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ABSTRACT 

          Okra seeds were soaked in selected concentrations from a previous 

study in aqueous extracts (30%) of sweet basil Ocimum basilicum and 

culture filtrate of the biocontrol agent T.harzianum (30%) and their 

mixture which gave the highest inhibitory effect for the mycelium growth 

of fungi causing damping off fungi of Okra Rhizoctonia solani, 

Macrophomina phaseolina and Fusarium solani. All seed treatments had 

gave significant effect on reduction of pre and post emergence damping-

off. Treating the seeds with aqueous extract was better than culture 

filtrate of T.harzianum while the treatment with mixture of aqueous 

extract and culture filterate was the best in decreasing disease severity of 

infection by  M. phaseolina  which was 0.09 as compared to control 0.134 

and gave the highest length of seedlings (23.06) followed by the 

treatment of F. solani and mixture of fungi which did not differ 

significantly from each other.Moreover, mixture treatment also gave the 

highest increase in shoot length and fresh weight of the seedlings in case 

of treatments with all pathogenic fungi.   
 

 الممخص

في المستخمص المائي  تم غمر بذور الباميا في التراكيز المنتخبة من الدراسة السابقة
% Trichoderma harzianum 30مل وراشح المقاوم الحيوي / ممغم 30لنبات الريحان 
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تأثير مثبط لنمو الغزل الفطري لمفطريات المسببة لموت  أعمى أعطتي وخميطيما معا والت
 Rhizoctonia solani, Fusarium solani , Macrophomina phaseolina بادرات الباميا 

ة لموت البادرات قبل وبعد جميع المعامالت تأثيرا معنويا في خفض النسبة المئوي أعطت
في حين تفوقت . من راشح المقاوم الحيوي أفضل المستخمص المائي وكانت معاممة .الظيور
 اإلصابةخفض شدة  في األفضميةكان ليذه المعاممة وعمى بقية المعامالت  التآزرمعاممة 
 كما سجمت معاممة. 0.134نسبة لمعاممة المقارنة  0.09اذ بمغت M.phaseolina , بالفطر 
سم يمييا معاممتي  23.066بمغ   M.phaseolinaطول لمبادرات مع الفطر  أعمى أيضا التآزر

F.solani وعالوة عمى ذلك فان معاممة , وخميط الفطريات المتان لم تختمفان عن بعضيما معنويا
في حالة جميع الفطريات  طوال البادرات وأوزانيا الطريةالتازر اعطت ايضا اعمى زيادة في ا

   .الممرضة
     

المقدمة 
في مكافحة المسببات المرضية  اً ىاملى العموم دور عستخدام المبيدات الكيميائية ال كان

انو اليمكن اعتمادىا  إال( 1) اإلنتاجوزيادة  اآلفاتنظرا لفاعميتيا السريعة في القضاء عمى 
كستراتيجية لممكافحة بالنظر لتأثيرىا السيئ عمى البيئة وظيور صفة المقاومة لمعديد من 

ستخدام بالباحثين الحدا  كل ىذا( 2)اثية المقاومة المسببات المرضية وعدم وجود التراكيب الور
تعتبر طريقة امينة  اذ انياالمبيدات الحيوية من اصوليا النباتية كأحد عناصر المكافحة المتكاممة 

ورخيصة نسبيا ومتوفرة بكثرة في الطبيعة ويمكن استخداميا بسيولة لمقاومة المسببات المستوطنة 
الجانبية الضارة الناجمة عن  والتأثيراتاالعتبار تجنب تموث البيئة بنظر  األخذمع  (3)في التربة 

 مواستخداكالتعقيم الشمسي لمتربة  األخرىعن استخدام البدائل فضال  اآلفاتاستخدام مبيدات 
 .)4)مكافحتيا بصورة فاعمة إلدارةالمنقولة بالتربة كبدائل جديدة  اإلمراضالمضادة ضد  األحياء

