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 نزيمات التحمل المائيإ إلفراز بعض المحمية ريةعزالت الفطالبعض  كشف قابمية
 Indol-3-acetic acidنظم النمو وم  

 

  (1)سعد عبد الحميدآمنة و  ،(1*)زهرة ابراهيم الجالي
 .ليبيا ،البيضاء ،الزراعة، جامعة عمر المختارمية سـ وقاية النبات، كق (1).

 ( zahra.Ibrahim@omu.edu.lyالبريد اإللكتروف:  .زىرة ابراىيـ الحالي :سمة)*لممرا

 15/12/2020القبول: تاريخ   19/09/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
، جامعة عمر المختار -كمية الزراعة  –في مختبر أمراض النبات  2019 العاـخالؿ  البحث ُأجري

، Botrytis cinerea ،Macrophomina phaseolina عزالت محمية لفطورقابمية  بيدؼ دراسة
Rhizoctonia solani،Sclerotinia sclerotiorum وTrichoderma harzianum  عمى

ميميز األ، و (Pectinase)البكتينيز،(Cellulaseميميز)الس نزيمات التحمؿ المائي مثؿإنتاج إ
(Amylase) نظـ النمومُ  فرازإلى اختبار قدرتيا عمى إ ضافةً في الوسط الصمب، إ(IAA)Indol-

3-acetic acid  الوسطفي broth Czapek's النتائجسجمت  ميني تربتوفاف.المدعـ بالحمض األ 
القابمية عمى إنتاج  كاف لكؿ الفطور فقد، نزيماتفي إنتاج اإل أنواع الفطور وجود تبايف معنوي بيف

ف اتضح أ بينما، B. cinereaعدا الفطر Amylaseإنزيـ  ياجميع وأعطت، Cellulaseنزيـ إ
عمى أ T. harzianumأعطى الفطر  .Pectinaseنزيـ نتج إلمُ غير  T. harzianumالفطر 
 .M، بينما كاف الفطر (ـس4.5) Amylaseو(، ـس2.9) Cellulaseنتاجفي إ قابمية

phaseolina اج نت( في إسـ2.4)عمى األPectinaseى مؤشر تاج عمن، وانعكست قابمية اإل
الوحيد كاف  T. harzianumف الفطر أ النتائجبينت  IAAنظـ النمو مُ ب ودرجة التحمؿ. فيما يتعمؽ

 نتاجو. عمى إ القادر
 

 ، ليبيا.IAA، النمو اتنظمنزيمات التحمؿ المائي، مُ ، إفطور كممات مفتاحية:ال
 

 المقدمة
شباه السيميموز، ت التي تشمؿ مجاميع السيميموز، وأ% عديد السكريا90% بروتينات، و10مف  يتكوف الجدار الخموي لمنبات تقريباً 

% مف مكونات الجدار 60-15 كبر مكوف في جدار الخمية بنسبة تتراوح ما بيفأ يشكؿ السميموزو ، (Nathalie, 2006) والبكتيف
 (سمنتيةالطبقة اإل)الوسطى ساسي لمصفيحة المكوف األ فيما يشكؿ البكتيف ،(Keegstra, 2010) والمتانةالشكؿ  فيكسب الخمية

 (. Agrios, 2005) لياؼ السميموز، كما تمأل الفراغ بيف أالتي تربط وتثبت خاليا النسيج المتجاورة
نفصاؿ الناتج عف تكويف مناطؽ ا والشيخوخة السقوطبسبب  فسيولوجياً و التحمؿ إما لميدـ أ دائماً في النبات يتعرض البناء الخموي 

فراز إ استجابة البالزماليما لمخاليا طبقة خالؿ نزيمات التحمؿ المائي لمتحفيز بواسطة اإليثميف والذي بدوره يزيد معدالت إنتاج وا 
حممة لمجدر المُ  نزيماتنتجة لإلالمُ رضة م  بسبب غزو الفطريات المُ  مرضياً ، أو (Wareing and Phillips, 1981) المجاورة
 .الخموية

mailto:zahra.Ibrahim@omu.edu.ly


  2222كانون األول/ديسمبر  422-413(: 6)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –د وسعالجالي 
  

El-Gali and Saad– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 413-422  December 2020 
 

