٕىس 

َجلطنلض مه جلزؽُذس جلشجتدز للكظُش علّ كػحفس كرٕزز مه 

جلششش جلفنزْ َػعص كمٕس مىً فٓ ٌحَن بشفٓ غي ؽكه 

ه جلظحتل ، وملص كمٕس مىً جلّ أورُخ جذىدرَف ذُؾُو جلىطزَؾٕ

Eppendroffe tube) ّمحٔكزَلٕطز مه 293 ( قحَٔس عل

  65جلمُػُن فٓ ورؾس قزجرز  EDTA مكلُش
o
غي ُطكك  

 محٔكزَلٕطز مه 7.5 ذُجطنس عٕدجن بشرٕس .أػٕف 

مع جلطكزٔك ذلنف أرذع مزجش  Lyticaseملشي/مل جوشٔي 20

-60   لمدز ° 37ذدرؾس قزجرز  لشزع جلمشؼ.ُقؼىص جلعٕىحش

ولٕمس لكٓ ٔمُ  جألوشٔي ذطكنٕي جلؿدجر جلنلُْ، غي ذُزوش جلّ 30

 13000-16000ورؾس قزجرز جلشزفس.وُرذش مزكشٔحً ذظزعس 

( (Supernatantوَرز/ولٕمس لمدز ولٕمطٕه َأسٔل جلزجتك 

 Cell Lysisمحٔكزَلٕطز مه مكلُش جلطكلل 300 .جػٕف 

Buffer س جذىدرَف جلكحَٔس علّ جلزجطد جلفنزْ جلّ كل أورُذ

ولحتك علّ  10َقزكص ذلنف لشزع جلمشؼ.قؼىص لمدز 

 5ولحتك.جػٕف  3  مع جلطملٕد جلمظطمز كل °60ورؾس قزجرز 

 5غي قؼىص لمدز  RNaseمحٔكزَلٕطز مه جوشٔي ضكنٕي جش 

محٔكزَلٕطز مه مكلُش ضزطٕد جلرزَضٕىحش  100ولحتك.جػٕف 

Protein Removal Buffer  ُمشؾص جألوحذٕد ؾٕدجً ذُجطنس ،

غحوٕس.ضُزكص جلعٕىحش  10لمدز  Vortex mixجلمحسؼ جلكٍزذحتٓ 

-16000علّ جلػلؽ لمدز بمض ولحتك.ورذش مزكشٔحً ذظزعس 

وَرز/ولٕمس لمدز غالظ ولحتك.وُمل جلزجتك جلكحَْ علّ  14000

جلمظطنلض ذُجطنس محطس ولٕمس جلّ أوحذٕد جذىدرَف DNA جل 

محٔك   زَلٕ ط ز مه  300عممس قحَٔس علّ وظٕفس َم

جألٔشَذزَذحوُش ذدرؾس قزجرز جلشزفس.ُقزكص جألوحذٕد ذلنف 

ذشكل ضزكٕد ٔشرً  DNAعدز مزجش لكٕه ظٍُر جل 

وَرز/ولٕمس لمدز  14000-16000جلنٕؾ.وُرذش مزكشٔحً ذظزعس 

ولٕمطٕه.أسٔل جلزجتك ذزفك َلُلرص جألوحذٕد علّ َرلس وشحف 

محٔكزَلٕطز ذدرؾس قزجرز جلشزفس مه  300معممس. جػٕف 

 DNA% ئٔػحوُش َلُلرص جألوحذٕد ذلنف عدز مزجش لشظل جل 70

وَرز/ولٕمس   14000-16000جلمطزطد.وُرذش مزكشٔحً ذظزعس

لمدز ولٕمطٕه، غي أسٔل جإلٔػحوُش ذزفك.لُلرص جألوحذٕد علّ َرلس 

ولٕمس لشزع ضؿفٕف 10-15 وشحف معممس لمدز 

-Tris محٔكزَلٕطز مه مكلُش  50-100جلزجطد.أػٕف

Borate EDTA buffer (TEB)  َقؼه علّ ورؾس قزجرز

ولٕمس.ئ ج لي ُٔىؿش جلطؼنٕي فٓ وفض ُٔ  30-60   لمدز ° 60

   °2-8 ذدرؾس قزجرز ج ططنالص ضُكفظ جلىمح ؼ ؾحٌشز

 انجبدئ انخبص انًسزخذو فً ػًهٍخ رشخٍض انفطشٌبد

ىمُص جألَكظؿٕه جلكشف عه جلكحمغ جلىَُْ مغحوٕحً  

(DNA) 

 Electrophoresisجططندمص ؽزٔمس جلطزقٕل جلكٍزذيحتٓ        

للكشييف عييه جلكييحمغ  %1جألكييحرَس ذطزكٕييش  ذاطييطعمحش ٌييال 

 جلىييَُْ مىمييُص جألَكظييؿٕه َكحوييص جلمكحلٕييل جلمطنلرييس ٌييٓ 

Agarose َ TBE bufferَ Bromophenol blueَ 

Ethidium bromide َُمىميُص . ضي ضزقٕيل جلكيحمغ جلىي ْ

قظيييييد ؽزٔميييييس جألَكظيييييؿٕه  ؾيييييل جلكشيييييف عيييييه ومحَضيييييً 

Sambrook) ،1989)  َجبزَن. 

 Polymeraseضفحعل جلرلمزز جلمطظلظل غحلػحً  ؽزٔمس عمل 

Chain Reaction 

لطؼنٕي مىحؽك جلطفحعل ذحطيطندج   PCRجططندمص ضمىٕس جل 

(. أؾزٔييص ؽزٔمييس جلعمييل ذكؿييي 1جلرييحوب جلمييذكُر فييٓ جلؿييدَش  

( جعطمييحوجً علييّ 2ٕطز َكمييح مُػييف فييٓ جلؿييدَش  مييحٔكزَل 20

جلمظييييىع مييييه شييييزكس  Master Mixجلىشييييزز جلمزفمييييس فييييٓ 

Bioneer      

 
 

 

 -ب -               -أ-      
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 . ثؼغ انظفبد انخبطخ ثبنجبدئبد انزً رى اسزخذايهب نهكشف ػٍ انفطشٌبد1عذول 

 

 (bpقؿي جلكشمس جلطٓ ضىطؿً  

 

 جطي جلفنز جطي جلرحوب ′3جلّ  ′5ضظلظل جلىُٕكلُٕضٕدجش مه

700 
5

'
-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3

'
 ITS1f 

R. solani 
5

'
-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3

'
 ITS4r 

658 
ATCGGCCACGTCGACTCT-3-5 TEF-F.s4f 

F. solani 
GGCGTCTGTTGATTGTTAGC-3-5 TEF-F.s4r 

350 
CCGCCAGAGGACTATCAAAC-3-5 MpKF 

M. phaseolina 
CGTCCGAAGCGAGGTGTATT-3-5 MpKR 

 . أحغبو انًىاد انكًٍٍبوٌخ انًسزخذيخ فً انزفبػم2عذول 

 جلكؿي جلمُجو جلكٕمٕحتٕس

Master Mix 5 μl 

Primer forward 2.5 μl 

Primer Reverse 2.5 μl 

DNA 5 μl 

Nuclease – Free Water  ّ20أكمل جلكؿي ئل 

Total μl  20 

 

ئلّ َوملص جلعٕىحش   PCRٔحً ذُطحؽس ؾٍحس جلنزو جلمزكشْ جلنحص ذأوحذٕدذعد ئضمح  جإلػحفحش ؾمٕعٍح ُمشؾص جلعٕىحش مزكش     

جؾزْ ضفحعل ضؼنٕي جلظالطل لدوح ( Hambrug,Germany) Cycler Eppendorf Master جلذْ مه وُن PCRؾٍحس جش

 ٔلٓ ( َكمح (2007َجبزَنStojsinجعطمحوج علّ جلرزوحمؽ جلمُطُف مه لرل  Rhizoctonia solaniجلعش ش 

 عدو جلدَرجش جلشمه ورؾس جلكزجرز جلننُجش ي جلننُزرل

1 Initial Denaturaion 95    2 min 1 

2 Denaturation 94     30 Sec. 35 

3 Annealing 55     1 min 

4 Extension 72     1 min 

5 Final extension 72     10 min 1 

 ( .2012َجبزَن، Arifطمحوج علّ جلرزوحمؽ جلمُطُف مه لرل  جع F. solaniَجؾزْ ضفحعل ضؼنٕي جلظالطل لدوح جلعش ش 

 عدو جلدَرجش جلشمه ورؾس جلكزجرز جلننُجش رلي جلننُز

1 Initial Denaturaion 94    2 min 1 

2 Denaturation 94     1 min 40 

3 Annealing 58     1 min 

4 Extension 72     2 min 

5 Final extension 72     10 min 1 

 Babuجعطمحوج علّ جلرزوحمؽ جلمُطُف مه لرل   Macrophomina phaseolinaَجؾزْ ضفحعل ضؼنٕي جلظالطل لدوح جلعش ش 

 (. ,2007 َجبزَن

 عدو جلدَرجش جلشمه ورؾس جلكزجرز جلننُجش رلي جلننُز

1 Initial Denaturaion 95    2 min 1 

2 Denaturation 95     30 Sec. 25 

3 Annealing 56     1 min 

4 Extension 72     2 min 

5 Final extension 72     10 min 1 
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 PCRرجذعحً  ؽزٔمس عمل جلطزقٕل جلكٍزذحتٓ لىُجضؽ ضمىٕس جل 

