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 في العراق (.Capsicum annuum L)الحلو الفلفل مرض التعفن الفحمي علىلاول  تسجيل

 ومكافحته احيائياً وكيميائياً 

 فارس محمد سهيل                                               محمد نديم قاسم حنتوش

 استاذ                              مدرس مساعد                                 

 جامعة ديالى   –كلية الزراعة                                                          

 لخصالم

محافظة  ظهرت أعراض ذبول وتعفن على جذور وقواعد سيقان بعض نباتات الفلفل المزروعة في حقل زراعي في بعقوبة،        

، حيث اظهرت نتائج العزل والتشخيص أنه مرض التعفن التفحمي المتسبب عن  الممرض 4102العراق، سنة  ديالى/

Macrophomina phaseolina. برياً، اظهرت النتائج أن إضافة معلق البكتيريا تمخAzotobacter chroococcum  بحجم

أدى اإلى تثبيط تام لنمو الفطر الممرض مقارنة بعدم  PDA)وحدة تكوين مستعمرة / مل( الى الوسط الزرعي  001×  3لقاح 

% عند إضافة البكتيريا إلى 01وجود تثبيط في معاملة الشاهد والتي خلت من عالق البكتريا. كما بلغت نسبة تثبيط الفطر الممرض 

إلى تثبيط  الوسط الغذائيملغم/مل الى  0.0، 1.0، 1.2، 1.4، 1.0، 1نصفي الطبق. أدت اضافة كبريتات الكالسيوم بالتراكيز 

% بالتتابع. تحت ظروف البيت الزجاجي، تفوقت معاملة اضافة عالق البكتريا 011، 02، 04، 42، 40، 1الفطر الممرض بنسب 

% قياساً 44%، واقل شدة اصابة بلغت 03.3مل لكل اصيص على بقية المعامالت في اعطاء اعلى نسبة انبات بلغت  011بمعدل 

، في حين اعطت معاملتي كبريتات كالسيوم ومبيد مقارنة التي تضمنت الفطر الممرض فقطالبالتتابع بمعاملة % 02.4% و30بـ 

 % بالتتابع.33.4و 30.4% بالتتابع وشدة اصابة بلغت 00.0و 04البايوكونت نسبة انبات بلغت 

 البايوكونت، كبريتات الكالسيوم.، مبيد Macrophomina phaseolina ،Azotobacter chroococcum:  كلمات مفتاحية
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Abstract 

        This study was conducted at agricultural field in Baaquba-Diyala province-Iraq in the year of 

2014 to study wilt and rot on the roots and stem basis of some pepper plants.The results of isolation 

and indentification of sample of Pepper plant revealed wilt and death symptoms showed that the 

disease caused by the fungus Macrophomina phaseolina. The results showed that the addition of 

Azotobacter chroococcum into potato dextrose agar(PDA) at 3 × 10
6
 CFU/ml caused complet  

inhibition in fungal radial growth compared with zero inhibition in control( without bacteria). The 

pathogenic fungi inhibition percentage was 70% when adding A. chroococcum to half-petri dishes. 

The addition of CaSO4 in the concentration (0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6) mg/ml to the nutritional 

environment led to inhibite pathogenic fungi in the following percentage(0, 27, 54, 72, 84, 100%) 

respectively. Under green hous, the addition of A. chroococcum suspension at 100 ml/pot found to 

be the more efficient than other treatment for giving hieghest seed germination percentage 

reached(83.3%) and lowest disease severity reached(22%) compared with 31%, 74.5% respectively 

in control under greenhouse conditions. While the treatments of CaSO4 and biocont gave the seed 

germination 75, 71.7% respectively and disease severity  30.4 ,33.4 respectively.  