414 

الميكروبات الدقيقة مثؿ  ( مواد كيميائية ذات وزف جزئي صغير، وتذوب في الماء، تفرزىاHydrolasesنزيمات التحمؿ المائي )إ
نواتج التحمؿ في الحصوؿ عمى الغذاء والطاقة الالزمة لمنمو  النباتية وتستخدـالتي تعمؿ عمى تحميؿ جدر الخاليا  الفطور

رضة م  نزيمات التي تفرزىا الفطريات المُ وؿ اإلأىي  Pectinaseحممة لمبكتيف نزيمات المُ اإل تعتبر(، و Agrios, 2005والتكاثر)
، يمييا (Tomassini et al., 2009رض )م  الفطر المُ  الشراسة التي يممكياحد عوامؿ أجمتيا لمجدر الخموية لمنباتات، و عند ميا

-B-glucanasesExo-1,4و Endo -1,4-B-glucanasesشباه السميموز مثؿ أحممة لمسميموز، و المُ األنزيمات 
 Proteinasesأنزيمات البروتينات المكونة لألغشية الخموية تحت تأثير كما تعمؿ عمى تحميؿ، glucosidaseو
تفرز ، و Phospholipidases (Agrios, 2005)و Lipasesنزيمات ىدـ الدىوف مثؿ ا  لتحميؿ النشا، و  Amylasesاتنزيما  و 

 Extra cellularنزيمات خارج خموية )إ S.sclerotiorumو B.cinerea، M.phaseolinaرضة مثؿ م  المُ النباتية  ورالفط
enzymesنزيمات ومف بيف تمؾ اإلحيط بالسيتوبالـز ( تحمؿ بوليمرات جدار الخمية النباتية المCellulase ،وPectinase ،
Proteaseو ،B-1,3 glucanase(Dias et al., 2010) ،مراضية لمنبات بتسييؿ اختراؽ ورًا في العممية اإلوالتي تمعب د

انزيمات تحمؿ  بإطالؽTrichoderma مف النوع طورفال تمتاز في حيف(، Wanjiru et al., 2002الفطر خالؿ الجدار الخموي )
تحميؿ المواد والتي تمعب دور ىاـ في  Glucanase، وCellulase ،Lipase , Amylase, Chitins, Proteaseمائي مثؿ 

، (Bogumilet al ., 2013; Bhale and Rajkonda, 2012)رضة لمنباتم  المُ  ورىدـ جدر خاليا الفطالعضوية النباتية، و 
 Metcalf and) استحثاث المقاومة في النباتعمى تشجيع  تعمؿكذلؾ الجذر دونما ضرر،نسيج واستعمار القشرة والبشرة في 

Wilson, 2001; Elsharkawy et al., 2013.) 
رتفاع قادرة عمى تحسيف النمو، وزيادة انظمات النمو نتاج مُ إتمتمؾ القدرة عمى  وربعض الفط نزيمات التحمؿ المائي فافإلى إضافة إ

(، Bjorkman et al., 1998) الشعريةوراؽ، استطالة وامتداد الجذور والمساعدة عمى تكويف الجذور التفريعات، األالنبات، عدد 
 Indol-3-aceticنظـ النموفراز مُ عمى إ Trichodermaعزلة 101ة قدر  Hoyos-Carvajalet al. (2009)اختبر  حيث
acid مف  ولىبادرات الفاصوليا في المراحؿ األ بتعزيز نمو الظروؼ الحقميةفي المعمؿ وفي  نتاجومنيا قادرة عمى إ %60 كانتو
اج ىرمونات نباتية وىي نتإعمى  Trichodermaنواع أقدرة لى إ Chowdappa, et al. (2013) شارأخرى في دراسة أ،و تطورىا

ندوؿ ا  ( و IAAسيد )أسيتؾ ندوألإكسينات: أُ فرز يُ  T. virensف أثبت  كماساسي المسؤوؿ عف الزيادة في ارتفاع النبات، العنصر األ
 ,.Contreras-Comejo, et al) في نمو النبات وتطوره ( والتي تمعب دوراً IEtندوؿ ثالثي الكحوؿ )ا  ( و IAAldاستيؿ الدىيد )

 Indol-3-aceticنظـ النمو  مُ نتاج عمى إ Trichoderma لى قدرة بعض عزالتإ (Bogumilet al., 2013) شاروأ،(2009
acid . ًنواعية األفعال عف برياً مخىمية الكشؼ تأتي أ في تحميؿ المواد العضوية النباتية بإسياميا الفطور لمدور الذي تمعبو ونظرا 