جلمذكُرز جعالي فٓ جلفمزز  وفظٍح أططندمص ؽزٔمس جلطزقٕل      

محعدج جططندج  ٌال   DNAغحوٕحً للكشف عه عملٕس ضؼنٕي جل 

 %.1% ذد ً مه 1.5طزكٕش جألكحرَس ذ

 نجؼغ انفــطشٌبد انًؼضونخ اخزجبس انًمذسح األيشاػٍخ5-2

ضي جبطرحر جلممدرز ج مزجػٕس لعش ش جلفنزٔحش جألكػز     

عشلس مه 12ضكزجرج مه ذٕه جلفنزٔحش ج بزِ ،جلطٓ شملص   

 R. solani َ9عشلس م  ه جلف   نز  F. solani َ12جلفنز

 جلفؿلفٓ جورحش ذذَر  َضأغٕزٌح(   M. phaseolinaعش ش 

مي Water Agar    20 علّ جلُطؾ جلشرعٓ ج ك ز َجلمحء 

َ لك ذذرز /جلنرك  52ذمعدش لطز محء ممنز(  1جكز ، 

( ذعد  لك ضي (Bolkan  َButler 1974ق      ظد ؽزٔمس 

قظحخ شدز جػٕس علّ جورحش ذذَر جلرحلالء َكشف جلمدرز ج مز

فمزز مظف قظد مح  كز فٓ  جلىحذطس ىرحضحشفٓ جلؿذَر لل ج طحذس

 . (2-1ضعفه جلؿذَر  

 leguminosarum bv. viciae  ػضل ورشخٍض ثكزشٌب6-2
R. .يٍ انؼمذ انغزسٌخ نُجبد انجبلالء 

ضي للع جلىرحش جلرحلالء ذحلكحمل مع جلطزذس جلمكٕنس ذؿذَري      

ؿمُن َذكذر شدٔد َومل جلّ جلمنطرز، جسٔلص جلطزذس جلعحلمس ذحلم

جلؿذرْ َ لك ذشظلٍح ذحلمحء جلؿحرْ غي فظلص جلعمد جلؿذرٔس 

جلطٓ ضمحٔشش ذكرز قؿمٍح َلُوٍح جلُروْ مع ؾشء طشٕز مه 

غي مظلص َعممص ( 2  جلظُرزجلؿذر جلمطظل ذٍح كمح فٓ 

ََػعص علّ أَرجق ضزشٕف  َقظد جلطعلٕمحش جلمُطّ ذٍح

 للٕل مه َطؾمعممس إلسجلس جلمحء جلعحلك ذٍح غي ٌزطص جلعمد مع 

Yeast extract Mannitol  (YM  ً0.1لعمل معلك ومل مى 

 Yeast extract Mannitol Agar YMA   علّ َطؾ مل

( للكظُش علّ مظطعمزجش streakingذنزٔمس جلطننٕؾ  

 1±28مىفزوز ذعد ضكؼٕىٍح ذحلكحػىس ذدرؾس قزجرز 
o
جلّ  

 (.Vincent) ،1981 قٕه ظٍُر جلمظطعمزجش جلركطٕزٔس

 

. انؼمذ انغزسٌخ انفؼبنخ نُجبد انجبلالء انزً رزظف 2 ىسحط

 ثكجش حغًهب ونىَهب انىسدي انًحًش

جٔؼيح ذحلطشينٕض  شغي شنض مظٍزٔيح َمؿٍزٔيح َجعطميد       

جلنظييحتض جلكٕمُقُٕٔييس َجلنظييحتض جلفظييلؿٕس َجلطييٓ ضشييمل 

َجبطرييحر جلىمييُ علييّ َطييؾ YMA جبطرييحر جلىمييُ علييّ جلُطييؾ

زجمحغٕمُش ج سرق َجبطرحر ضكلل جلىشيح جلكُوشُج قمز ََطؾ جلر

لٕش َليدرضٍح عليّ حَلدرضٍح علّ ضػرٕص جلىطيزَؾٕه َجبطريحر جلكحضي

جوطحؼ كرزٔطٕد جلٍٕدرَؾٕه َضمٕع جلؿٕالضٕه َجبطرز ضكلل جلُٕرٔيح 

 َجبطرحر جلكزكس.

 انكشف ػٍ انفبػهٍخ انزؼبدٌخ نهجكزشٌب7-2
leguminosarum .R  ػذ ًَى انفطشٌبد انًًشػخ

Solani ,(RS-8) R. solani. (MP-9) M. phaseolina 

,(FS-6) F  ٌانًسججخ نًشع رؼفٍ عزوس ولىاػذ سٍمب

 .انجبلالء  رحذ انظشوف انًخزجشٌخ 

ضييي عمييل عييحلك ذكطٕييزْ َ لييك ذعييد ضكؼييٕز جلمييزق جلمشييذْ      

Nutrient  broth ٓوَجرق سؾحؾٕيس َذعيد ضعمٕمٍيح لمكيص  7 ف

(، leguminosarum .R  RL1-RL7ذعييييييييش ش جلركطزٔييييييييح 

جٔح  قٕع ظٍز جلىمُ ذشيكل  5  لمدز 27قؼىص  ذدرؾس قزجرز 

 PDA، ذعدٌح ضي ضلمٕف جؽرحق ذطيزْ قحَٔيس عليّ َطيؾ  عكُرز

ميع ضكزٔكيس قزكيس رقُٔيس لطُسٔيع جلنحلٓ مه جلمؼيحو جلكٕيُْ 

ذحلفنزٔحش جلممزػس َ لك ذحبذ لزص مه قحفس لمكص ج ؽرحق 

طييي  0.5غحلييد فلٕىييٓ لنييز جلمظييطعمزز جلفنزٔييس جلىحمٕييس ذُجطيينس 

ََػييعص فييٓ مزكييش جلنرييك ذمعييدش غييالظ مكييزرجش لكييل فنييز 

جؽرحق جبزِ ذحلزجص فنزٔس ضكُْ وفض جلُطؾ َمٕيز  َلمكص

ملمكيييس ذحلركطزٔيييح لشيييزع جلممحرويييس َذيييىفض عيييدو جلمكيييزرجش،  

لكييٕه َطييُش مظييطعمزز  1±25ورؾييس جلكييزجرز  علييّقؼييىص 

لٕحص معيدش ضي  دٌحذعجلفنز فٓ معحملس جلممحروس ئلّ قحفس جلنرك 

قظحخ جلىظرس جلمثُٔس لطػرٕؾ جلىمُ جلفنزْ عليّ جلىمُ جلفنزْ َ

 جلىميُ  (1-% للطػريٕؾ=                       - َفك جلمعحولس جلطحلٕس

 100×(جلفنزْ فٓ معحملس جلركطزٔيح/جلىمُ فيٓ معحمليس جلممحرويس(

، Montealegre  ، 2003َآبزَن .) 

 وانفطشاالحٍبئً .leguminosarum Rرأصٍش انجكزٍشٌب 8-2 
Trichoderma viride  ًوانًجٍذ انكًٍٍبئBeltanal  ًف

خفغ َسجخ وشذح اإلطبثخ ثًشع رؼفٍ عزوس ولىاػذ سٍمبٌ 

 انجبلالء رحذ ظشوف انظهخ انخشجٍخ 

أؾزٔص جلطؿزذس فٓ جلظلس جلنشرٕس جلطحذعس للكلٕس        

طي  12.5جلطمىٕس/جلمظٕد ذاططعمحش أطض ذالططٕكٕس لنز 

منلُؽ معٍح  كشي/أطٕض َػعص فٍٕح ضزذس مشٔؿٕس 1َذمعدش 

معممس ذشحس ذزَمٕد جلمػٕل قؿي / قؿي  1 2:جلرطمُص ذمعدش 

ُٔمحً لرل ج ططعمحش، ضمص ئػحفس معحمالش  15َضزكص لمدز 

وفذش جلطؿزذس ذاططندج  . معحملس 19جلطؿزذس جلطٓ شملص 

 Complete Randomized جلطظمٕي جلعشُجتٓ جلكحمل 

Design  C.R.D لمحـ  َذػالظ مكزرجش لكل معحملس جػٕف

أ.و.كحمل ش علًٕ مه لرل  جلذْ ضي جلكظُ T. virideجلفنز

 َجبطرزش لحذلٕطً طلمحن ؾرز كلٕس جلشرجعس/ؾحمعس ذشدجو

 Bellجلطؼحؤس ػد جلفنزٔحش جلممزػس منطرزٔح قظد ؽزٔمس

% 1مكمالً علّ ذذَر جلدبه َذمعدش ( (1982َجبزَن 

أٔح  مه جػحفس جلفنز جلممزع،أػٕف عحلك  5َسن( لرل َسن/

جلّ جلطزذس ذكظد  .RL1) )leguminosarum Rجلركطزٔح 

( مع جؾزجء ذعغ  (2008َجبزَن  Singh ؽزٔمس

لرل  مل مه جلعحلك لكل جطٕض  20جلطكُٔزجش، ج  ضي أػحفس 
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، كمح أػٕف جلمرٕد مزع ذػالغس جٔح جػحفس جلفنز جلم

Beltanol مل/ لطز ذعد  1س جلمذكُرز لً ذطزكٕش  ػمه جلمعحمل

% 1جلذْ أػٕف ذىظرس  ُٔ  َجقد مه ئػحفس جلفنز جلممزع

َضزكص   َسن/َسن( ئلّ ؾمٕع جلمعحمالش جلطٓ ضطنلد  لك

 ،وجٔخ 2012َ  منلُخ ،معحملس جلممحروس ذدَن أْ جػحفس 

 5، ذُجلع رعص جألطض ذرذَر جلرحلالء مكلٕس( . س2013

ذعس جلطؿزذس َطمٍٕح كلمح وعص َضمص مطحذذَر/ جطٕض. 