كعوامل كفوءة في المقاومة   T. harizianumوبخاصة   Trichodermaطروقد عرفت انواع الف
ية وليا دور حيوي فعال في حفظ التوازن الطبيعي لفطريات الحيوية لمعديد من الفطريات المر 

التربة من خالل خفضيا لمقاح الفطريات الممرضة لمنبات وذلك بفعميا التضادي والتطفمي 
لطبية احد الوسائل الحيوية المستخدمة في مقاومة المبيدات وتعد النباتات ا (.5)والتحممي 
حيوية متنوعة وقائية وعالجية ويتم  تأثيراتتحتوي عمى مواد كيميائية فعالة ليا  إذالمرضية 

انتاجيا عن طريق عممية التركيب الحيوي في جسم النبات وتتجمع بتراكيزضئيمة جدا قد تصل 
والثمار والجذور  كاألوراقالنبات  أجزاءلمواد في بعض ا ىذهوتتركز % 1احيانا الى اقل من 

(. 6)وليس في كل النبات 
ص المائي لنبات كيفية تحضير المستخل( 7( )2009,المشي) في دراسة سابقةأوضحنا 
وكذلك كيفية تحضير راشح المقاوم الحيوي % 0,30,25,20,15,10,5 الريحان بتراكيز
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Trichoderma harzianum  عمى نمو خارجيا واختبار تاثيرىما % 30,20,10بتراكيزة
وبيان تاثيرىما  ىمالكل من التركيز االفضلالفطريات الممرضة والوزن الجاف ليا واختيار 

. ضة وعمى اوزانيا الجافةالمشترك عمى نمو الفطريات الممر
النباتات  كأحدنبات الريحان  أوراقاستخدام مستخمص  إمكانيةنتناول الدراسة  هوفي ىذ

من االحياء  Trichoderma harzianumبية المستخدمة وكذلك راشح المقاوم الحيوي الط
المضادة لمفطريات وتداخميما معا ضمن برنامج االدارة المتكاممة لمكافحة الفطريات المسببة 

. لموت بادرات الباميا وانعكاس ذلك عمى المواصفات الخضرية لمنبات
 

المواد وطرائق العمل 
المائي لنبات الريحان  تحضير المستخمص 

من االتربة ىا وتنظيفالتي تم جمعيا من حدائق جامعة الموصل تم غسل اوراق الريحان 
المستخمص  تحضير في( 8)(1987) وآخرون ,Rois طريقة اتبعتبالظل و العالقة بيا ثم جففت
طر من الماء المق مل 160غم من اوراق الريحان المجففة بالظل مع  40المائي اذ تم مزج 

دقيقة وترك  60حجم وسحق النموذج بواسطة المحرك الكيربائي لمدة : وزن 4:1المعقم بنسبة  
ساعة وتم ترشيحو بالشاش ثم بواسطة قمع بخنر  24م  لغرض النقع ولمدة 4بالثالجة عند درجة 

دقيقة بمعدل  15تحت التفريغ ثم أجري لو طرد مركزي لمدة  Whattman No.1بأستخدام أوراق 
 Lyophilizerثم تجفيف المستخمص بالتبريد تحت ضغط مخمخل بجياز  .دقيقة/ دورة 6000
المنتخب ) مل/ممغم 30وتم تحضير .(9)م لمحصول عمى مسحوق أوراق الريحان 550 –بدرجة 

حجم معين  المعقم الىحجم معين من التركيز القياسي لممستخمص  بإضافة (من الدراسة السابقة
. (ح/ح)م الماء المقطر المعق من
 

 T.harzianumتحضير راشح المقاوم الحيوي الفطري 
من الدكتور خالد   Trichoderma harzianumتم الحصول عمى مزرعة المقاوم الحيوي 