Botrytis cinerea ،Macrophomina phaseolina ،Rhizoctonia solani ،Sclerotinia sclerotiorum 
فرازالمائي و نزيمات التحمؿ في إنتاج إTrichoderma harzianumو حفزة المُ  Indol-3-acetic acidمثؿ النمو اتنظممُ  ا 

 . لإلنبات وتحسيف المقاومة
 
 
 
 
 
 



  2222كانون األول/ديسمبر  422-413(: 6)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –د وسعالجالي 
  

El-Gali and Saad– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 413-422  December 2020 
 

415 

 مواد البحث وطرائقه
 ورمصدر الفط
، B.cinerea ،M.phaseolina ،R.solaniتمثمت في (1)شكؿمحميةور فطل نواعأ ةخمس الدراسة ىذه في استخدمت

S.sclerotiorum وT.harzianum جامعة عمر المختار –كمية الزراعة  -مراض النباتمعمؿ أ مف عمييا الحصوؿ تـ- 
 ليبيا. –البيضاء 

 

 
 .PSAتحت الدراسة عمى وسط الزرع  مستعمرات الفطور(: 1شكؿ )

 إنتاج اإلنزيمات
مادة األنزيـ كما ىو تنميتيا عمى أوساط تركيبية خاصة تحوي ى إنتاج اإلنزيمات، تمت زراعتيا و عم ختبرةالمُ  الفطورلتقييـ قدرة 

 Pectinase ،Amylase ،Cellulase (Dingle et al., 1953.)( خاصة بإنزيمات 1موضح بالجدوؿ )
 : البيئات التركيبية الخاصة بالكشف عن اإلنزيمات1جدول

 Amylaseميميز األ Pectinaseالبكتينيز  Cellulaseميزميالس
 Starchجـ نشا Pectin 1جـ بكتيف Carboxy Methyl Cellulose (CMC) 1جـ 1

 KNO3جـ KNO3 0.25جـ KNO3 0.25جـ0.1
 KH2PO4جـKH2PO4 0.1جـKH2PO4 0.1جـ 0.1
 MgSO4.7H2OجـMgSO4.7H2O 0.05جـMgSO4.7H2O 0.05جـ 0.5

 جـ اجار2 جـ اجار2 جـ اجار2
 مؿ ماء مقطر 100 مؿ ماء مقطر 100 مؿ ماء مقطر 100

الذي ُخمط بالتسخيف حتى يتجانس  CMCضرت جميع األوساط بإذابة مكوناتيا في الماء المقطر بالخالط المغناطيسي باستثناء حُ 
باستخداـ جياز  ُضِبطتو ، مولر 0.1(HCLييدروكموريؾ )الحمض مف  بإضافة قطرات 6.0عند  pHػ الوسط، وضبط الػ

Beckman pH meter ، مـ9طباؽ بتري أبعد تبريدىا في  توُسكب دقيقة،15لمدة  ˚ـ121في األوتوكالؼ عند  متقِ عُ ثـ ،
نت في درجة حرارة ضِ وحُ  في ثالثة مكررات، مف المستعمرة الفطرية المدروسة مـ5ُقُطره رص بقكؿ طبؽ  لتتصمب. ُلقح كترِ وتُ 
نزيـ بمالحظة ظيور ىالة شفافة حوؿ المستعمرة نتاج اإلإاالستدالؿ عمى  تـ الخامس.وخضعت لممراقبة يوميًا حتى اليـو °ـ23±2

نتاج اإلنزيـ كاف دلياًل عمى قدرة الفطر عمى إ كمما زاد قطرىا باستمرار فترة التخزيفوالتي نزيـ اإل عف في وسط الكشؼالفطرية 
 . (2)شكؿ بزيادة نموه
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 نزيـالفطر بعد تفاعمو مع مادة اإل ىيفاتحمؿ  (:2شكل )

 

 قابمية الفطرحساب وتـ ، (ـ)سنزيـ بقياس قطر المستعمرة الفطرية النامية وقطر اليالة المتكونة الفطر في إنتاج اإلقيس نشاط 
 (:Hankin and Anagnostakis, 1977) نزيـ باستخداـ المعادلة التاليةعمى إنتاج اإل

 = قطر هالة التحمل/ قطر مستعمرة الفطر ج االنزيماالفطر عمى انت قابمية
 :(Edi-Premono, et al. 1996) التاليةبالمعادلة  مؤشر التحمؿتقييـ كما تـ 