جلكحؾس. أبذش جلىطحتؽ ذعد مزَر شٍزٔه مه جلشرجعس ذكظحخ 

جلُسن قظحخ َحلمزع وظرس َشدز ج طحذس جلمؿمُن جلؿذرْ ذ

 جلنزْ َجلؿحف للمؿمُن جلؿذرْ َجلنؼزْ َجرضفحن جلىرحش

 .َقؿي جلؿذَر

 انُزبئظ وانًُبلشخ3-

 ٍمبٌ انجبلالءانًسح انحمهً نًشع رؼفٍ عزوس ولىاػذ س1-3

( جلييذْ جؾييزْ فييٓ قمييُش 3أظٍييزش وطييحتؽ جلمظييف  ؾييدَش        

سرجعس ورحش جلرحلالء َؾُو َجوطشحر مزع ضعفه ؾيذَر َلُجعيد 

طٕمحن  جلرحلالء فٓ ؾمٕع جلم  ىحؽك جلطٓ شيملٍح جلم ي ظف َذىظيد 

% َشيييدز ئطيييحذس ميييه 100-40ئطيييحذس مطرحٔىيييس ضزجَقيييص ذيييٕه 

فيٓ جلعٕىيحش جلطيٓ جبيذش % َكحوص جعلّ شيدز جطيحذس 26.7-75

مييه مىييحؽك ؾرلييس، جلنحٌزٔييس، جلمٍىحَٔس،مُٔلكييس، لزٔييس ج مييح  

% 100َذىظد ئطيحذس  ذحلططحذعجإلمح /جلظرحمٕس وحقٕس جلمىطظز َ

فييٓ ٌييذي جلمىييحؽك. َلييد ٔعييُو طييرد جرضفييحن جإلطييحذس فييٓ ٌييذي 

جلمىحؽك جلّ ئوٍح مىحؽك مطنظظس فٓ سرجعس جلرحلالء ئ  ٔشرن 

ذىحء جلطزذس جلطٓ ضؿٍد ؾذَر   طىُٔحً جَ روجءز فٍٕح ٌذج جلمكظُش

 EL-Mougyجلىرحضييحش َضؿعلٍييح قظحطييس لمظييررحش جلمزػييٕس  

. َ  ضطفييك ٌييذي جلىطييحتؽ مييع مييح ضُطييلص جلٍٕييح (2011َجبييزَن، 

( قٕع جن وظيرس َشيدز ج طيحذس كحويص جعليّ  2002 ، جلؿرُرْ

َٔعشِ طرد  لك جلّ جبطالف مُجلع جلكمُش جلطٓ شيملٍح جلمظيف 

 .  جبطالف جلعُجمل جلرٕثٕس  بطالف مُعد جؾزجء جلمظفَ

. َسجخ وشذح االطبثخ ثًشع رؼفٍ عزوس ولىاػذ سٍمبٌ انجبلالء انزً شًههب انًسح نجؼغ انحمىل فً يحبفظخ ثبثم نهًىسى 3عذول 

 2014-2013انضساػً 

 

ػضل ورشخٍض انفطشٌبد انًشافمخ نغزوس ولىاػذ سٍمبٌ 3-2

 -انجبلالء:

ميه جلفنزٔيحش ميه ؾيذَر عيدي ضي عيشش َضشينٕض أؾىيحص       

 ورحضحش جلرحلالء جلمظيحذس ذميزع ضعفيه جلؿيذَر َلُجعيد جلظيٕمحن

 .solani  .R      َsolani  .F. َ M َليد ضرحٔىيص جلفنزٔيحش 

phaseolina َلد طؿلص َؾُوج فٓ جلمىحؽك فٓ جلظٍُر ذحملد

معظييي جلعٕىييحش، َجن ٌييذي جلىطييحتؽ ضطفييك مييع مييح  كييزي كييل مييه 

 (2007)َجبيييييييييييييزَن Abo-shadyَ( 2002 جلؿريييييييييييييُرْ 

َ  solani  .R ( ميييييه جن جلفنزٔيييييحش 2012 َجلمظيييييعُوْ 

solani  .F. َ M. phaseolina  ميييه جٌيييي جلمظيييررحش ضعيييد

 جلمزػٕس لطعفه ؾذَر َلُجعد طٕمحن جلرحلالء.

 Identification Molecularانزشخٍض انغضٌئً  3-3

  ضعنٓ جول   س كحفٕس  لكُن جلفكض جلمظٍزْ َجلمؿٍزْ     

َ  solani  .R َلحؽ   عس للطفزٔك ذٕه جوُجن ج ؾىحص جلفنزٔس 

solani  .F.  َ M. phaseolina ، لطشنٕض ج  َألٌمٕس ج

ٔىرشٓ ضكدٔد جلؿىض َجلىُن ذحططعمحش ؽزق معطمدز مػل 

جلطشنٕض جلؿشٔثٓ جلذْ ٔكُن  ج قظحطٕس َضنظظٕس عحلٕطٕه 

( َجلظكس FAOَفمح لطعلٕمحش مىظمطٓ جلشذجء َجلشرجعس 

(جؾزْ WHO  )Pommerenke ،2011جلعحلمٕس  

 جلطشنٕض جلؿشٔثٓ لطأكٕد ضشنٕض جلعش ش.

 :DNAي ػضل انحبيغ انُىو 3-4

مه بالٔح عش ش جلفنزٔحش جلمدرَطس،  DNAعشش      

جلمظطنلض، ئ  ذلغ  DNA( ضزكٕش َومحَز 4َٔظٍز جلؿدَش  

وحوُكزج  /محٔكزَلٕطز َضزجَقص ومحَضً مح  9.8 – 7.5جلطزكٕش 

( 4. َمه لٕي جلطزكٕش َجلىمحَز فٓ جلؿدَش 1.91 – 1.51ذٕه 

حَز كحفٕس جلمظطنلض كحن ذىم DNA( ضرٕه جن 5َجلشكل  

 Greenألؾزجء ضفحعل ضؼنٕي جلظلظلس  

َ2012,Sambrook.) 

 

 جلمُلع رلي  جلعٕىس
وظرس 

 ج طحذس%
 شدز ج طحذس% طحذس%وظرس ج  جلمُلع رلي  جلعٕىس شدز ج طحذس%

 62.8 100 جلمٍىحَٔس 9 26.7 40 مكز  1

2 
لزٔس ج مح  

 جلمىطظز
 35.3 54 جذٓ مزق 10 52 100

 40 73 جلمحطي/جلدرَن 11 50 100 ج مح /جلظرحمٕس 3

 43.3 80 جلٍحشمٕس 12 37.5 75 جلردعس 4

 30 60 جلمدقطٕس 13 46 60 جلىٕل 5

 36.6 61 جلعشجَٔس 14 73 100 جلنحٌزٔس 6

 52.5 100 مُٔلكس 15 50 83 جلُؽٕفٕس 7

     75 100 ؾرلس 8
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 .M  -3و solani  .F -2و solani  .R  -1.  انفطشٌبد االكضش ركشاسا انًؼضونخ يٍ عزوس َجبربد انجبلالء 3 طىسح

phaseolina. 

 

انظفبد انزشخٍظٍخ نهفطش  -1 انجبلالءزوس ولىاػذ سٍمبٌ انظفبد انًغهشٌخ انزشخٍظخ نجؼغ انفطشٌبد انًسججخ نًشع رؼفٍ ع .4 طىسح

R. solani االثىاؽ انكىٍَذٌخ انكجٍشح وانظغٍشح نهفطش  -2, انزً رجٍٍ صاوٌخ انزفشع وانزخظش ػُذ يُطمخ انزفشع  وانحبعض انمشٌت يُهبF. 

solani ,3-  انغسى انحغشي نهفطشM. phaseolina (00X.) 

 انًسزخهض يٍ انفطشٌبد انًًشػخ DNAمبوح فً . لٍى انزشكٍض وان4ُانغذول 

 ش
 رمش

 جلعشلس

 ضزكٕش

DNA 

وحوُكزج  

 /محٔكزَلٕطز

 ومحَز

DN

A 

 ش
 رمش

 جلعشلس

 ضزكٕش

DNA 

وحوُكزج  

 /محٔكزَلٕطز

 ومحَز

DNA 

1 RS-1 9.8 1.55 6 FS-6 8.3 1.89 

2 RS-2 9.3 1.76 7 FS-7 8.1 1.58 

3 RS-4 8.8 1.78 8 FS-9 8.3 1.76 

4 RS-5 8.7 1.87 9 FS-10 8.6 1.59 

5 RS-6 9.1 1.82 10 FS-12 7.5 1.77 

6 RS-7 9.3 1.65 11 FS-13 8.2 1.73 

7 RS-8 8.9 1.52 12 FS-14 7.8 1.88 

8 RS-10 9.0 1.77 1 1-PM 8.4 1.79 

9 RS-12 9.3 1.84 2 2-PM 7.9 1,54 

10 RS-13 8.8 1.63 3 3-PM 9.1 1.90 

11 -14SR 8.2 1.56 4 6-PM 8.4 1.67 

12 RS-15 9.4 1.65 5 7-PM 9.5 1.82 

1 FS-1 7.9 1.80 6 MP-8 9.6 1.63 

2 FS-2 8.1 1.67 7 9-PM 9.2 1.91 

3 FS-3 7.7 1.56 8 
13-

PM 
8.8 1.51 

4 FS-4 7.9 1.55 9 
15-

PM 
8.6 1.66 

5 FS-5 8.5 1.81 6 FS-6 8.3 1.89 

 *كم سلى ًٌضم يؼذل نًكشسٌٍ         

1 2 3 

1                     2                    3 
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 . solani  .R.انحبيغ انُىوي نؼضالد انفطش A  % ار ًٌضم1انزشحٍم انكهشثبئً نذَب ػضالد ػهى هالو األكبسوص(5) طىسح

B انحبيغ انُىوي نؼضالد انفطش. solani  .F . C    انحبيغ انُىوي نؼضالد انفطش.M. phaseolina . 