راشح المزرعة الفطرية  تأثير رسدو ,الموصلكمية الزراعة والغابات في جامعة  –حسن طو 
تم تحضير وسط مستخمص و. الباميا عمى الفطريات المسببة لموت بادراتالحيوي لممقاوم 

لغرض تنمية المقاوم الحيوي وزع الوسط في ( Potato Sucrose Broth) سكروز البطاطا السائل
مل من الوسط الغذائي وعقمت الدوارق بالمعقام وبعد  100مل حاوية عمى  250دوارق حجم 

لحيوي المنمى عمى من النمو الفطري لممقاوم ا سم 5لقح الوسط في كل دورق بقرص  هتبريد
يوم ثم  15لمدة  1+م 27وحضنت الدوارق عمى درجة ( PSA) اكار البطاطا والسكروز وسط

دقيقة لمدة /دورة 1000رشح الوسط باستخدام قماش الموسمين واجري طرد مركزي عمى سرعة 
ر قط Millipore fillterم لتسييل انسياب الراشح خالل المرشح البكتيري 545وبدرجة  دقيقة 15
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 راشح من حجم معينمن اضافة ( ح/ح) 30يز ركمايكرومتر لتعقيمة وحضر منة الت. و45
(. 10)الماء المعقم  المقطر  الى حجم معين منالمقاوم الحيوي المعقم 

 
 T. harzianumمعاممة البذور بالمستخمص المائي لمريحان وراشح المقاوم الحيوي  تأثير

زجاجي ادرات الباميا في البيت العمى موت ب
كغم ممموءة 1سم وسعة  10سنادين بقطر  امستخدبانفذت تجربة عاممية وبثالث مكررات 

من  لمتربةبنصف طبق لكل وتم تمويث الطبقة السطحية Autoclaveبجيز المعقام بتربة معقمة 
واخرى بخميطيم وتركت لمدة يومين  ىعمى حد R.solani,M.phaseolina,F.solaniالفطريات 

: دمت المعامالت عمى ما يميثم زرعت واستخ
 عقمت  من شركة المقدادية لممواد الزراعية في الموصل (صنف موصمي) بذور باميا -1

 30المعقم لمدة  (مل/ ممغم  30) نقعت بالمستخمص المائي الوراق الريحان ثم سطحيا
 .ثم زرعت في تربة مموثة بالفطريات كل عمى حدا وبخميطيا دقيقة

 (%30)المعقم T. harzianumنقعت براشح المقاوم الحيوي  بذور باميا معقمة سطحيا -2
 .ثم زرعت في تربة مموثة بالفطريات كل عمى حدة وبخميطيما دقيقة 30لمدة 

+ (مل/ممغم 30) بذور باميا معقمة سطحيا نقعت بالمستخمص المائي الوراق الريحان -3
وثة بالفطريات ثم زرعت في تربة ملدقيقة  30معا لمدة  (%30)راشح المقاوم الحيوي 

 .كل عمى حدى وبخميطيما

 .وخميطيا فقط  ىاما معاممة المقارنة فقد تضمنت تربة مموثة بكل فطر عمى حد -4

 بذرة من 25وزرع في كل سندان ( اتمكرر)شممت المعاممة عمى ثالث سنادين          
سبوعين خذت النتائج بعد اواوضعت السنادين في البيت الزجاجي . بذور الباميا صنف محمي

تم حساب  آخرين أسبوعينوبعد مرور , بحساب النسبة المئوية لمبذور المتعفنة قبل الظيور
النسبة المئوية لموت البادرات بعد الظيور وشدة االصابة بموت البادرات تبعا 

: درجات وىي 4المعدلة والمكونة من  Wheeler   (1970) (11)لطريقة
موت بادرات قبل =2 ,ىا مصابة بتعفن الجذوربادرات حية ولكن=1 ,بادرات سميمة=صفر

: وتم حساب شدة االصابة حسب المعادلة التالية .موت بادرات بعد الظيور=3 ,الظيور
 

درجتها  Xمجموع عدد بادرات الفئة                         
 x 100 --------------------------------=شدة االصابة 