 قطر مستعمرة الفطر/( التحملقطر مستعمرة الفطر + قطر هالة )=  مؤشر التحمل
 Indol-3-acetic acidالنمو نظمإنتاج م  

ساعة في درجة 96جـ/لتر( عمى ىزاز لمدة 1)المدعـ بالحمض األميني تربتوفاف  Capek's broth الوسطفي  تـ تنمية الفطور
لألنابيب  دقيقة، وُأضيؼ2دورة لمدة 14000مركزي عمى ميكروليتر في أنابيب الطرد ال500حرارة الغرفة. ُأخذ مف الراشح 

ركت %( وتُ 35تركيز  HCIO4مؿ مف 49مولر + 0.5مؿ مف محموؿ كموريد الحديد 1) Salkowskiميكروليتر مف كاشؼ 500
 (.Gordon and Weber 1951) نظـالمُ ظيور لوف داكف دليؿ عمى قدرة الفطر عمى إفراز إف دقيقة. 30لمدة 

 حصائيالتحميل اإل
 Oneحادي الجية في تحميؿ أ Co Statحصائي وُحممت النتائج باستخداـ البرنامج اإل، نفذت التجربة في تصميـ تاـ العشوائية

way ُقؿ فرؽ معنوي بت قيمة أسِ قبؿ التحميؿ، وحُ  لت زاوياً وِ . النسب المئوية حLeast Significant Differences (LSD)  عند
 عامالت.% لمفصؿ بيف متوسطات المُ 1مستوى المعنوية 

 ناقشةالنتائج والم  
 نزيماتنتاج اإل إاالستدالل عمى 
 عمى بيانزيمات عمى األوساط الصمبة الخاصة اإلنتاج في قدرتيا عمى إ تباينت المدروسة أنواع الفطورف جميع أكشفت التجربة 

وىذا يتفؽ مع ، (3طباؽ الشاىد الخالية منيا )شكؿبأ ىاالت شفافة في أطباؽ الزرع المدعمة بمادة التفاعؿ مقارنةً أو شكؿ صورة 
نزيـ في الوسط الصمب المدعـ بمادة اإل ااماستخدالذيف  Hankin and Anagnostakis (1975)ا حصؿ عمييالتي نتائج ال

ف العديد أ( الذي بيف 2018)طو، يتفؽ مع  كما مة،ترمِ رضة والمُ م  المُ ور نواع الفطعف اإلنزيمات التي تنتجيا بعض أالكشؼ 
 .خرألمؼ في نوعيا وكميتيا مف فطر تخت والتي الصمبالتحمؿ المائي في الوسط ليا القدرة عمى إفراز أنزيمات  الفطور مف

 

https://kenanaonline.com/users/EmadQotp/tags/4202/posts
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، B :Botrytis ،M :Macrophomina ،R :Rhizoctonia. التحمؿ المائيزيمات في إنتاج إن وراختالؼ أنواع الفط (:3شكل )

S :Sclerotinia وT :Trichoderma 
 حوؿ ىالة تكويف عمى ختبرةالمُ ستخدمة أو المُ ة عزالت الفطور كفاءوجود اختالفات معنوية في  ة إلىالدراس نتائج أشارت

 درجة عمى الحضف مف أياـ 5بعد المختمفة الصمبة الغذائية األوساط في نزيمات التحمؿإنتاج إ عمى قدرتيا مف والناتجة ستعمراتيامُ 
نزيـ بمغت عالية في إنتاج اإل كفاءةT. harzianumعطى الفطرأ Cellulaseنزيـ فيما يتعمؽ بإف ،(2)جدوؿ°ـ2±23حرارة 
بواسطة   CMCمادة الػتحطيـ  عمى حوؿ المستعمرة النامية في وسط الكشؼ دليؿ ىالة فاتحة الموفظيرت عمى شكؿ  ـس2.9
 T. harzianumالفطر(، ويعطي Mushrifet al. 2017;2015عمي وسارة، ؛ 2011اليادي،  عبد)، وىذا يتفؽ مع اإلنزيـ

 القدرة التضادية العالية.
ما بقية ، أـس2.3نشاط إنزيمي بمغ  M. phaseolinaعطى الفطر أ ذات متفاوتة في إنتاج االنزيـ، إقدر  الفطورظيرت بقية أ 