 PCR Chain Reaction  رفبػم رؼخٍى انسهسهخ 

Polymerase 

جظٍزش وطحتؽ ضفحعل جلرلمزز جلمطظلظل لطؼنٕي ووح 

ذحططندج  جلشَؼ جلرحوْء  solani  .Rجلعش ش للىُن 

َوحضؽ جلٍؿزز جلكٍزذحتٕس ذحططعمحش ( ITS4/ITS1جلطشنٕظٓ  

% ظٍُر قش  لؿمٕع جلعش ش جلدجبلس 1.5ج كحرَس ذطزكٕش 

ٌذي جلىطٕؿس ضإكد جن جلفنز َ 700bpفٓ جلطفحعل ذكؿي 

عشلس كمح ٌُ مرٕه  12َجلطٓ ضطؼمه  solani  .Rجلمعشَش ٌُ 

( َضطفك ٌذي جلىطحتؽ مع جلىطحتؽ جلطٓ ضُطل جلٍٕح 6-1فٓ جلشكل  

Helmy    عشلس مه  131جلذْ لح  ذطشنٕض  (2015َجبزَن

مه ؾذَر ورحش جلرحلالء  Rhizoctonia solaniجلفنز 

َذىفض جلُسن  ITS1-ITS4لظلٓ ذحططندج  جلرحوب جلطظ

  solani ضؼنٕي ووح جلعش ش للىُن. كمح جعنص وطحتؽ جلؿشٔثٓ

.F   ٓذحططندج  جلشَؼ جلرحوب جلطشنٕظTEF-F.s4R /TEF-

F.s4fعشلس 12عش ش مه جطل  10( أوِ ئلّ ظٍُر قش  ش

جلدجبلس فٓ جلطفحعل  12,11,9,8,7,6,5,3,2,1)َجلطٓ ضشمل  

( ٌَذي جلىطحتؽ ضطفك مع 6-2حلشكل  كمح مُػف ذ 658bpذكؿي 

جن جططعمحش جلطمحوس جلؿشٔثٕس  ( (2012َجبزَن Arifمح قممً 

بفف جلعىحء فٓ ضشنٕض جوُجن مه  PCRذحططندج  ؾٍحس جش 

َبحطس جلىُن  .Fusarium sppجلفنزٔحش جلعحتدز جلّ جلؿىض 

F. solani ج  جططند   َجلمعشَلس مه جوُجن منطلفس مه جلىرحضحش

َلُقظ أٔؼح مه بالش . جلنحص لٍذج جلشزع TEF-1جلؿٕه 

جلكحمغ جلىَُْ  ٌذج جلطفحعل لطؼنٕي ووح جلعش ش للىُن

ذحططندج  جلشَؼ جلرحوب  M. phaseolinaلعش ش جلفنز 

( أوِ ئلّ ظٍُر قش  لؿمٕع MpKR/MpKFجلطشنٕظٓ  

َضإكد ٌذي  350bpجلعش ش جلمظطعملس فٓ جلطفحعل ذكؿي 

 M. phaseolinaش ش ٌٓ ضحذعس للفنز جلىطٕؿس جن ؾمٕع جلع

( َضطفك ٌذي جلىطحتؽ مع مح قظل 6-3مرٕه فٓ جلشكل  كمح 

مه جن جططعمحش جلرحوب جلنحص  (2007) َجبزَن Babuعلٍٕح 

جعنّ  M. phaseolina MpKFI – MpKRIذحلفنز 

 .350bpقشمس لٍذج جلطفحعل ذكؿي 

 

 

 

 

 

 

نؼضالد انفطش 1- حٍش رًضم انظىسح DNA % نُىارظ رؼبػف انـ1.5و األكبسوص ثزشكٍض . انزشحٍم انكهشثبئً ػهى هال6 طىسح

solani  .R ((12-1 ,-2ػضالد انفطش solani  .F ((12,11,9,8,7,6,5,3,2,1  وػضالد انفطشM. phaseolina (9-1 ) 
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 نجؼغ انفــطشٌبد انًؼضونخ اخزجبس انًمذسح األيشاػٍخ3-5

 ثبسزؼًبل ثــــزوس انفغمػخ انكشف ػٍ انؼضالد انًًش3-6

 ٔحش(  ئن ؾمٕع عش ش جلفنز5جضؼف مه وطحتؽ جلؿدَش       

جلمنطرزز أوش ئلّ بفغ معىُْ فٓ جلىظرس جلمثُٔس لالورحش 

لٕحطحً ذمعحملس جلممحروس جلطٓ ذلشص جلىظرس جلمثُٔس  ورحش جلرذَر 

 solani  .R  % َلد ضفُلص ذعغ عش ش جلفنز98.67فٍٕح 

َ.F solani   َ M. phaseolina  جلطٓ شملصRS-1 ،RS-

4 ،RS-5 ،RS-7 ، RS-8، RS-10 َFS-3 ،FS-6 ،FS-7 

، FS-14، َ MP-9، MP-15 فٓ بفغ ذممدرضٍح جإلمزجػٕس

فٓ قٕه % 0جلىظد جلمثُٔس لالورحش عه ذحلٓ جلعش ش ئ  ذلشص 

قممص جلعش ش ج بزِ بفغ معىُْ ذىظرس جورحش ذىظد 

َضطفك ٌذي جلىطحتؽ مع مح % 57.33-2.67مطفحَضس ضزجَقص ذٕه 

( َعردَ 2008ؾرز َجلزذٕعٓ  ( َ(2002َؾدي  جلؿرُرْ 

جن طرد ضرحٔه جلعش ش فٓ ضحغٕزٌح جلّ  (.2012َآبزَن  

جبطالف جلعش ش فٓ ممدرضٍح علّ جفزجس ج وشٔمحش جلمكللس 

للركطٕه َجلظٕلٕلُس فٓ جلمزجقل ج َلّ مه ج طحذس ٌَذي 

 َ   Pectinaseوَرج ً فٓ جبطزجق جلعحتل َمىٍحج وشٔمحش ضإوْ 
Pectin methylesterase َPectin lyase  َCellulase 

 َPhosphatase  َجلطٓ لٍح ج غز جلكرٕز فٓ ئمزجػٕس جلفنز

 (.   2010علُجن َفزجص،  

اخزجاابس رااأصٍش ثؼااغ انفطشٌاابد انًًشػااخ فااً  َجاابد ثاازوس  3-7

 انجبلالء وثبدسارهب

جلطٓ جغرطص  (6ؽ ٌذي جلطؿزذس  جلؿدَش جططىحوج جلّ وطحت

جلطفحَش فٓ وظد ج ورحش َجلطشحٔز فٓ شدز ج طحذس ضي جوطنحخ 

عشلس َجقدز مه كل فنز  ططعمحلٍح فٓ جلطؿحرخ جلالقمس َجلطٓ 

. ضشٕز جلىطحتؽ جلّ جن ؾمٕع R.s-8   َF.s-6  َMph-9ضشمل 

جلعش ش جظٍزش لدرز جمزجػٕس عحلٕس فٓ جطحذس جلرحورجش 

لكىٍح ضرحٔىص فٓ لدرضٍح ج مزجػٕس ٌَذج ٔطفك مع مح َؾدي َ

 El 2012ََجلمظعُوْ  2002َ جلؿرُرْ،  2000 ؾرز 

Gamalَ El Shamy ،2014.) 

 

 انجبلالء انًظبثخ ثبسزؼًبل ثزوس انفغم. . انكشف ػٍ انؼضالد انًًشػخ انًشافمخ نغزوس ولىاػذ سٍمب5ٌعذول

 

ًؼبيهخ ثـبء لٍبسبً فــً انىســؾ  انضسػـً األكـش وانً انفغمفطــشٌبد انًًشػخ فـً اَجـبد ثـزوس صالس ػضالد يٍ ان .  رأصٍـش 7 طىسح

 انًمبسَخ.