Keywords: Macrophomina phaseolina , Pepper, Azotobacter chroococcum, biocont, caso4                                                                        
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 المقدمة 

من   .Capsicum annuum Lيعد محصول الفلفل     

( لما  Chedda ،4113محاصيل الخضر المهمة عالميا )

يحتويه من مضادات اكسدة وفيتامينات فهو غني بالمركبات 

نتمي الفلفل الى العائلة ، ي Eو  Cالفينولية وفيتامين 

،  Craker و Solanaceae (Palevitchالباذنجانية 

0994  ،Howard  ،4111وآخرون ،Marin  ،وآخرون

 لألصابة هنمو. يتعرض هذا المحصول خالل فترة (4112

العديد من المسببات المرضية التي تؤدي الى خفض االنتاج ب

 Macrophominaكما ونوعا ومن هذه المسببات 

phaseolina وPythium aphanidermatum  و

Phytophthora spp.  وFusarium oxysporum (

Chadda  ،4113 ،Gupta  وPaul   ،4114  ،Gupta 

الكيميائية الفطرية استعملت المبيدات (.  Thind ،4104و 

فترة طويلة ، اال ان في مكافحة تلك المسببات المرضية ل

بات وجميع اضر بصحة االنسان والحيوان والن استعمالها قد

،  4101وآخرون،  Reddy)  مكونات النظام البيئي

Yassin  ،اتجهت جهود الباحثين في ( 4103وآخرون .

حة مسببات المبيدات في مكاف الخيرة نحو بدائلالسنوات ا

كائنات حية االعداء الحيوية من امراض النبات فاستعملت 

 ،انت ام بكتيرية في مكافحة تلك المسبباتمجهرية فطرية ك

االحياء في  مبينة كفاءة بعضفجاءت الكثير من الدراسات 

 Zafari)بيط الكثير من المسببات المرضيةثت

ان من (. Bodhankar  ،2009 وMali ،4110وآخرون،

بين اهم تلك االحياء التي استعملت في عملية المكافحة الفطر 

Trichoderma harzianum  و البكترياAzotobacter 

crocoocum  (Komy – El ، 2001 ،4119، البهادلي 

في تثبيط نمو كل من  A. crocoocum. استعملت البكتريا (

  ،  flavus Aspergillus   ،sp  Fusarium  الفطريات

phoenecis Aspergillus  ،Helminthosporium  ،
F.oxysporum  ،F.eguiseti، Pythium 

aphanidermatum ،    Colleotrichum capasici . 
(Sharma 0900،وآخرون      ).مبيد البايوكونت  كما ان

كان كفوء في  T. harzianumالفطر  الذي مادته الفعالة

(. كما 4110خضير، )  Fusarium solaniمكافحة الفطر 

استعملت المركبات الكيميائية في مكافحة المسببات المرضية 

التي منها كبريتات الكالسيوم والتي تحتوي على عنصر 

 الكالسيوم احد عناصر النبات الغذائية فهو يدخل في تركيب

بهيئة بكتات  حة الوسطى وفي جدران الخاليايالصف

و  Raymond. فقد وجد (Groos ،0900و  Xuالكالسيوم)

Kelman (0900 ان مقاومة الفاصوليا للفطر )

Rhizoctonia solani  كان لزيادة ترسيب الكالسيوم في

 نبات فستق (0990) الجدران الخلوية. كما وجد الجميلي

  CaSo4كبريتات الكالسيوم مستجيباً لمعاملة  الحقل

بانخفاض معنوي في نسبة اصابة القرنات بالفطر 

Asprgillus flavus من كل ما تقدم فقد هدفت الدراسة .

 Trichodermaالى استعمال العاملين االحيائيين الفطر 

harzianum  و البكترياAzotobacter chroococum 

 .Mفي مكافحة الفطر  CaSO4وكبريتات الكالسيوم 

phaseolina  المسبب لمرض تعفن الساق الفحمي على

 الفلفل البارد.

 وطرائق العملالمواد 

 . عزل وتشخيص الفطر الممرض

جمعت عينات نباتات فلفل بارد ظهرت عليها أعراض      

ذبول وتعفن على الجذور وقواعد السيقان من حقل زراعي 

موسم الربيعي سنة الفي بعقوبة، محافظة ديالى، العراق في 

 3)  بطول قطعت الجذور والسيقان الى قطع صغيرة .4102

ادة دقيقة( بم 3 – 4ملم( عقمت بعد ذلك سطحياً لمدة ) 2 –

ثالث مرات بالماء غسلها %( ثم 0هايبوكلورات الصوديوم )

في أطباق  زرعتعلى ورق ترشيح معقم و المعقم وجففت

 PDA(Potatoالمعقم  تري تحوي الوسط الغذائيب

Dextrose Agar)  وحضنت األطباق على درجة حرارة ،

العزالت بنقل جزء قليل من  أيام نقيت 2 – 3وبعد ْم  ±4 44

حافات النموات الفطرية الخارجية للمستعمرة إلى أطباق 

ت وفق المفتاح شخصت العزال PDAمجهزة بالوسط 

 ، Punithalingamو  Holliday)التصنيفي المعتمد

ْم لحين األستعمال  2حفظت على درجة الحرارة ثم  1970)

. 

