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 الفطريات الُمْمرضة لمنبات تحت ظروف المختبر
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 الممخص
جامعة عمر بكمية الزراعة،  مراض النباتفي مختبر أ 2019و 2018 خالؿ عاميالدراسة نفذت 

إزاء أربعة  Thrichoderma harzianumبيدؼ تقييـ القدرة التضادية لعزلة محمية مف الفطر المختار، 
، Macrophomina phaseoina، وBotrytis cinerea أنواع مف الفطريات الُمْمرضة لمنبات

يؤثر في نمو  T. harzianumبينت النتائج أف الفطر  . Sclerotiniaو ،Rhizoctonia solaniو
 4%، وأعمى درجة تضاد 75.6الُمَسببات المرضية بشكؿ مباشر أو غير مباشر، وبمغت نسبة التثبيط 

نمو  يريجَ نتائج الفحص المُ  . سجمتSookchaoyوفقًا لمقياس  M. phaseolinaفي حالة الفطر 
وتحمميا،  ياانكماش سببةً ي حوليا مُ بشكؿ حمزونرض والتفافيا مْ بموازاة ىيفا المُ ضاد ىيفا الفطر المُ 

اختالؼ قطر ىالة التحمؿ في ميسميـو الفطر الُمْمرض عند التالمس الُمباشر مع ميسميوـ  إلىباإلضافة 
رة وغير طياغير الفطر الُمضاد في وسط الزرع، كما بينت النتائج قدرة الفطر الُمضاد عمى إنتاج مواد 

طيارة يمكنيا تثبيط نمو الفطريات بدرجات ُمختمفة، عالوًة عمى أف الفطر ينتج مضادًا حيويًا ثبط جميع 
 %. 100الفطريات بنسبة 

 

 .رضة لمنباتمْ ، فطريات مُ Trichoderma harzianum، تضاد مفتاحية:الكممات ال
 :المقدمة

وسرعة  السيولة عزلينظرًا حيائية ممة في مجاؿ المكافحة األيرية المستعجَ المُ  كثر األحياءأمف  .Trichoderma sppأنواع الجنس  عدتُ 
مختمفة لمتفاعؿ مع الُمْمرضات النباتية،  آلليات ، عالوة عمى امتالكيامتطمبات غذائية خاصة إلى اـ حاجتيفي أوساط الزرع وعد انموى

 .B إزاء الفطر T. harzianum  القدرة التضادية الكبيرة لمفطر  Bogumi et al., (2013)وىذا ما أكدتو عديد مف الدراسات، فقد بيف
cinerea التحضيف،  مف ياـأ ستة بعد% 78-45بنسبة تراوحت ما بيف  رضمْ المُ  الفطر المسبب لمرض العفف الرمادي، إذ انخفض نمو

 المسبب لمرض تبقع أوراؽ الخروب Alternaria alternataالفطرعمى تثبيط  T. harzianum ( قدرة الفطر 2016وأوضح الزحاؼ )
 .في الطبؽ المكاف والغذاءضاد عمى في استحواذ الفطر المُ 

تنمو  في تفاعمو مع األحياء الدقيقة، إذ T. harzianum أحد اآلليات التي يعتمد عمييا الفطر Mycoparasitismالتطفؿ الفطري  عديُ 
دراسة عند  فقد كشؼ الفحص الُمجيري، مع اختراؽ أو عدـ اختراؽ لو تمتؼ حوليا وضيؼ، أبموازاة ىيفا الفطر المُ  ىيفا الفطر الُمضاد

قصر طوؿ و رض، مْ حدوث انكماش في خيط الفطر المُ  ،الشريحةعمى  T. harzianum و A. alternataبيف الفطريف ما التفاعؿ 
أف الفطر  اخرىأكدت دراسات (، و El-Gali, 2015a) رافقو تقطيع في الخيط الفطري ،زيادة الجدر العرضية وتغمظياالخمية و 
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Trichoderma رضةمْ المُ تشوىات أو تغيرات في نمو الفطريات  يسبب (Sharma, 2011; Kishan et al., 2017 بسبب تكويف )
  (.Inbar et al., 1994) أعضاء االلتصاؽ أو أعضاء القنص

في  كنواتج استقالب ثانويةنتاج مواد كيميائية ذات وزف جزيئي صغير عمى إ Trichodermaقدرة الفطر  إلىأشارت بعض الدراسات 
ضادات المُ  بعض   Choudary et al., (2007)، فقد فصؿالدقيقة األحياءتؤثر مباشرة عمى  Antibioticsمضادات حيوية صورة 

،  Sclerotium rolfsii R. solaniالفطريات  مجموعة مف فعاليتيا إزاء تبرواخharzianum . T الحيوية مف راشح الفطر
Fusarium oxysporum الػػقدرة  (2013بشكؿ تاـ، وأثبت عابد وأخروف ) تبرةخْ الفطريات المُ  كؿتثبيط  وكانت جميعيا قادرة عمى 