اعمى درجة  Xلكمي لمبادرات  العدد ا                        
. فطر/معاممة /نباتات  3كما تم حساب طول البادرة والوزن الخضري بمعدل 

النتائج والمناقشة 
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في  T.haziannumمعاممة البذور بالمستخمص المائي لمريحان وراشح المقاوم االحيائي  تأثير
النسبة المئوية لموت البادرات قبل الظهور 

وزراعتيا في % 30ر بالمستخمص المائي الوراق الريحان بتركيز نقع البذو التمعام ادت
الى خفض معنوي في النسبة  ,معا وبخميطيم ىتربة مموثة بالفطريات الممرضة كل عمى حد

معاممة تمويث التربة  أعطتو( 1جدول )رنة المئوية لموت البادرات قبل الظيور نسبة لممقا
عمى الرغم من عدم  )%8.99)رات قبل الظيور موت البادلاقل نسبة  M.phaseolina بالفطر

في حين كان تمويث  solani. Rو  F.solani وجود فروق معنوية بينيما وبين معاممتي الفطرين
اما معاممة نقع البذور في  .%(20.95) التربة بخميط الفطريات اكثر المعامالت تأثيرا عمى البذور

نسبة المئوية لموت البادرات قبل الظيور نسبة راشح المقاوم االحيائي فقد سببت ايضا خفضا ال
بعضيما  وراشح المقاوم الحيوي معنويا عن R.solaniالتربة بالفطر  تالممقارنة ولم تختمف معامل

ابدى في حين  F.solaniعن معاممة الفطر  األولىلم تختمف كما  M.phaseolina معاممة  عن
ويالحظ ( (28.81%البادرات قبل الظيور  موتلنسبة   خفضا المعامالت اعمىخميط الفطريات 

ايضا ان معاممة التأزر بين المستخمص المائي الوراق الريحان وراشح المقاوم االحيائي ادت الى 
لم تختمف معنويا عن معاممة الفطر و% 4.68خفض معنوي عالي في نسبة موت البادرات بمغت 

F.solani  وsolani. R بة المئوية االكبر في موت البادرات في حين كان لخميط الفطريات النس
نسبة لمعاممة المقارنة وىي نسبة خفض معنوية عالية  16.27%قبل الظيور اذ بمغت 

(%39.13) .
 الى ان المقاومة الكفوءة التي يبدييا المقاوم الحيوي (12) وآخرون Green وقد عزى

T.haziannum رالفطب االصابة عن تسببلموت البادرات قبل الظيور المPythium ultimum  
تنافس العامل الحيوي مع المسبب المرضي عمى افرازات البذور الناضحة من اغمفتيا  ناتجة عن

الذي اقترح الية بديمة لعمل المقاوم الحيوي  Howell (13) اكدت ذلك النتائج التي حصل عميياو
تصبح ىذة المواد غير  ييض االخير لممواد المغذية الناتجة من البذور النابتة وبذلكأعن طريق ت

وآخرون Hassanein  أوردهوكذلك تتفق مع ما  .هوتكاثر همتوفرة لممسبب المرضي فتحد من نمو
اعطت افضل مقاومة لموت  T.haziannumو T.viridiان المعاممة بالمقاوم الحيوي  (14)

دى الى م( 15)واكد الحمداني  .solani. Rبادرات الجت قبل الظيور المتسبب عن الفطر 
في خفض نسبة االصابة بموت  T.virideباستخدام الفطر فاعمية عوامل المقاومة الحيوية 

في التربة مما يؤدي الى خفض الوحدات  نشاطة ونموة وتكاثرة بعد استيطانوالبادرات من خالل 
التكاثرية لممسببات المرضية الخطيرة وبالتالي الى خفض نسبة االصابة بتعفن جذور الموبيا 