 
 نبات فلفل مصاب بالتعفن الفحمي

على الوسط الزرعي  Macrophomina phaseolinaضد الفطر  Azotobacter chroococcumالبكتريافعالية  اختبار

.PDA 

البكتريا  تم انماءاجري هذا االختبار بعد ان     

Azotobacter chroococcum  على الوسطNutrient 

Broth  م .  4±  40تحت درجة حرارة  ثالثة اياملمدة

مل 0ولى تضمنت اضافة األ طريقتينبهذا االختبار  اجري
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 41سم وصب فوقه 9من عالق البكتريا الى طبق بتري بقطر 

، اما معاملة . بخمس مكرراتPDAئي مل من الوسط الغذا

مل ماء مقطر معقم بدل عالق البكتريا. 0فقد اضيف  المقارنة

ملم من  4لقح مركز كل طبق بعد التصلب بقرص قطره 

بعمر  Macrophomina phaseolina مزرعة الفطر

. م 4±  40حضنت االطباق بدرجة حرارة  ثم ثالثة ايام.

وحسب حسبت النسبة المؤية للتثبيط بعد امتالء طبق المقارنة 

 :المعادلة

 متوسط قطر المعاملة –متوسط قطر المقارنة             

   011× ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ% للتثبيط = ــــــــــ

 متوسط قطر المقارنة                               

 

 9فقد تضمنت تحضير اطباق بتري قطر  ،الطريقة الثانيةأما 

عمل خط بواسطة ابرة و PDAسم مجهزة بالوسط الزرعي 

التلقيح ذات العقدة من نمو المزرعة البكتيرية السائلة بعمر 

. PDAسم من حافة الطبق على الوسط  4على بعد ثالثة ايام 

ملم اخذ من حافة مستعمرة  4بعد ذلك وضع قرص قطره 

بعمر ثالثة ايام  Macrophomina phaseolinaللفطر 

من الحافة  سم 3.4سم من خط البكتريا و 3.4على بعد 

(. حضنت 4101وآخرون،  Raspor )االخرى للطبق

ايام.  مدة ثالثةْم  4 ± 40درجة حرارة بعد ذلك في  طباقاال

 ة لفعالية البكتريا حسب المعادلة:حسبت النسبة المؤي

× االحيائية =  أ/)أ+ب( النسبة المؤية لفعالية المكافحة 

011% 

منطقة التثبيط وتتمثل بالمسافة المحصورة بين تمثل  :اذ ان أ

التوسع الفطري  : تمثلخط البكتريا ونهاية النمو الفطري وب

مثبط  للبكتريا حدد اعلى تخفيفكما و باتجاه خط البكتريا.

. وكان للفطر الممرض وحسبت الكثافة العددية المستعملة

الخامس وكانت الكثافة  هو مثبط للفطر التخفيفاعلى تخفيف 

 × 3المستعملة  العددية
0
01

 
 )وحدة تكوين مستعمرة / مل( .

 .M اختبار فعالية كبريتات الكالسيوم في تثبيط نمو الفطر

phaseolina  

، 011، 211، 411، 011اختبرت التراكيز   

من كبريتات الكالسيوم على نمو الفطر  ملغم/لتر0011

. اذ تم تحضير  PDAالممرض باستعمال الوسط الغذائي 

اوساط غذائية يحوي كل منها على احد هذه التراكيز قبل 

التصلب، صبت االوساط الغذائية بعد ذلك في اطباق بتري 

سم لكل تركيز ثالثة اطباق وبعد التصلب لقح مركز  9سعة 

ملم مأخوذ  3كل طبق من اطباق هذه التراكيز بقرص قطره 

بعمر ثالثة وM. phaseolina من حافة مستعمرة الفطر

. اما معاملة المقارنة فقد خلت من اي اضافة اذ احتوت ايام

فقط. حضنت االطباق على  PDAعلى الوسط الغذائي 

اقطار المستعمرات بعد  حسبت .مْ  4±  44درجة حرارة 

سبة المؤية للتثبيط وفق امتالء اطباق المقارنة وحسبت الن

 المعادلة السابقة.