Trichodermaبدتأ إذرضة لمنبات، مْ تثبيطي لمفطريات المُ  تأثيرخرى طيارة ذات أو يضية سامة تذوب في الماء أنتاج مواد إ عمى 
في الوسط  R. solaniفطر الكفاءة تنافسية عالية في تثبيط نمو عزالت T. harzianum،  T. koningii يفالفطر  رشاحة كؿ مف

PDAوقيـ ، Cherkupally (2017) الفطر لسبعة أنواع مف القدرة التضادية  Trichoderma الفطر  إزاء F. oxysporum f. 
sp. melongenae  النوع المسبب لمرض الذبوؿ الوعائي لمباذنجاف، وبيف أفT. harzianum  استطاع تثبيط الفطر F. 

oxsporum عمى  الُمضاد ينتجيا الفطر يالطيارة الت( قدرة المواد 2019) خروفأثبت حسف و أو  ،مف خالؿ إنتاج المركبات المتطايرة
 المسبب لمرض التبقع الشوكوالتي عمى الفوؿ. B. fabaeرض مْ تثبيط نمو مستعمرة الفطر المُ 

دراسة بعض آليات التضاد لعزلة محمية لمفطر  إلىحث الب ونظرًا ألىمية المكافحة الحيوية في نظـ االدارة المتكاممة لآلفات، فقد ىدؼ
T. harzianum  .إزاء بعض الفطريات الُمْمرضة تحت ظروؼ الُمختبر  

 :مواد البحث وطرائقه
 2019و 2018ر خالؿ عامي االبحث في مختبر أمراض النبات في كمية الزراعة بجامعة عمر المختُنفذ 
 مصادر الفطريات المدروسة:-1

إذ ُعزؿ الُمسبب لمرض العفف  ،جامعة عمر المختارقسـ أمراض النبات بكمية الزراعة،  تـ الحصوؿ عمى الفطريات الُمستخدمة مف
والفطر الُمسبب لمرض التقرح ،  M. phaseolina، والفطر الُمسبب لعفف جذور الفاصوليا B. cinerea الرمادي عمى التفاح

 مف األجزاء الُمصابة، S. sclerotiorum الفطر الُمسبب لمرض العفف األبيض عمى الخيارو  R. solaniالرايزكتوني عمى البطاطس 
  (.1 جدوؿال) مف التربة المحمية T. harzianumالفطر  بينما ُعِزؿ

ًُطخخذيت فً انذراضت1انجذول  . ٌبٍٍ أَىاع انفطرٌبث ان

 انًصذر يىضع انعسل َىع انفطر

Trichoderma harzianum  التزبت El-Gali, 2015b 

Botrytis cinerea  2002الجالً،  ثمار تفاح مصابت بالعفن الزمادي 

Macrophomina phaseolina  بذور اللوبٍا El-Gali, 2003 

Rhizoctonia solani  اجسام حجزٌت على درناث البطاطس المصابت El-Gali, 2015b 

Sclerotinia sclerotiorum  اجسام حجزٌت على ثمار الخٍار المصابت El-Gali, 2018 

  T. harzianumالقدرة التضادية لمفطر -2
  :والتطفلالتنافس  - أ
إذ ُقسـ  ،(PSA) بطاطس سكروز أجاروسط  تحويسـ( المعقمة  9رض في أطباؽ بتري )مْ الفطر المُ و  الُمضادلفطر كؿ مف ا ُزرع

رض مْ ماثؿ لو لمفطر المُ رص مُ قُ و  في النصؼ األوؿ لمطبؽأياـ  5بعمر ضاد مـ( لمفطر المُ  5 بقطررص )وضع قُ  ،نصفيف إلىالطبؽ 
 الوسطميـو الفطر سطح ميسوعمى نحو مقموب حتى يالمس  ،بؽأياـ في النصؼ الثاني مف الط 5تعمرة  بعمر سْ مف حافة مُ  ُأخذ
مف  كال عمى انفراد مع ترؾ النصؼ الثاني خالياً  والُمضادرض مْ قح نصؼ الطبؽ بالفطر المُ قارنة فقد لُ المُ أما أطباؽ  ،(1 شكؿال)

رض كامؿ مساحة مْ ف غطى الفطر المُ أخذت النتائج بعد وأُ  ،ºـ2±23نت في درجة حرارة ضِ وحُ  (،Rao, 2003)التمقيح بأي فطر 
تعمرتيف سْ رض عمى المحور الواصؿ بيف مركزي المُ مْ تعمرة الفطر المُ سْ نصؼ قطر نمو مُ  إذ ُسجؿ قارنة،عاممة المُ الطبؽ في مُ 
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⁄               :Datta et al., (2004)عادلة لمُ  نسبة التثبيط وفقاً ُحسبت . (1 شكؿال) تضادتيف في الطبؽ الواحدالمُ    ،
 لسمـ التقييس درجة التضاد وفقاً  وُقِومت، عاممة= نمو الفطر في طبؽ المُ T: نمو الفطر في طبؽ الشاىد، C= نسبة التثبيط، Rحيث 

(Sookchaoy, et al., 2009 ،) :نخفضة ة التضاد مُ ج= در 1حيث(R < 51) ،2 ة التضاد متوسطةج= در (R= 51-60) ،3 =
، نفذت التجربة باستخداـ تصميـ كامؿ العشوائية بخمسة (R > 75) جداً  عالية= درجة التضاد 4، (R = 61-75) عاليةدرجة التضاد 

 مكررات.
شريحة نظيفة، عمى  (1 شكؿال) منطقة التالمس بينيما التقاء الفطريف في يرية عند نقطةجْ مالحظات مُ  ُأخذت التطفؿلدراسة آلية 

  وفحصيا تحت الُمْجير والتوثيؽ بالتصوير.
 