. ن معايير النمو في النباتوتحسي
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عمى  T.haziannumمعاممة البذور بالمستخمص المائي لمريحان وراشح المقاوم الحيوي  تأثير: 1جدول 
. النسبة المئوية لموت بادرات قبل الظهور

مستخمص الفطريات 
مائي 

راشح المقاوم 
الحيوي 

المعدل مقارنة تأزر 

R.solani 9.59 

EFG 

13.25 

DE 

4.68 

G 

27.78 

B 

13.83 

B 

M.phaseolina 8.99 

EFG 

11.75 

EF 

7.21 

FG 

10.89 

CD 

9.71 

F.solani 13.19 

DE 

16.70 

CD 

10.13 

EFG 

19.83 

C 

14.96 

B 

 20.95خميط الفطريات 

C 

28.81 

B 

16.27 

CD 

39.13 

A 

26.29 

A 

 13.18المعدل 

C 

17.63 

B 

9.57 

D 

24.38 

A 
 

حسب  o.o5ا تدل عمى وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال الحروف المخمتفة في المعامالت عموديا وافقي
.  اختبار دنكن متعدد الحدود

 .كل قراءة تمثل معدال لثالث قراءات* 

 
تاثير معاممة البذور بالمستخمص المائي الوراق الريحان وراشح المقاوم الحيوي 

T.harzianum في النسبة المئوية لموت البادرات بعد الظهور 
الى خفض  تاد المستخمص المائي معامالتجميع  ان (2) ائج الجدوليالحظ من نت
  R.solani معاممتي الفطرين لم تختمفو البادرات بعد الظيور, معنوي في نسبة موت

,M.phaseolina 6.68و7.69اذ بمغت  موت البادرات نسب خفض عن بعضيما معنويا في %
لخميط الفطريات اعمى نسبة لموت البادرات وكان   F.solaniيمييما معاممة الفطر ,عمى التوالي 

(. (45.83%نسبة لممقارنة    18.3%بمغ سببت خفضا معنويا اذ انيامقارنة بالمعامالت السابقة 
اما عند المعاممة براشح المقاوم الحيوي فقد كانت جميع نسب موت البادرات اعمى من سابقتيا 

اكثر فاعمية عمى الفطريات الممرضة من مما يدل عمى ان المستخمص المائي الوراق الريحان 
اما  .عالية منشطة عالية نسبة لممقارنةراشح المقاوم الحيوي عمى الرغم من كون االخير ذات ف

معاممة التازر فقد اعطت خفضا اكبر في نسبة البادرات الميتة بعد ظيورىا فوق سطح التربة 
لم تختمف معنويا عن معاممة الفطر  والتي M.phaseolina,وكان اعمى تاثير ىو معاممة الفطر 

F.solani   عمى التوالي 6.32%و4.81%اذ بمغت .
ربما يعود السبب في تفوق المستخمص المائي الوراق الريحان الى خفض نسبة االصابة 

بموت البادرات الى احتواء اوراق الريحان عمى الزيوت االروماتية التي تستخدم كمضادات 
 Rosmarinicاتج االيض الثانوي المختمفة ىو حامض الروزمارنيك ومن بين نو( 16) لالكسدة

acid) ) وتركيبة الكيميائيcaffeoyl-3-4-dihydroxy phyenliatctic acid) ) وىو احد
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مركبات استرات حامض الكافيك ويعتقد انو قد يسمك كمركب تكويني يتراكم ويؤدي الى استحثاث 
بات عديدة متنوعة وفعالة ومنيا الريحان مرك Lamiaceaeالمقاومة وتكون نباتات العائمة 

تتكون وتخزن خالل النمو والتطور االعتيادي بينما مركبات اخرى تكون غير موجودة  بيولوجيا
في النباتات السميمة وتتراكم فقط استجابة لالصابة بالمسببات المرضية او في ظروف الشد التي 