 Azotobacter chroococcumتقويم كفاءة البكتريا 

والمبيد االحيائي البايوكونت وكبريتات الكالسيوم في 

تحت ظروف البيت  M. phaseolinaمكافحة الفطر 

 البالستيكي

بخليط من تربة  كغم 3ملئت اصص بالستيكية سعة       

دة تحت معقم مرتين بالمؤص 0:4بنسبة  مزيجية وبتموس

دقيقة وبفارق  41 لمدة بار0.4س وضغط 040درجة حرارة 

. اضيف المبيد االحيائي البايوكونت بمعدل ساعة42زمني 

قبل يومين من التلويث بالفطر الممرض  كغم تربة0غم لكل 0

اكياس بولي اثيلين. اما البكتريا وغطيت ب

A.chroococcum بعمر  فقد اضيفت بشكل مزرعة سائلة

 × 3ثالثة ايام وبتركيز  
0
01

 
)وحدة تكوين مستعمرة / مل( . 

مل لكل أصيص أثناء زراعة البذور طبقاً  011بمعدل 

( بعد يومين من التلويث 4110لطريقة )الدليمي والهيتي ، 

بالفطر الممرض . اما كبريتات الكالسيوم فقد اضيفت بشكل 

مل لكل اصيص  011وبواقع  ملغم/مل0.0بتركيز محلول 

فطر الممرض المحمل على اثناء الزراعة. واضيف لقاح ال

. استعملت بذور فلفل كغم تربة0غم لكل 0بذور الدخن بمعدل 

في الزراعة معقمة سطحياً بمحلول هايبوكلورات  حلو

بذرات لكل اصيص. سقيت  41% بواقع 0الصوديوم 

االصص كلما دعت الحاجة. كررت المعامالت ثالث مرات 

= تربة ملوثة بالفطر  T2= تربة معقمة فقط.  T1وشملت 

مبيد البايوكونت وملوثة = تربة مضاف لها T3 الممرض. 

= تربة ملقحة بالبكتريا  T4بالفطر الممرض. 

A.chroococcum  .وملوثة بالفطر الممرضT5  تربة =

 حسبت معاملة بكبريتات الكالسيوم وملوثة بالفطر الممرض.

شدة حسبت و ايام من الزراعة 01النسبة المؤية لالنبات بعد 

حسب الدليل  الزراعة من اسابيع ثمانيةاالصابة للنباتات بعد 

درجات والموصوف من قبل  4المرضي المكون من 

Woltz) و Arthur ،0903عد اجراء عليه بعض ( ب

 :التحويرات وكما يلي

النبات سليم )ال توجد أعراض ظاهرية على الجذور  = 1

 واألجزاء الهوائية( .

المجموع الجذري وأصفرار األوراق القريبة ¼ تعفن  = 0

 من قاعدة الساق .

األوراق ½ المجموع الجذري وذبول اكثر من ½ تعفن  = 2

 مع التلون البني في منطقة التاج وظهور االجسام الحجرية .

المجموع الجذري وذبول جميع األوراق ¾ تعفن  = 3

 واألجسام الحجرية غطت منطقة التاج .

   .موت النبات وتعفن المجموع الجذري بالكامل = 4

وتم حساب %شدة اإلصابة لكل مكرر حسب معادلة 

(Mckinny  ،0943)  : وكما يأتي- 

   (2×  2+ ........ + عدد النباتات من الدرجة  1×  1)عدد النباتات من الدرجة                   

                                      011× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%شدة اإلصابة =

 2× العدد الكلي للنباتات المفحوصة                            
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 النتائج والمناقشة

M. phaseolinaعزل وتشخيص الفطر 

غزل فطري  لوحظ من خالل العزل والتشخيص ظهور       

ع النمو ذو لون ابيض شفاف في البداية بعد ذلك تحولت سري

مزرعة الفطر بالكامل الى اللون االسود وكان التحول في 

. ان ولم يالحظ تكون الغزل الفطري الهوائي اللون مركزيا  

االجسام الحجرية السوداء التي كونها الفطر كانت كروية 

وغير منتظمة الشكل هذه الصفات تتطابق مع الصفات التي 

 .Mللفطر  (0990وآخرون،  Hassounaكرها )ذ

phaseolina. 