  

 

 

 

 جلمعدش وظرس ج ورحش جلمعدش جلمعحمالش وظرس ج ورحش جلمعحمالش

RS-1 0.00 52-PM 0.00 7-PM 24.00 

RS-4 0.00 RS-2 2.67 FS-9 25.33 

RS-5 0.00 FS-5 5.33 FS-13 25.33 

RS-7 0.00 RS-6 8.00 3-PM 25.33 

RS-8 0.00 FS-1 8,00 MP-8 25.33 

RS-10 0.00 1-PM 9.33 FS-2 29.33 

FS-3 0.00 14-SR 10.67 RS-12 30.67 

FS-6 0.00 FS-10 10.67 6-PM 44.00 

FS-7 0.00 RS-13 13.33 13-PM 57.33 

FS-14 0.00 2-PM 13.33 98.67 جلممحروس 

9-PM 0.00 RS-15 14.67 L.S.D. 7.14 

R.S-8                            F.s-6                               Mph-9                          control          
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 . ربصٍش ثؼغ انؼضالد انفطشٌخ فً اَجبد ثزوس انجبلالء6عذول 

 شدز ج طحذس% وظرس ج ورحش جلمعحمالش شدز ج طحذس% وظرس ج ورحش جلمعحمالش

RS-5 0.00 100.00 FS-3 46.67 83.33 

RS-8 0.00 100.00 FS-5 46.67 80.00 

RS-10 0.00 100.00 FS-10 46.67 78.33 

RS-4 6.67 98.33 MP-2 46.67 76.67 

RS-1 20.00 91.67 FS-1 53.33 76.67 

RS-7 20.00 91.67 FS-9 53.33 75.00 

RS-13 20.00 91.67 FS-13 53.33 73.33 

RS-2 26.67 90.00 MP-6 53.33 73.33 

RS-6 26.67 90.00 MP-13 53.33 71.67 

RS-15 26.67 90.00 MP-15 53.33 71.67 

FS-6 26.67 90.00 FS-2 60.00 70.00 

RS-12 33.33 86.67 MP-1 60.00 68.33 

RS-14 33.33 86.67 MP-8 60.00 65.00 

FS-7 33.33 85.00 MP-7 66.67 58.33 

FS-14 33.33 83.33 MP-3 73.33 51.67 

MP-5 33.33 83.33 3.33 100 جلممحروس 

MP-9 33.33 83.33 L.S.D. 26.59 14.89 

 كم سلى ًٌضم يؼذل نضالصخ يكشساد        

  leguminosarum bv. viciae  ػضل ورشخٍض ثكزشٌب3-8

  viciae عييش ش مكلٕييس مييه ذكطزٔييح 7 ضييي جلكظييُش علييّ    

biovar. leguminosarum Rhizobium  عشلص ميه جلعميد

َكميح مريٕه  L. faba Viciaجلؿذرٔس لىريحش جلريحلالء جلىحػيؿس 

 (.7ذحلؿدَش رلي  

ذشيييكل  YMAظٍيييزش جلركطزٔيييح ذعيييد سرجعطٍيييح عليييّ َطيييؾ 

شنظييص جلركطزٔييح   مظييطعمزجش ذٕؼييحء جللييُن ، كػٕفييس جلمييُج .

ج  ظٍيييزش جلنالٔيييح جلركطٕزٔيييس ( Vincent ،1970 جعطميييحوجً  

ضكص جلمؿٍز جلؼُتٓ ذعد ضظرٕشٍح ذظيرشس كيزج  ذليُن َروْ 

 .8 طحلرس لظرشس كزج ( عظُٔس جلشكل َكمح مرٕه ذحلظُرز 

فمد ضي ضمٕٕش  8أمح جلظفحش جلكٕمُقُٕٔس جلمرٕىس فٓ جلؿدَش      

جلمعشَش مه ؾذَر ورحش   .leguminosarum R جلىُن

جلرحلالء للمىحؽك جعالي عه ؽزٔك وطحتؽ ج بطرحرجش جلمرٕىس 

  ٌَذي جلىطحتؽ ضطفك مع مح ؾحء ذٍح كل مه  16ذحلؿدَش 

Nashwa َMansour 2012) َ )Deshwal َ Chaubey 

 2014.) 

 انًؼضونخ يٍ ثؼغ يُبؽك يحبفظخ ثبثم .leguminosarum R. ًٌضم سالالد انجكزشٌب 7عذول

 جلمٍىحَٔس جلىٕل جلردعس مكز  جلمىنمس
جذٓ 

 مزق
 جلمدقطٕس جلمحطي

رمش 

 جلعشلس

1RL 2RL 
3RL 4RL 

5RL 6RL 7RL 

 

 

 وشكههب ثبنًغهش انؼىئً. YMAسؾ انضسػً .شكم يسزؼًشاد انجكزشٌب انجٍؼبء انهىٌ ولىايهب انًخبؽً ػهى انى8 طىسح
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 .leguminosarum Rانظفبد انكًٍىحٍىٌخ نزشخٍض انجكزشٌب . 8عذول 

سلى 

 انؼضنخ

انًُى 

ػهى 

وسؾ 

YMA 

كًٍخ 

 انُزشوعٍٍ%

ايزظبص 

طجغخ 

انكىَغى 

 االحًش

طجغخ 

انجشويىصبًٌىل 

 االصسق

رحهم 

 انُشب

رًٍغ 

 انغٍالرٍٍ

رحهم 

 انٍىسٌب
 انكبرهٍض

اَزبط  

ذ كجشٌزٍ

 انهٍذسوعٍٍ

1RL + 0.73 - + - - - + - 

2RL + 0.77 - + - - - + - 

3RL + 0.57 - + - - - + - 

4RL + 0.70 - + - - - + - 

5RL + 0.63 - + - - - + - 

6RL + 0.93 - + - - - + - 

7RL + 0.77 - + - - - + - 

راد  .leguminosarum Rانكشف ػٍ ػضنخ انجكزشٌب 9-3

ٍطٍخ انؼبنٍخ نهفطشٌبد انًًشػخ ػهى انىسؾ انمذسح انزضج

  PDAانضسػً 

 ( جن ؾمٕع عشلس جلركطزٔح 9جَػكص جلىطحتؽ  جلؿدَش      

leguminosarum R.  مُ جلمنطرزز جقدغص بفؼح معىُٔح فٓ و

. َذطفُق معىُْ للعشلس جلفنزٔحش جلممزػس جلمظررس للمزع

RL1 رس جلطٓ مىعص ومُ جلفنزٔحش جلممزػس ذحلكحمل َذىظ

. َٔعُو  لك لعدز جطرحخ مىٍح ظزَف 100%ضػرٕؾ ذلشص 

جلطزذس جلطٓ ضعٕم فٍٕح جلركطزٔح َطزعس ضكحغزٌح. َٔعُو طرد 

لدرز جلركطزٔح علّ ضػرٕؾ جلفنزٔحش جلمظطٍدفس جلّ جفزجسٌح 

للمُجو ج ٔؼٕس فٓ جلُطؾ َمىٍح جلمؼحوجش جلكُٕٔس جلطٓ لٍح 

وشٔمحش جلمكللس جلمدرز علّ ضكلٕل ٌحٔفحش جلفنزٔحش ، َج 

للؿدرجن جلنلُٔس َكذلك َؾد جوٍح ضفزس جوشٔي جلرٕطح  كطحمٕش 

ٌَذج ٔفظز طرد ممحَمطٍح للعدٔد مه مؼحوجش جلرٕطح  كطح  َجلطٓ 

ٌٓ عرحرز عه مُجو ضفزسٌح ج قٕحء جلمؿٍزٔس  معظمٍح

َذؼمىٍح جلفنزٔحش كحلٕحش للدفحن عه وفظٍح فٓ جلرٕثس جلطٓ 

 ىحفظطٍح علّ جلمكحن َجلمُجو جلشذجتٕس   ضعٕم فٍٕح فؼال عه م

Chakayabotry َPurkayastha  ،1984  ٓجلنحت َ

 (.2007َجلكظُ ،

 . انكشف ػٍ انجكزشٌب راد انمذسح انزضجٍطٍخ انؼبنٍخ ػذ انفطشٌبد انًًشػخ9عذول 

 وظرس جلطػرٕؾ جلمعحمالش وظرس جلطػرٕؾ جلمعحمالش وظرس جلطػرٕؾ جلمعحمالش

RS-8 + RL1 100.00 FS-6 + RL1 100.00 MP-9 + RL1 100.00 

RS-8 + RL2 77.78 FS-6 + RL2 85.93 MP-9 + RL2 100.00 

RS-8 + RL3 50.74 FS-6 + RL3 67.41 MP-9 + RL3 84.82 

RS-8 + RL4 68.52 FS-6 + RL4 69.63 MP-9 + RL4 80.37 

RS-8 + RL5 59.63 FS-6 + RL5 78.52 MP-9 + RL5 88.89 

RS-8 + RL6 66.67 FS-6 + RL6 71.85 MP-9 + RL6 92.59 

RS-8 + RL7 78.15 FS-6 + RL7 81.11 MP-9 + RL7 94.07 

RS-8 0.00 FS-6 0.00 MP-9 0.00 

 8.16=  0.05 عىد جلمظطُِ L. S. Dكل رلي ٔمػل معدش لػالغس مكزرجش                  

 

 PDAانضسػً ( فً ًَى انفطشٌبد انًًشػخ ػهى انىسؾRL1) leguminosarum .Rرأصٍش انجكزٍشٌب . 9طىسح 