لى فييا إ أشاروا ،Mushrifet al. (2017)و El-Saidet al. (2014)نتاج، وىذا يتفؽ مع كؿ مفاإل قميمةكانت  الفطور
العزالت عمى استغالؿ وسط الزرع بحؿ مركب  لى اختالؼ قدرة بعضإذلؾ يعود اإلنزيـ، و نتاج في قابميتيا عمى إ ختالؼ الفطورا
 .واستغالؿ السكر كمصدر لمكربوف CMCالػػ

، حيث كانت عمى إنتاجو الفات معنوية بيف متوسطات قابمية الفطوروجود اخت Amylaseبواسطة إنزيـ النشا  سجمت نتائج تحمؿ
طابقة تنتائج مُ ، وىي (2)جدوؿتحميؿ النشا عمى كفاءة دليالً مس4.5والتي وصمت T. harzianumلمفطر  العاليةنتاج اإلقابمية 

ذلؾ عزى ، ويمكف أف يُ بدرجة كبيرةنزيـ إلنتاج اعمى إ T. harzianumوثقت قدرة الفطروالتي  Cherkupally et al.(2017)مع
الرايزوسفير عمى جذور النباتات  منطقةمة في ترمِ المُ  حد الفطورأ كونو Amylaseعمى إنتاج  Trichodermaالفطر  قدرة إلي

 ,Bhale and Rajkonda) نزيمات التي ينتجيابفعؿ اإل لى اليدـ والتحمؿوالتي تحتاج إالميتة في التربة  وبقايا المواد العضوية
، في Amylaseعمى إنتاج  و قابميتيافي كفاءتيا أS. sclerotiorumو M. phaseolina ،R. solani(،وتباينت الفطور2012

نزيـ مف درتيا عمى إنتاج اإلقفي  اتاختالف وثقت خرىأ نتائج مماثمة عمى فطور نتج لإلنزيـ.غير مُ B. cinereaحيف كاف الفطر 
 .(2018عدمو )طو، 
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 المائينزيمات التحمل إبعض نتاج إعمى  ورالفطبعض  قدرة: 2جدول

 نوع الفطر   
 نزيم           اإل             

 Pectinaseالبكتينيز  Amylaseميميز األ Cellulaseميزالسمي
قابمية 

 نتاجاإل
مؤشر 
 التحمؿ

 درجة
 التحمؿ

قابمية 
 نتاجاإل

مؤشر 
 التحمؿ

 درجة
 التحمؿ

قابمية 
 نتاجاإل

مؤشر 
 التحمؿ

 درجة
 التحمؿ

B. cinerea 0.3c 1.3c ++ 0.0e 0.0d - 0.3bc 1.3b ++ 
M. phaseolina 2.3b 3.3b +++ 1.4b 2.4b +++ 2.4a 1.5b ++ 
R. solani 0.5c 1.5c ++ 0.7c 1.7c +++ 0.6bc 1.6b +++ 
S. sclerotiorum 0.4c 1.4c ++ 0.3d 1.3c ++ 1.2b 5.0a +++ 
T. harzianum 2.9a 3.9a +++ 4.5a 5.5a +++ 0.0c 0.0c - 
LSD at 1% 0.3 0.3  0.2 0.2  0.9 1.2  

 مكررات 3متوسط داخؿ الجدوؿ األرقاـ 
 .بػػػ سـ قاسةرقاـ داخؿ الجدوؿ مُ األ
 حرؼ المتشابية ضمف نفس العمود تدؿ عمى عدـ وجود فروؽ معنوية األ

 .Zghair, 2019فقًا لمقياس و  سـ1.5<، +++: ـس1.5 -1.0، ++ = ـس1.0>، += 0=  -درجة التحمؿ: 
مختمفة عف ما سبؽ حيث ثبت معنويًا تفوؽ  Pectinaseجاءت نتائج تحمؿ مادة البكتيف في وسط الزرع تحت تأثير إنتاج إنزيـ 

عف باقي الفطور المدروسة، كما سجمت النتائج انخفاض إنتاج اإلنزيـ مف قبؿ  سـ2.4بقدرة إنتاج بمغت  M. phaseolinaالفطر 
رض لمنبات، م  والذي يعود إلى أف الفطر غير مُ  Cherkupallyet al.(2017)مع ما ذكره تفؽ مُ  ا، وىذT. harzianumالفطر 