و ـــنم في تثبيط  A.chroococcum البكتريااختبار فعالية 

 M. phaseolina رـــــالفط

أوضحححححححححححححت نتححححححححححححائج األختبححححححححححححار أن للبكتريححححححححححححا         

A.chroococcum  قحححححدرة تضحححححادية عاليحححححة ضحححححد الفطحححححر

إذ أدى أسححححتعمال البكتريححححا  M. phaseolinaالممححححرض 

01بتخفيححف )
-4

% مقارنحححة بنمحححو 011( إلحححى تثبحححيط تححام للنمحححو

التي لحم تضحاف  المقارنةفي أطباق  M. phaseolinaالفطر 

. امححا نسححبة تثبححيط البكتريححا A.chroococcum لهححا البكتريححا

   %.01قة الثانية فقد كانت يفي الطرM. phaseolina للفطر

ان مقححدرة هححذه البكتريححا علححى الحححد مححن نمححو الفطححر الممححرض 

يعححزى الححى امتالكهاعححدة آليححات تمكنهححا مححن ذلححك منهححا إنتححاج 

اذ إن  Production of Antibioticالمضححادات الحيويححة 

إنتححاج المضححادات الحيويححة مححن هححذه البكتريححا يعححد مححن االليححات 

األكثر قبوالً في  السيطرة على المسببات المرضحية حيحث لهحا 

  84لقححدرة علححى إنتححاج أنححواع عديححدة مححن المركبححات ومنهححا : 

Agrocin   ،434  Agrocin  ، 2 – 4 – diacetyl 

phoroglucinol  ،herbicolin   ،phenazin  ،

oomycin  ،pyoluteorin  ،pyrrolnitrin  وأمكحححححححححححححن .

بشححححكل تجححححاري      Agrocin  84الحيححححوي   إنتححححاج المضححححاد

(Singh  ،1977  وAgrawall وSingh ،2002  و

Hillel  ،2005). إنتححاج  كمححا ان لهححذه البكتريححا المقححدرة علححى

وإفحححراز محححواد ذات اوزان جزيئيحححة منخفضحححة تفحححرز خحححارج 

تعمحل وهحذه المحواد يمكحن ان    Sidrophoresجسمها تسمى 

 Sessitschكمحححنظم نمحححو أو مقاومحححة المسحححببات المرضحححية )

 إنتححاج القححدرة علححى .كمححا ان لهححذه البكتريححا(2004وآخححرون ، 

( حيححث إن وجححود هححذا HCNمركححب سححيانيد الهيححدروجين ) 

المركحححب بتراكيحححز عاليحححة يعمحححل علحححى تثبحححيط نمحححو الفطريحححات 

( . فضالً عن قابليتهحا فحي انتحاج Hillel  ،2005)  الممرضة

 Hydrolyticعحححدداً محححن االنزيمحححات التحححي محححن أهمهحححا )

enzymes  التي لها القدرة على تحليل جدران خاليا الفطحر )

الممححرض وال تحححؤثر علحححى جحححدران خاليحححا النبحححات ومحححن هحححذه 

وبعضحها  Chitinase  ,  Laminarinaseاالنزيمحات انحزيم

وتقحوم أيضحا بعحض أنحواع  glucanase , 1 - 3ينحتج انحزيم 

هححذه البكتريححا بتحلححل مححائي لححبعض السححموم المنتجححة مححن قبححل 

بعححض الفطريححات الممرضححة بحيححث يصححبح أقححل سححمية علححى 

، Bashanو Glickو  1990وآخحححرون،    Chetالنبحححات )

 (. Hillel  ،2005و  1997

 

 

 . M. phaseolinaفي تثبيط نمو الفطر  Azotobacter chroococcum. فعالية البكتريا 0صورة   

A .فطر ممرض فقط =B .فعالية البكتريا في تثبيط نمو الفطر الممرض =C.تأثير عالق البكتريا في تثبيط نمو الفطر الممرض = 
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 M. phaseolina اختبار فعالية كبريتات الكالسيوم في تثبيط نمو الفطر