R.s-8+ RL1             RL1+F.s-6            RL1+MP-9 

Con.                           Con.                   Con. 
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 .T  االحٍبئً وانفطش .leguminosarum Rرأصٍش انجكزٍشٌب 3

viride  ًوانًجٍذ انكًٍٍبئBeltanol  فً خفغ َسجخ وشذح

اإلطبثخ ثًشع رؼفٍ عزوس ولىاػذ سٍمبٌ انجبلالء رحذ 

 ظشوف انظهخ انخشجٍخ 

( جن ؾمٕع جلمعيحمالش جلطيٓ 10 ؾدَشذٕىص وطحتؽ جلطؿزذس         

جطييطند  فٍٕييح عُجمييل جلمكحفكييس جوش جلييّ بفييغ جلىظييرس جلمثُٔييس 

لالطحذس َشدضٍح ذمزع ضعفه ؾذَر َلُجعد طيٕمحن جلريحلالء، ج  

بفيييييغ وظيييييرس  .leguminosarum Rجطيييييطنحعص جلركطزٔيييييح 

 -53.33ج طييحذس ذحلفنزٔييحش جلممزػييس ذىظييرس ضزجَقييص ذييٕه 

ح فٓ شدز ج طحذس ج  ضزجَقيص كمح قدغص بفؼح معى%66.67ُٔ

% ذُؾُو جلفنز جلممزع ممطزذس ذذلك ميه 18.33-15.00ذٕه 

بفؼيح معىُٔيح فيٓ جليذْ طيرد  T. viride ز جلفنز ج قٕحتٓءكفح

َ  R . solaniوظييرس َشييدز ج طييحذس ذحلفنزٔييحش جلممزػييس 

F.solani َ M. phaseolina  ، قممييص وطييحتؽ جلطكحمييل ذييٕه

 .Tَجلفنز ج قٕحتٓ  .leguminosarum R  جلركطزٔح ج قٕحتٕس

viride  مييع جلفنزٔييحش جلممزػييس بفؼييح معىُٔييح ذىظييرس َشييدز

% عليّ جلطيُجلٓ َذيدَن فيزَق 10-5% ، 20ج طحذس ج  ذلشيص 

معىُٔييس قٕييع ضفُلييص ٌييذي جلمعحملييس عييه ذييحلٓ جلمعييحمالش جلطييٓ 

جططند  فٍٕح عحمل ممحَمس ذمفيزوي ػيد جلفنيز جلمميزع ممطزذيس 

 Beltanolمعحمليييييس جلمرٕيييييد جلكٕمٕيييييحتٓ  عيييييهذكفحءضٍيييييح ذيييييذلك 

ز فييٓ ءجلييذْ جعنييّ كفييح جوفييزجوَجلفنزٔييحش جلممزػييس كييال علييّ 

-13.33بفغ جلىظرس جلمثُٔس َشدز ج طحذس جلطٓ ضزجَقص ذيٕه 

%، َليييييي ضنطليييييف معحمليييييس جلطكحميييييل %3.33-5.00 َ 20.00

معىُٔيييح عيييه معحمليييس جلممحرويييس َمعيييحمالش جلعُجميييل ج قٕحتٕيييس 

 جلىظيييرس جلمثُٔيييس َشيييدز ج طيييحذس طيييفزج. ذمفزوٌيييح جلطيييٓ كحويييص

ح جليّ جن جلفنزٔيحش جلمظيررس لميزع ضعفيه ؼيَجشحرش جلىطيحتؽ جٔ

ؾييذَر َلُجعييد طييٕمحن جلرييحلالء لٍييح ضييحغٕزج َجػييكح فييٓ بفييغ 

جلييُسن جلنييزْ َجلؿييحف للمؿييُن جلنؼييزْ َجلؿييذرْ ج  ذلييغ 

معييييدش جلنفييييغ فييييٓ جلييييُسن جلنييييزْ للمؿمييييُن جلنؼييييزْ 

ذرْ فمييييييييد ذليييييييييغ مييييييييي جمييييييييح جلؿيييييييي0.233،4.007،3.680

مي علّ جلطيُجلٓ َمعيدش جليُسن جلؿيحف 1.233،2.633،1.757

مييي علييّ جلطييُجلٓ 0.110،0.507،0.427للمؿمييُن جلنؼييزْ 

َمعييييييييييييدش جلييييييييييييُسن جلؿييييييييييييحف للمؿمييييييييييييُن جلؿييييييييييييذرْ 

مي علّ جلطُجلٓ فٓ معحمالش جلفنزٔحش 0.077،0.337،0.220

، ج  R . solani  َF.solani َ M. phaseolinaجلممزػيس 

عُجمل ج قٕحتٕس َجلمرٕد جلكٕمٕحتٓ ضعمل عليّ بفيغ جن جػحفس جل

جلطييحغٕز جلظييلرٓ للفنزٔييحش جلمظييررس للمييزع، ج  قممييص معحملييس 

جلطكحمييل ذييٕه عُجمييل جلممحَمييس جلكُٕٔييس جعييالي سٔييحوز فييٓ معييدش 

جلُسن جلنزْ َجلؿيحف فيٓ جلىريحش جلمؼيحفس جليّ جلطزذيس جلملُغيس 

ذييييحلفنز جلممييييزع َذفييييزَق مظٍزٔييييس َمعىُٔييييس عييييه ذييييحلٓ 

جلمعيييحمالش ج  ضيييزجَـ معيييدش جليييُسن جلنيييزْ جلنؼيييزْ ذيييٕه 

ميييي َمعيييدش جليييُسن جلنيييزْ جلؿيييذرْ ذيييٕه 10.527-14.173

مييي جمييح معييدش جلييُسن جلؿييحف جلنؼييزْ فمييد 11.833-12.040

ميي َضيزجَـ جليُسن جلؿيحف جلؿيذرْ 1.587-1.503ضزجَـ ذٕه 

مييي لٕحطييح ذعحملييس جلممحروييس ذُؾييُو جلفنييز 1.707-1.530ذييٕه 

ٍزش ذحلٓ جلعُجمل جلمؼيحفس ذفزوٌيح جَ ضكيحمال جلممزع، لمد جظ

جلّ جلطزذس جلشٕز ملُغيس ذحلفنزٔيحش جلممزػيس سٔيحوز معىُٔيس فيٓ 

معدش جلُسن جلنزْ َجلؿحف للمؿمُن جلؿذرْ َجلنؼيزْ فميد 

ضفيييُق مىٍيييح معحمليييس جلطكحميييل ذيييٕه عُجميييل جلممحَميييس جلكُٕٔيييس 

ذحبطالفييحش مظٍزٔييس َمعىُٔييس ج  ذلييغ جلييُسن جلنييزْ للمؿمييُن 

مي عليّ جلطيُجلٓ، َذليغ  15.405،15.167نؼزْ َجلؿذرْ جل

معييييييدش جلييييييُسن جلؿييييييحف للمؿمييييييُن جلنؼييييييزْ َجلؿييييييذرْ 

مييي علييّ جلطييُجلٓ لٕحطييح ذمعحملييس جلممحروييس ذييدَن 1.883،2.957

 َٔىعكض  لك فٓ سٔحوز معحٕٔز جلىمُ فٓ جلىرحش ج  قمميص جػحفس.

جعلّ معدش  رضفحن جلىرحش َسٔيحوز فيٓ قؿيي جلؿيذَر فيٓ جلطزذيس 

جلملُغس ذحلفنزٔيحش جلممزػيس جلمظيررس للميزع كيحن فيٓ معحمليس 

جلطكحمييل ذييٕه ذكطزٔييح جلعمييد جلؿذرٔييس َجلفنييز ج قٕييحتٓ ج  ضييزجَـ 

طي َمعدش قؿي جلؿذر ضزجَـ 38.00-30.67جرضفحن جلىرحش ذٕه 

طي13.00-12.67ذٕه 
3

لٕحطح ذمعحملس جلممحرويس جلفنيز جلمميزع 

جلؿذرٔس جلمؼحفس ذفزوٌيح  ذمفزوي، َلد قممص معحملس ذكطزٔح جلعمد

 .Tجليّ جلطزذيس جلملُغيس ذحلفنزٔيحش ضفيُق عليّ عحميل جلممحَميس  

viride  جلمؼييييحفس ذمفزوٌييييح جلييييّ جلطزذييييس جلملُغييييس ذحلفنزٔييييحش

 R . solani َF.solani َ M.phaseolinaجلمميزع جلطحلٕيس 

كييييييال علييييييّ قييييييدِ ج  ذلييييييغ معييييييدش جرضفييييييحن جلىرييييييحش فٍٕييييييح 

جلؿييييييييييذَر طييييييييييي َمعييييييييييدش قؿييييييييييي 37.00،29.33،35.33

طي11.33،10.00،12.17
3
علّ جلطُجلٓ، جمح معحمالش جلعُجمل  

ج قٕحتٕس ذمفزوٌيح جلمؼيحفس جليّ جلطزذيس جلشٕيز ملُغيس ذحلفنزٔيحش 

جلممزػس فمد قممص ضفُلح ملكُظح ذحبطالفيحش ظحٌزٔيس َمعىُٔيس 

كرٕزز بحطس فٓ معحملس جلطكحمل ذٕه عُجمل جلممحَمس جلكُٕٔيس ج  

طيييي َمعيييدش قؿيييي جلؿيييذَر 40.33ذليييغ معيييدش ؽيييُش جلىريييحش 

طي26.00
3

، لٕحطح ذمعحملس جلممحرويس ذيدَن جػيحفس جلطيٓ ذليغ فٍٕيح 

طيي10.67طيي،34.67معدش ؽُش جلىرحش َقؿيي جلؿيذَر 
3
عليّ  

 جلطُجلٓ.