ر المثبط لمنواتج الطبيعية عمى الميكروبات يتضمن وعموما فان التاثي( 17)تتعرض ليا النباتات 
تمزق الغشاء السايتوبالزمي وابطال فعالية او تثبيط االنزيمات التي تفرز وتحبب السايتوبالزم 

 ياو يصاحب تثبيط نمو الغزل الفطر داخل الخاليا وخارجيا وقد يحدث ذلك بشكل منفصل
ى جدران الخمية الفطرية مسببة تكسر ان االنزيمات المحممة في النبات تعمل عل .(18)

وعالوة عمى ذلك يبدو ان البيارات ( 19)والكايتين   B-1, glucanو  B-1,3 glucanالبوليمرات
ومن ضمنيا الريحان ومركباتيا الكيميائية تعمل عمى تثبيط االحياء المجيرية ويتضمن التثبيط 

ذه المركبات تجعل طبقتي الدىون الن هثايمول و يوجينول وكارفاكول مركبات فينولية مثل 
. (20) المفسفرة لالغشية السايتوبالزمية في الميكروبات حساسة مما يؤدي الى زيادة نفاذيتيا

ادرات قبل وبعد في تثبيط نسب موت الب T.harzianumوتعود قدرة راشح المقاوم الحيوي 
كما يفرز Gliotoxin (21 )و  Viridenنوعين من المضادات الحيوية ىما  الظيور الى افرازه

وانزيمات محممة  EmodinوChrysophanol و Pachybasinايضا مضادات اخرى مثل 
 كما بين .التي تعمل عمى تثبيط نمو الفطريات الممرضة( 22)لمكايتين وانزيمات محممة لمبروتين 

Ali  فعالية المقاوم الحيوي ( 23)وآخرونTrichoderma sp.  ضد عزالت الفطر
,M.phaseolina مة موت في ظروف البيت الزجاجي وقد اظيرت تاثيرا عالي المعنوية في مقاو

 .ت الناجية وطول النبات ووزنووكذلك في زيادة نسبة النباتا البادرات قبل الظيور وبعده

 
. المعامالت المختمفة في النسب المئوية لموت بادرات الباميا بعد الظهور تأثير : 2جدول 
المعدل مقارنة تازر الحيوي  راشح المقاومي مستخمص مائالفطريات 

R.solani 7.69 
HI 

10.33 
G 

6.32 
IJ 

36.35 

B 

15.17 

,M.phaseolina 6.68 
I 

8.43 
H 

4.81 
J 

10.93 
G 

7.71 
D 

F.solani 10.80 
G 

18.97 
E 

8.30 
H 

32.51 
C 

17.65 
B 

 18.33خميط الفطريات 

E 

25.04 

D 

13.96 

F 

45.83 

A 

25.79 

A 

 10.88المعدل 
X 

15.69 
B 

8.35 
D 

31.41 
A 

 

حسب  0.05الحروف المخمتفة في المعامالت عموديا وافقيا تدل عمى وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال 
. كل قراءة تمثل معدال لثالث قراءات* . اختبار دنكن متعدد الحدود
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في   T.harzianumتاثير معاممة البذور بالمستخمص المائي لمريحان وراشح المقاوم الحيوي 
اإلصابة شدة 

ان جميع المعامالت ثبطت شدة االصابة بموت  3 يالحظ من النتائج الواردة في الجدول
البادرات بتفوق معنوي نسبة لممقارنة وكان لممستخمص المائي تفوق معنوي بخفض شدة االصابة 

وكان الفطر  يراً تأثاكثر من راشح المقاوم الحيوي في حين كانت معاممة التازر اكثر المعامالت 
M.phaseolina  نسبة  0.09))اكثر الفطريات تاثرا بمعاممة التازر اذ بمغت شدة االصابة