اظهرت النتائج تبايناً واضحاً في الفعالية التثبيطية للتراكيز   

. فقد بلغت نسب M. phaseolina المختلفة في نمو الفطر

، 1اكيز % مع التر 011، 02، 04، 42، 40، 1التثبيط 

ان . ( 0جدول ) بالتتابع ملغم/مل 0.0، 1.0، 1.2، 1.4، 1.0

النتائج تشير الى فعالية هذه االمالح في الحد من انتشار هذه 

فقد يعود ذلك الى عدم  المسبب المرضي في الوسط المحيط

قدرة الفطر على تأييض هذه االمالح جعل منها مادة سامة 

  . له

 M. phaseolina فعالية كبريتات الكالسيوم في تثبيط نمو الفطر .0جدول رقم

 % للتثبيط معدل النمو القطري/سم mg/mlالتركيز   

1 9 1 

0.1 0.4 40 

1.4 2.0 42 

0.4 4.4 04 

1.0 0.2 02 

0.0 1 011 

l.s.d. (4)% 1.04  

 .كل رقم قي الجدول يمثل معدل ثالثة ارقام -

 .Mوالمبيد االحيائي البايوكونت وكبريتات الكالسيوم في مكافحة الفطر  Azotobacter chroococcumتقويم كفاءة البكتريا 

phaseolina تحت ظروف البيت البالستيكي. 

اظهرت العوامل المختلفحة الفعاليحة فحي زيحادة نسحبة االنبحات    

 ادت اضححححححححافة البكتريححححححححا وخفححححححححض شححححححححدة االصححححححححابة. اذ

Azotobacter chroococcum  الى التربة الملوثحة بحالفطر

الححى زيححادة معنويححة فححي نسححبة  M. phaseolinaالممححرض 

%، 03.3 االنبات وخفحض معنحوي فحي شحدة االصحابة اذ بلغتحا

عاملححة المقارنة)مسححبب مرضححي فقححط( قياسححاً بم  % بالتتححابع44

%، 30.0نبحححات وشحححدة االصحححابة فيهحححا نسحححبة االبلغحححت  والتحححي

الكبريتحات فحي رفحع . تلتها معاملة 4% بالتتابع جدول رقم 02

% والتي بلغت فيهحا شحدة االصحابة 04نسبة االنبات اذ اعطت 

فححي حححين تلتهححا معاملححة البايوكونححت فححي خفححض شححدة  30.4%

انبححححات والتححححي اعطححححت نسححححبة  %33.4االصححححابة اذ اعطححححت 

00.0.%  

عاليحححات التحححي تقحححوم بهحححا البكتريحححا ان محححن بحححين اهحححم الف      

Azotobacter  اسحححححتحثاث المقاومحححححة الجهازيحححححة المكتسحححححبة

Induced  Acquired Systemic Resistance اذ عنحد 

 رضية تقوم هذه البكتريا بتحفيحزتعرض النباتات للمسببات الم

 لدفاعات الطبيعية في النبات ضد هذه الممرضات محن خحاللا

تححراكم بعححض المركبححات مثححل حححامض السالسححليك الححذي يلعححب 

دوراً مهماً في تحفيز المقاومة من خالل زيحادة تراكيحز بعحض 

،  Van Loonاالنزيمات مثل انزيمات االكسدة في النبحات  )

،  Hillel و 2002وآخحححححححححححححححرون ،  Jetiyanonk و 1992

كثحر االنحواع البكتيريحة محن أ كما وتعد االزوتوبكتر ( . 2005

كفححاءة مححن حيححث مقححدرتها علححى  المسححتوطنة منطقححة الجححذور

( . 1995وآخحححرون،   Forianiتثبيحححت النتحححروجين الجحححوي )