كُويً ميه  Beltanolٔعشِ جلطحغٕز جلفعيحش للمرٕيد جلكٕمٕيحتٓ       

جلمرٕدجش جلطٓ لٍح كفحتس ػد مدِ َجطع مه جلفنزٔحش جلممزػيس 

ٌذي جلفعحلٕس وحضؿس عه ضكُٔىً مزكرحش منلرٕيس ميع جلىكيحص فيٓ َ

جوظييؿس جلعحتييل ممييح ٔظييٍل مييزَري جلييّ وجبييل بالٔييح جلفنزٔييحش 

، Meisterجلممزػس َذعدٌح ٔطكيزر َٔػيرؾ جلمظيرد جلمزػيٓ  

فييٓ ضػرييٕؾ  .leguminosarum R(. جمييح ضييحغٕز جلركطزٔييح 2000

َشييدز جلفنزٔييحش جلممزػييس َمييح ٔطزضييد علٕييً مييه بفييغ لىظييرس 

ج طييحذس مييه بييالش مىحفظييطٍح علييّ جلمكييحن َجلعىحطييز جلشذجتٕييس 

َ طييٕمح عىظييز جلكدٔد،ضشييٕز جلعدٔييد مييه جلركييُظ جلييّ جن ٌييذي 

جلركطزٔييح لٍييح جلمييدرز علييّ ممُمييس جلعدٔييد مييه جلمؼييحوجش جلكُٕٔييس 

جلطٓ ٌٓ عرحرز عه مُجو ضىطىؽ مه لريل ج قٕيحء جلمؿٍزٔيس ٌَيذج 

لممحَمس جَ ضكلٕل ٌيذي جلمزكريحش ٔدش علّ جمطالكٍح جلٕحش معٕىس ل

ٌَذج ٔمكىٍح مه جلىمُ َعد  جلطحغز ذحلمُجو جلمفيزسز ميه لريل ٌيذي 

ج قٕحء فٓ مىنمس جلزجٔشَطفٕز ٌَذي ضعطريز جلُطيٕلس ج َليّ ميه 

 Arfaouiذيييٕه  (.2007َطيييحتل جلطىيييحفض  جلنيييحتٓ َ جلكظيييُ، 

جن ٌذي جلركطزٔح ليحورز عليّ ضػريٕؾ جلعدٔيد ميه  2006)َجبزَن  

فنزٔييحش عييه ؽزٔييك جفزجسٌييح مييُجو ؽٕييحرز مييه ػييمىٍح مييحس جل

Cyanide  َٔعييشِ ضييحغٕز جلفنييز ج قٕييحتٓ جلظييح .T. viride 

كُويييً ليييً جلميييدرز جلطؼيييحؤس عليييّ ميييدِ َجطيييع ميييه جلفنزٔيييحش 

جلممزػييس عييه ؽزٔييك عييدز جلٕييحش للممحَمييس َجلطؼييحو ٔييإغز فٍٕييح 

 علّ طلرح علّ جلممزػحش جلىرحضٕس مػل لدرضً جلعحلٕس فٓ جلطىحفض
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. رأصٍش ػىايم انًكبفحخ االحٍبئٍخ فً َسجخ وشذح االطبثخ ثًشع رؼفٍ عزوس ولىاػذ سٍمبٌ انجبلالء رحذ ظشوف انظهخ 10عذول 

 انخشجٍخ

 جلمعحمالش
وظرس 

 ج طحذس%

شدز 

 ج طحذس%

جلُسن 

جلنزْ 

 جلنؼزْ

جلُسن 

جلنزْ 

للمؿمُن 

 جلؿذرْ

جلُسن 

جلؿحف 

 جلنؼزْ

جلُسن 

جلؿحف 

للمؿمُن 

 جلؿذرْ

جرضفحن 

 جلىرحش

قؿي 

جلمؿمُن 

 جلؿذرْ

 R.s-8جلفنز

 ذمفزوي
100.00 100.00 0.233 1.233 0.110 0.077 3.33 0.33 

R.s-

8+RL1 
66.67 18.33 10.937 12.317 1.250 1.467 37.00 11.33 

R.s-8+T.v 46.67 16.67 10.150 11.730 1.117 1.340 36.33 10.00 

R.s-

 +جلرلطحوُش8
13.33 3.33 12.363 13.127 1.657 1.673 36.33 8.00 

R.s-8+ 

RL1+T.v 
20.00 10.00 12.683 12.040 1.520 1.707 38.00 12.67 

 F.s-6جلفنز 

 ذمفزوي
100.00 86.67 4.007 2.633 0.507 0.337 20.33 1.50 

F.s-6 + 

RL1 
66.67 16.67 8.890 11.337 1.177 1.653 29.33 10.00 

F.s-6 +T.v 40.00 15.00 8.830 10.303 0.967 1.560 26.67 8.33 

F.s-6 

 +جلرلطحوُش
13.33 3.33 10.620 8.790 1.140 1.275 29.00 9.00 

F.s-6 + 

RL1+T.v 
20.00 5.00 10.527 11.833 1.587 1.530 30.67 13.00 

جلفنز 

M.ph-9 

 ذمفزوي

100.00 88.33 3.680 1.757 0.427 0.220 19.83 1.50 

M.ph-9 + 

RL1 
53.33 15.00 12.297 11.110 1.507 1.213 35.33 12.17 

M.ph-9 

+T.v 
26.67 6.67 10.950 11.023 1.490 1.200 33.67 11.33 

M.ph-9 

 +جلرلطحوُش
20.00 5.00 11.823 9.327 1.503 1.080 36.00 9.33 

M.ph-9 + 

RL1+T.v 
20.00 6.67 14.173 12.017 1.503 1.543 37.67 13.00 

RL1 19.00 38.67 2.057 1.613 13.893 14.487 0.00 0.00 ذمفزوي 

T.v14.33 37.67 2.047 1.523 13.387 14.233 0.00 0.00 ذمفزوي 

RL1+T.v 0.00 0.00 15.407 15.167 1.883 2.957 38.67 15.00 

جلممحروس  

ذدَن جػحفس 

) 

0.00 0.00 10.150 12.933 1.517 1.320 34.67 10.67 

L.S.D. 19.09 9.48 3.398 2.853 0.532 0.685 4.34 2.98 

 * كل رلي ذحلؿدَش ٔمػل معد ً لػالغس مكزرجش .

جلمشذٔحش َكذلك جوطحؾً  وشٔمحش مكللس للؿدجر جلنالٔيح جلفنزٔيس 

بؼييٕز   Cellulase Khareممييح ٔظييٍل جبطزجلٍييح مػييل جوييشٔي 

ٌَىحلييك عيدز جطييرحخ سٔييحوز معيحٕٔز جلىمييُ فييٓ (. 2011َآبيزَن،

ٔعييشِ ٓ معييحمالش جبييزِ فمييػال ذعييغ جلمعييحمالش َبفؼييٍح فيي

ئليّ وَر جلىطيزَؾٕه  فيٓ  جلظرد فٓ سٔيحوز معيدش جرضفيحن جلىريحش

سٔحوز ضكُٔه جألقمحع جألمٕىٕس جلؼزَرٔس للىمُ جلطٓ ضيدبل فيٓ 

ضزكٕييد جلرييزَضٕه ممييح ٔشييؿع علييّ ج ومظييح  جلنلييُْ َذحلطييحلٓ 

قظيييُش سٔيييحوز فيييٓ جلىميييُ ، كميييح جويييً ٔيييإوْ جليييّ سٔيييحوز وشيييحؽ 



 مطلوب وعمران                                                                        (5302) , 053-043(: 4) 4 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

050                                                      ISSN 2072-3875    

بل أوظؿس جلىرحش َجلطٓ ضعمل علّ سٔحوز جططنحلس جلؿرزٔلٕىحش وج

أَ لييد ٔزؾييع جلييّ  (،2008َآبييزَن ،   de Lucasجلنالٔييح  

َجشيحرش ضدجبل ٌذي جلعُجمل ج ٔؿحذٓ فٓ سٔحوز جرضفيحن جلىريحش، 

جلدرجطييييحش َجلطؿييييحرخ جلعدٔييييدز ئلييييّ جٌمٕييييس جػييييحفس جلركطزٔييييح 

leguminosarum R.  عىد سرجعس جلمكظُش جلرمُلٓ لطكظيٕه

ُ جلىرحش َسٔحوز ئوطحؾٕطً ذحطيطعمحش طيال ش معزَفيس ذكفحءضٍيح وم

َممدرجضٍح علّ جلطعيحٔم ميع جلىريحش جلعحتيل َلحذلٕطٍيح عليّ جلرميحء 

 Boddeyَجلطكييحغز فييٓ مىنمييس جلؿييذَر َذعييد ئورييحش جلرييذَر.  

َHungria،1997  ئن ٌذي جلركطزٔح ضعد جقيدِ جٌيي جلمؿيحمٕع .)