 (. Tomassiniet al., 2009) شراستيارضة إلى شدة م  المُ  نزيـ في الفطوربينما تعزى القدرة العالية عمى إنتاج اإل
 .Tعمى إنتاج اإلنزيمات انعكست بدورىا عمى مؤشر التحمؿ، حيث تميز الفطر  في قابميتيا وراالختالفات المعنوية بيف الفط

harzianum  إلنزيمي  سـ5.5و سـ3.9بأعمى مؤشر تحمؿCellulase وAmylase  عمى الترتيب، في حيف كاف أعمى مؤشر
درجة تحمؿ عالية  الفطور عظـ، وعف درجة التحمؿ سجمت مُ S. sclerotiorumإلنزيـ البكتينيز تحت تأثير الفطر  سـ5.0تحمؿ 
اليادي،  نزيـ بكميات كبيرة )عبدوقدرتو عمى إنتاج اإل الفطر شراسة ، والتي تشير ربما إلى شدةتوسطة )++(خرى مُ ، وأ)+++(
2011.) 

 
 Indol-3-acetic acidنظم النمو نتاج م  إ

نظـ النمو والذي نتاج مُ إ فيT. harzianumالفطر  كفاءةلى نظمات النمو إعمى إنتاج مُ  نتائج اختبار قدرة الفطورشارت أ
طابقة تنتائج مُ (، وىذه ال4رضة )شكؿم  المُ  شح الفطورقارنة بموف روالى الموف الداكف مُ ير في صورة تغير لوف راشح الفطر إظ
مما ،Indol-3-acetic acidنظـ النمو فراز مُ عمى إ Trichodermaقدرة عزالت مف الفطر في  Bogumil et al. (2013)مع

 عزىتُ فيما .(Shammugaiah et al., 2009) يعطي الفطر القدرة عمى تحفيز نمو البادرات ال سيما في المراحؿ األولى لنموىا
لنمو ثبطة و المركبات الكيميائية المُ نتجة لمسمـو أرض المُ م  ات الفطر المُ و مورثجينات ألى نظـ النمو إعدـ القدرة عمى إفراز مُ 

 (.Mandovaet al., 1980)بالعمؿ عمى قتؿ أجنة البذور، وذلؾ النبات
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 :Indol-3-acetic acid (T: Trichoderma, B: Botrytis, Mالنمو نظـمُ  نتاجعمى إ اختبار قدرة الفطور(: 4شكل )

Macrophomina, R: Rhizoctonia, S: Sclerotinia) 
 االستنتاجات

 .B. cinereaباستثناء الفطرAmylaseو Cellulaseقدرة جميع الفطور عمى إنتاج إنزيمي  -1
 .Pectinaseنتج إنزيـ ، ولـ يُ Amylaseو Cellulaseأعمى قابمية إلنتاج إنزيمي  T. harzianumأعطى الفطر  -2
عطيو صفة تحفيز نمو النباتات، لذلؾ توصي الدراسة مما يُ  IAAنظـ النمو فقط إنتاج مُ  T. harzianumاستطاع الفطر  -3

 الختيار أفضؿ الفطورالنمو،  اتنظمإنزيـ معيف، ومُ عمى إنتاج ـ الفحص المخبري لكشؼ قدرة الفطر بإمكانية استخدا
 المناسبة في المكافحة الحيوية في الزراعة، وفي تحسيف نمو وتطور النبات.
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Abstract: 

This study was conducted during the year 2018-2019 in plant pathology 

laboratory, Faculty of Agriculture, Omer Al-Mukhtar University, with the 

aim of detection the ability of some local isolates fungi Botrytis cinerea, 

Macrophominaphaseolina, Rhizoctoniasolani, Sclerotiniasclerotiorumand 

Trichodermaharzianum to produced hydrolysis enzymes such as cellulose, 

amylase and pectinase in solids media, as well as testingtheir ability to 

Indol-3-acetic acid (IAA) growth regulator secretion in Czapek brothmedia 

amended with tryptophan. Observations showed that fungal species were 

significantly differed for their ability to produce lytic enzymes. All the 

isolated fungi had the capacity to cellulase enzyme production in solid 

media and the all of them also were able to amylase enzyme production, 

except B. cinerea, while T. harzianumwas be not produce of pectinase 

enzyme. harzianum gave the highest capability for the production of 

cellulase (2.9cm) and amylase(4.5cm) enzymes, while M. phaseolinagave 

the highest (2.4cm) in pectinase production. The production ability was 

reflected on degradation indicator and degree of degradation. Concerning 

with growth regulator the results showed that T. harzianum only was able on 

Indol-3-acetic acid secretion. 

Keywords: Fungi, lytic enzymes, Growth regulators, IAA, Libya. 
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