قابليتها على إنتاج محواد مثبطحة لنمحو الفطريحات ب وتمتاز ايضاً 

إضححافة إلححى صححفة تثبيححت النتححروجين الجححوي وإن هححذه المححواد 

حيححث  Conactineتعححود إلححى مجموعححة مركبححات تعححرف بالححـ 

ثبطت نمو الفطريحات المسحؤولة عحن تحأخر نمحو النباتحات  فقحد 

 Alternariaوجححد أن إصححابة بححذور الححذرة الصححفراء بححالفطر 

 تؤدي إلى اختزال النمو بنسبة 

% ، ولكحححن عنحححد تلقحححيح البحححذور ببكتريحححا   30تصحححل إلحححى 

نظححراً  Alternariaاالزوتححوبكتر قححل التححأثير الضححار للفطححر 

 . لتضادها الحيوي

تعححود الفعاليححة التثبيطيححة للمبيححد الحيححوي البايوكونححت الححى     

الحححذي يمتلحححك محححن   harzianum  .Tمادتحححه الفعالحححة الفطحححر 

اء الخصائص والمميزات المهمة والتي جعلتحه محن اكفحأ األحيح

يحححؤثر هحححذا الفطحححر علحححى . المسحححتعملة فحححي بحححرامج المكافححححة

المسححببات المرضححية بالعديححد مححن االليححات كالتطفححل الفطححري 

وذلححك لنمححوه إلححى جنححب الخيححوط الفطريححة للفطريححات األخححرى 

وااللتفاف حولها وتحليل جحدرانها والتطفحل علحى محتوياتهحا ، 

وإنتاج المضادات الحياتيحة التحي تحؤثر بشحكل سحلبي علحى نمحو 

فيحز مقاومحة العائحل النبحاتي ، المسببات المرضحية ، وأيضحاً تح

 Chitinasesوتثبححححيط انزيمححححات المسححححبب المرضححححي مثححححل 

 علححححى والتنححححافس مححححع المسححححببات المرضححححية  glucanasesو

المكان والمواد المغذية ، وإذابة الصخر الفوسفاتي والعناصر 

قليلة الذوبان، وزيادة تحمل النبات لظحروف اإلجهحاد البيئحي ، 

و  Harman  ،2000ة المختلفححة )وإنتححاج الهرمونححات النباتيحح

Howell  ،2003  وHolmes  ، و  2004وآخحححححححححححححححححححرون

Barakat  ، اما كبريتحات الكالسحيوم فتعحود  (.2007وآخرون

الحى ايونحات الكالسحيوم الموجبحة والتحي تكحون جسحوراً فعاليتها 

رابطححة بححين االيونححات السححالبة لمكونححات الجححدران واالغشححية 

الخلويححة والمحافظححة علححى تركيبهححا ونفاذيتهححا ممححا يزيححد مححن 

دفاعات الخاليا ضد االختحراق وتقليحل الهحدم النحاتج محن عمحل 

 CooK ،0992 ،Leemanو (Schrothاالنزيمحححححححححححححححححححات 

 (.0990وآخرون، 
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والمبيد االحيائي البايوكونت وكبريتات الكالسيوم في مكافحة الفطر  Azotobacter chroococcum. فعالية البكتريا 2جدول 

Macrophomina. phaseolina. 

 % شدة االصابة % نسبة االنبات المعاملة

 M.phaseolina  30.0 74.5تربة ملوثة بالفطر  -0

 1 91 فقطتربة مقمة  -4

ومضاف لها محلول  M.phaseolinaتربة ملوثة بالفطر 

 كبريتات الكالسيوم

04 30.4 

ومضاف لها البكتريا  M.phaseolinaتربة ملوثة بالفطر 

A.chroococcom 

03.3 44 

ومضاف لها المبيد  M.phaseolinaتربة ملوثة بالفطر 

 البايوكونت

00.0 33.4 

l.s.d. (4)% 09.9 0.0 

    .كل رقم قي الجدول يمثل معدل ثالثة ارقام -

أستناداً الى النتائج التي تم توصل اليها يمكن أن نستنتج     

 ،M. phaseolinبأن نبات الفلفل هو نبات عائل للفطر 

كمـــــــــــــــــــــــــــــــا ان بكتريــــــــــــــــــــــــــــا 

Azotobacter chroococcum   فعالة  لمكافحة الفطريات

المحمولة بالتربة التي 

 M. Phaseolin  منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 االحيائيةفحة مكاال، لذا توصي الدراسة أستعمال عوامل 

المسببات  عوامل رئيسة في القضاء على الصديقة للبيئة

ذات االثر السيئ على  المرضية بدأل من المبيدات الكيمائية

وضمن بعد دراسة فعاليتها على المستوى الحقلي  البيئة

يتضمن استعمال هذه  للمرض برنامج مكافحة متكامل

 .العوامل االحيائية

 المصادر
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