 PGPRمكفييشز لىمييُ جلىرييحش جلركطٕزٔييس جلطييٓ ضعييزف ذحلركطزٔييح جل

 Roy َMukherjee،1997 ) ٓجميييح جلفنيييز ج قٕيييحت .T. 

viride  فحوييييييً ٔعمييييييل علييييييّ ئوطييييييحؼ جلظييييييٕدرَفُر َ طييييييٕاوٕد

جلٍحٔدرَؾٕه َ ئو طحؼ جلٍزمُوحش مػل جألَكظٕه َجلؿ    رزلٕه َ 

 ضكُٔل جلمُجو جلعؼ   ُٔس َجلمعدو ٕس ئلّ ط ُرز مٕظ زز للىي رحش

ئ جذييس جلفظييفُر َسٔييحوز ؾحٌشٔطييً للىرييحش  ج  ئوييً لييً جلمييدرز علييّ

 Inglis  َKawchuk،2002  ٌَييييذي جلىطييييحتؽ ضطفييييك مييييع )

ورجطييحش عدٔييدز فييٓ لييدرز ٌييذج جلفنييز علييّ ضػرييٕؾ جلعدٔييد مييه 

 Krupa زػيييٕس للىريييحش َسٔيييحوز معيييحٕٔز جلىميييُ جلمظيييررحش جلم

 . (2015َآبزَن  Tallaَ 2014َآبزَن، 

 االسزُزبعبد وانزىطٍبد4-

 عبداالسزُزب1-4 

جوطشحر مزع ضعفه ؾذَر َلُجعد طٕمحن جلريحلالء فيٓ ؾمٕيع      

ن جلمظييررحش ج جلمىييحؽك جلطييٓ شييملٍح جلمظييف فييٓ مكحفظييس ذحذييل.

جلزتٕظس لمزع ضعفيه ؾيذَر َلُجعيد طيٕمحن جلريحلالء فيٓ قميُش 

َ  Rhizoctonia solaniمكحفظييييس ذحذييييل ٌييييٓ جلفنزٔييييحش  

Fusarium solani   َMacrophomina phaseolina 
ج  طؿال جوطشحرج َجطعح  PCR لذْ جكد ضشنٕظٍح ذُجطنس ضمحوسج

 فٓ جملد جلكميُش ذح ػيحفس جليّ جلميدرز ج مزجػيٕس جلعحلٕيس لٍيح.

لدرز جلفنزٔحش جلمظررس لطعفه ؾذَر َلُجعد طٕمحن جلرحلالء علّ 

ليييييييدرز جلركطزٔيييييييح  جطيييييييحذس ميييييييدِ َجطيييييييع ميييييييه جلىرحضيييييييحش.

leguminosarum R.  َٓجلفنيييز ج قٕيييحتTrichoderma 

viride  عليييّ ضػريييٕؾ جلفنزٔيييحش جلمظيييررس للميييزع فيييٓ جلُطيييؾ

 leguminosarumجلركطزٔيح  لمحـ ن جططعمحشج .PDAجلشرعٓ 

R.  َٓجلفنيييز ج قٕيييحتTrichoderma viride  َذمفزوٌميييح أ

ضكحمال مع ذعؼٍمح َفز قمحٔس لىرحضحش جلرحلالء ػد مظيررحش ٌيذج 

 لنشرٕس.جلمزع َسجو معحٕٔز ومُ جلىرحش ضكص ظزَف جلظلس ج

 انزىطٍبد2-4

جططندج  عُجمل جلممحَمس جلكُٕٔس جلمدرَطس مطكحملس ميع ذعؼيٍح 

جفؼل مه جططندجمٍح ذمفزوٌح فٓ ممحَميس مظيررحش ميزع ضعفيه 

جعطمييحو ذييزجمؽ مكحفكييس مطكحملييس  ؾييذَر َلُجعييد طييٕمحن جلرييحلالء.

ضظيييطعمل فٍٕيييح جلعُجميييل ج قٕحتٕيييس جلمدرَطيييس ػيييد جلمظيييررحش 

ج ٌطمييح  ذحلدرجطييس قييُش ؽرٕعييس  لطزذييس.جلمزػييٕس جلمحؽىييس فييٓ ج

جلعاللس ذٕه جلعحتل جلىرحضٓ َعُجميل جلمكحفكيس ج قٕحتٕيس للُطيُش 

 جليييّ جفؼيييل مظيييطُِ للمكحفكيييس ج قٕحتٕيييس للمظيييررحش جلمزػيييٕس.

وُطيييٓ جلؿٍيييحش جلمعىٕيييس ذحوشيييحء ذىيييك لكفيييظ طيييال ش ذكطزٔيييح 

جلزجٔشَذٕييييُ  َجوطنييييحخ ج وييييُجن جلكفييييُءز مىٍييييح فييييٓ ضكؼييييٕز 

ُلُؾٕس طدٔمس للرٕثس ذُطفٍح ذدٔالً عه جلمنظيرحش منظرحش ذٕ

 جلكٕمٕحتٕس.

 انًظبدس 5-

 انًظبدس انؼشثٍخ1-5

. ضأغٕز جططندج  معٕك  2002جلؿرُرْ، قزٔس قظٕه شٍحخ . 

ّ  َذعغ جلمظطنلظحش جلىرحضٕس عل Cultarجلىمُ كلطحر

حش ضعفه جلؿذَر . رطحلس  ذمظرر ءجطحذس ورحش جلرحلال

  ص. 84دجو . ؾحمعس ذش  س  رجعكلٕس جلش  ز  محؾظطٕ

. جلمؿمُعس ج قظحتٕس 2012جلؿٍحس جلمزكشْ لالقظحء.

 جلظىُٔس. َسجرز جلطننٕؾ.جلعزجق.

( 2007جلنحتٓ ، مكمد جذزجٌٕي  َ جلكظُ ،  مكمُو سكٓ  

جلطكزْ عه ذعغ جوشٔمحش جلرٕطح  كطحمٕش فٓ ؾزغُمس 

viciae  bv. leguminosarum Rhizobium  مؿلس ،

 س َجلعلي كلٕس جلطزذٕس ؾحمعس جلمُطل.جلطزذٕ

ضمٕٕي جلدَر جلكُْٕ لرعغ .2012جلمظعُوْ،جذطظح  مكمد قظٕه.

مزع ضعفه ؾذَر جلرحلالء  جألوُجن جلركطٕزٔس فٓ مكحفكس

َضكظٕه معٕحر ومُ جلىرحش فٓ مكحفظس ذحذل.رطحلس 

 محؾظطٕز.جلكلٕس جلطمىٕس/جلمظٕد.ؾحمعس جلفزجش ج َطؾ.

. ورجطس مزع ضعفه ؾذَر َلُجعد 2007ؾحطي ، وحؾٓ طحلي .

 Rhizoctoniaطٕمحن مكظُش جلرحلالء جلمطظرد عه جلفنز 

solani (Kuhn)   ًفٓ مكحفظس جلرظزز َمكحفكطً ئقٕحتٕح

َكٕمٕحتٕحً . أؽزَقس وكطُرج . كلٕس جلشرجعس . ؾحمعس جلرظزز 

. 

. مظيف لميزع ضعفيه ؾيذَر َلُجعيد 2000ؾرز ، كحميل طيلمحن. 

َضشيينٕض جلفنزٔييحش جلمظييررس لييً َمكحفكطييً  طييٕمحن جلرييحلالء

. 26-22قُٕٔحً . جلمإضمز جلعزذٓ جلظحذع لعلُ  َلحٔس جلىريحش .

 جألرون. –ضشزٔه أَش / أكطُذز. عمحن 

. ضحغٕز 2008ؾرز، كحمل طلمحن. قمٕد عرحص جلزذٕعٓ.

فٓ جورحش ذذَر جلمنه   Rhizoctonia solaniجلفنز

لىرحضٕس. مؿلس َمكحفكطً ذحططعمحش ذعغ جلمظطنلظحش ج

 .  25-37،ص 39( 4جلعلُ  جلشرجعٕس جلعزجلٕس 

بؼٕز، مكمد ٔحطٕه َمٍىد مكمد وُرْ َ ٌحوْ مٍدْ 

. ورجطس ضحغٕز ورؾس جلكزجرز َج ص 2011عرُو.

مه جلفنز  Cellulasesجلٍحٔدرَؾٕىٓ علّ جوطحؼ جوشٔي 

Trichoderma viride .مؿلس علُ  جلمظطىظزٔس .

22 4.) 

. ضأغٕز ذعغ جلمظطنلظحش جلىرحضٕس َ 2013هللا.وجٔخ، عطحخ بٕز 

جلمكحفكس جإلقٕحتٕس للفنزٔحش جلمزجفمس لطدٌُر جلىنٕل ف ٓ 

 مكحفظس  ْ لحر. رطحلس محؾظطٕز. جلكلٕس جلطمىٕس جلمظٕد.

. ضكدٔد 2012عردَ، رجوٕح قحؼ، ذظح  ذٕحعس َعرحص عرحص. 

جلمؿمُعحش جلطشحذكٕس لمؿطمع جلفنز علّ جلرنحؽح/جلرنحؽض 

 .10-1  30فٓ طُرٔس. مؿلس َلحٔس جلىرحش جلعزذٕس، 
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. ضحغٕز 2010علُجن، طرحـ لنٕف َ فزجص علٓ جلزكحذٓ. 

َرَجشكً علّ جورحش ذذَر  Rhizoctoni  solaniجلفنز 

َومُ ذحورجش جلرحمٕح َمكحفكطٍح كٕمٕحَٔح َقُٕٔح. مؿلس 

 .1-6(  1 2جلكُفس للعلُ  جلشرجعٕس. 

. ضكدٔد مظررحش ضعفه  2012. منلُخ ، عٍد عرد علٓ ٌحوْ 

ؾذَر َلُجعد طٕمحن جلفحطُلٕح َضمُٔي فعحلٕس ذعغ عُجمل 

جلمكحفكس جإلقٕحتٕس فٓ ممحَمطٍح . أؽزَقس وكطُرج. كلٕس 

 جلشرجعس . ؾحمعس ذشدجو
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