. عمى التوالي( 0.19و(0.11 اذ بمغت  R.solaniثم F.solani  يمييا الفطر0.13)  )لممقارنة 
ى عمى الرغم من كون معاممة خميط الفطريات اكثر المعامالت زيادة في شدة االصابة عل

عم نتائجنا ما ويد( (0.60البادرات لكنيا في نفس الوقت خفضت شدة االصابة نسبة لممقارنة 
من ان معاممة بذور الباميا صنف موصمي بابواغ المقاوم الحيوي ( 24) العبيدي توصمت اليو

والسكر المتعدد بيدف مقاومة الفطريات المصابة لبذور الباميا ادى الى خفض معنوي في نسبة 
 ,Adekunie( 25) ظيور وكذلك الدراسة التي قام بيااالصابة بموت البادرات قبل وبعد الوشدة 

 Ogbebor  نبات ذات الخصائص المضادة لمفطريات من المراجع  21 حيث اختبر مستخمص
فقد    Corynespora cassiicolaلمفطرلدراسة تاثيرىا عمى انبات الكونيدات والغزل الفطري 

ز المستخمص من تركي% 100خمص الريحان اقل نمو فطري عند استخدام اعطت المعاممة بمست
في المشتل وجد ان ( مل/ بوغ ) 2×10مل من المعمق الكونيدي  1 وعند تمقيح النباتات ب

Disease Index (D.I. ) من تركيز مستخمص الريحان ادى الى خفض% 100المعاممة ب 
ذكر ان استخدام النباتات الطبية كمسحوق او ومن الجدير بال% 60نسبة بالمقارنة % 43بمقدار 

في خفض النسبة المئوية بموت  Rhizolex-Tاو كمستخمص تعطي نفس تاثير المبيد الفطري 
. (26)التبادرات قبل وبعد الظيور 

 
المعامالت المختمفة في شدة االصابة بموت بادرات الباميا  تأثير: 3جدول 

المعدل مقارنة تازر حيوي راشح المقاوم المستخمص مائي الفطريات 
R.solani 

0.32 
F 

0.27 
E 

0.19 
H 

0.54 
B 

0.30 
B 

M.phaseolina 
0.11 

J 
0.12 

IJ 
0.09 
K 

0.13 
I 

0.11 
D 

F.solani 
0.13 

I 
0.20 

G 
0.11 

J 
0.31 
D 

o.19 
C 

 0.31الفطريات  خميط
D 

0.39 
C 

0.27 
E 

0.60 
A 

0.39 
A 

 0.20المعدل 
C 

0.24 
B 

0.16 
D 

0.39 
A 

 
 0.05وف المخمتفة في المعامالت عموديا وافقيا تدل عمى وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال الحر

.  حسب اختبار دنكن متعدد الحدود
 .كل قراءة تمثل معدال لثالث قراءات* 
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معامالت ان جميع ( 4)المعامالت عمى طول البادرات فيالحظ من جدول رقم  تأثيراما 
سببت زيادة معنوية في يحان وراشح المقاوم الحيوي ومعاممة التازرالبذور بالمستخمص المائي لمر

طول البادرات نسبة لممقارنة وعند استخدام المستخمص المائي لمريحان كانت معاممة الفطر 
M.phaseolina  الفطر  سم يميو 20.00من اكثر البادرات طوال اذ بمغF.solani (13.4)  سم ثم

ك عند استخدام راشح المقاوم الحيوي كانت ايضا معاممة سم وكذل F.solani ((12.0 الفطر
سم ولم تختمف بقية المعامالت عن ( (17.56اكثر المعامالت طوال  M.phaseolinaالفطر 

بعضيا معنويا اما المعاممة التي ادت الى اكبر زيادة معنوية في طول البادرة كانت معاممة التازر 
 F.solaniمعاممة الفطر  هسم يمي( (M.phaseolina 23.06وخصوصا معاممة الفطر 

. سم( (19.66 سم والتي لم تختمف معنويا عن معاممة خميط الفطريات((19.93
 

(. سم)تاثير المعامالت المختمفة عمى اطوال بادرات الباميا :  4جدول 
المعدل مقارنة تازر راشح المقاوم الحيوي مستخمص مائي الفطريات 

R.solani 12.06 

EF 

11.10 

FG 

16.70 

C 

8.80 

I 

12.16 

C 

M.phaseolina 
20.00 

B 

17.56 

C 

23.06 

A 

13.36 

D 

18.49 

A 

F.solani 
13.40 

E 

11.73 

EFG 

19.93 

B 

10.06 

H 

13.79 

B 

 12.40خميط الفطريات 

E 

11.70 

EFG 

19.66 

B 

11.03 

G 

13.69 

B 

 14.47المعدل 

B 

13.02 

C 

19.84 

A 

10.81 

D 
 

 0.05ت عموديا وافقيا تدل عمى وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال الحروف المخمتفة في المعامال
.  حسب اختبار دنكن متعدد الحدود

. كل قراءة تمثل معدال لثالث قراءات* 
معامالت ان جميع ( 5)نتائج الجدول  اما تاثير المعامالت عمى الوزن الخضري فتوضح
مجموع خضري كان  وزن مقارنة واعمىادت الى زيادة معنوية لموزن الخضري لمبادرات نسبة لل

 ,غم عمى التوالي( 0.946و M.phaseolina 0.976(و F.solaniفي معاممة التازر لمفطرين 
غم ((R.solani 0.823غم عمى التوالي ياييما معاممة الفطر (0.610و  0.423) نسبة لممقارنة

في جميع المعامالت وخاصة  واخيرا كان لخميط الفطريات تاثيرا ايجابيا في زيادة الوزن الخضري
ويرجع السبب في كون جميع . غم( (0.306غم نسبة لممقارنة ( (0.773في معاممة التازر اذ بمغ 

  سجمت اعمى طول بادرة ووزن خضري الى قدرة الفطر M.phaseolina معامالت الفطر 

M.phaseolinaتكوين  او (27) عمى تحفيز نمو النبات باليات مختمفة كانتاج اليرمونات النباتية
ان تغميف بذور ( 31)بين  كما ,(31), (29) ,(28)جذر عند ظروف معينة -عالقة فطر

لمقاومة الفطريات المسببة لموت البادرات ادى الى  T.haziannumالطماطا بالمقاوم الحيوي 
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 .رضيفي التربة المموثة بالمسبب الم زيادة معنوية في اطوال البادرات واوزانيا الطرية والجافة
ادت الى خفض نسبة  T.harzianumالى ان المعاممة بالمقاوم الحيوي  (32)كما توصمت 

االصابة بالفطريات المسببة لموت بادرات الفاصوليا والى زيادة معنوية في نموالبادرات واوزانيا 
. الجافة

 
( غم)تاثير المعامالت المختمفة عمى الوزن الخضري لبادرات الباميا :  5جدول 

المعدل مقارنة تأزر راشح المقاوم الحيوي مستخمص مائي ريات الفط
R.solani 0.73 

D 
0.63 

F 
0.82 

B 
0.35 

H 
0.63 

C 

M.phaseolina 
0.85 

B 
0.74 
CD 

0.94 
A 

0.61 
F 

0.78 
A 

F.solani 
0.77 

C 
0.72 

D 
0.97 

A 
0.42 

G 
0.72 

B 

 0.67خميط الفطريات 
E 

0.60 
F 

0.77 
C 

0.30 
I 

0.58 
D 

 0.75المعدل 
B 

0.67 
C 

0.88 
A 

0.42 
D 

 
حسب  o.o5الحروف المخمتفة في المعامالت عموديا وافقيا تدل عمى وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال 

.  اختبار دنكن متعدد الحدود
 كل قراءة تمثل معدال لثالث قراءات* 
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