 
رضت عهى انىضظ  T. harzianumٌبٍٍ طرٌمت زراعت ُكالً يٍ انفطر  .1انشكم  ًْ ًُ  نذراضت انخضبد وانخطفم PSAوانفطرٌبث ان

 

 التحمل المباشر:
 .Tرص الفطر رض مف مركز الطبؽ، وُأستبدؿ بقُ مْ الفطر المُ  رصأياـ ُأزيؿ قُ  5وبعد  ،PSAرضة عمى الوسط مْ الفطريات المُ  تمينُ 

harzianum،  ُنفذت التجربة باستخداـ تصميـ ، (2 شكؿال، وقيس قطر ىالة التحمؿ بالسنتيمتر )°ـ2±23في درجة حرارة نت ضِ وح
 كامؿ العشوائية بخمسة مكررات.

 

 
رضت عهى انىضظ  T. harzianumيٍ انفطر ٌبٍٍ طرٌمت زراعت ُكالً  .2انشكم  ًْ ًُ ًُببشر PSAوانفطرٌبث ان  نذراضت انخحهم ان

 

 غير الطيارة:تأثير المواد  -ج 
في ، ºـ 25في درجة حرارة لمدة أسبوعيف  (PSBالفطر المضاد عمى الوسط المغذي السائؿ مستخمص البطاطس والسكروز ) ُنمي
والتي تكوف عادة عمى سطح السائؿ وأبواغو، الفطر  ميسميـولتسييؿ سحب الراشح منيا دوف سحب ، وذلؾ مؿ 250 سعة قماع فصؿ أ
 (.3aتبقي في القمع )شكؿ صمي المُ األلحيمولة دوف تموث الراشح وا

  وسطمؿ مف 90 إلى( 3bشكؿ ال)راشح الممميتر مف  10 (، إذ ُأضيؼ(Dixit et al., 1974لطريقة  وفقاً  الراشحمية تأثير سُ  ُأختبر
PSA القطر  طباؽ بأقراص متساويةجميع األُلقحت  .سـ9 طباؽ بتريوُصب في أ ،قميالً الوسط  وُرجَ ، المعقـ في دورؽ مخروطي

أما معاممة الشاىد  ،في منتصؼ الطبؽ ع بشكؿ مقموب عمى سطح الوسطضِ ووُ  ،أياـ 5عمرب رضمْ المُ مف حواؼ مزرعة الفطر  مـ(5)
شكؿ ال) ºـ25في درجة حرارة  نت األطباؽوُحضِ دوف إضافة راشح الفطر المضاد،  PSAفقد ُلقحت الفطور الُمْمرضة فييا عمى وسط 
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3c). عدؿ النمو القطري لمفطر مف مُ  إذ قيس الشاىد، عاممة رض كامؿ مساحة الطبؽ في مُ مْ ف غطى الفطر المُ النتائج بعد أ ُسجمت
وفقًا لما ُذكر سابقًا، ونفذت التجربة وفؽ تصميـ كامؿ العشوائية  نسبة التثبيط تبسِ وحُ  ،الفطر ستعمرة نموتعامد لمُ خالؿ قياس قطر مُ 

 بثالثة مكررات.

 
ًْرض فً أطببق انسرع،  Thفصم وحمٍٍى راشح . 3شكم ان ًُ : حمٍٍى Th ،c: راشح انفطر bفً انىضظ انطبئم،  Th: حًٍُت انفطر aضذ انفطر ان

 انراشح فً طبك انسرع

 تأثير المواد الطيارة: -د
ساعة 24، وبعد مرور PSAياـ في مركز طبؽ بتري يحوي الوسط أ5ضاد بعمر ستعمرة الفطر المُ مـ مف طرؼ مُ  5بقطر  قرص عرِ زُ 
وضع في مركزه  PSAخر يحوي الوسط بؽ عمى قاعدتو بقاعدة طبؽ بتري آطْ ضاد، وأُ زيؿ غطاء الطبؽ الحاوي عمى لقاح الفطر المُ أُ 

ما في (، أ4شكؿ) Parafilmتقابمتاف بشريط البارافيمـ قت القاعدتاف المُ صِ لْ رض. أُ مْ المُ ستعمرة الفطر مـ مف طرؼ مُ  5بقطر قرص
خر رض واألمْ مقح بالفطر المُ مُ  PSAحدىما يحوي الوسط دة طبؽ بتري عمى قاعدة طبؽ بتري أخر أقاع تعضِ عاممة الشاىد فقد وً مُ 

رض كامؿ مْ المُ النتائج بعد أف غطى الفطر  ُسِجمت .ºـ2±23في درجة حرارة عامالت نت المُ ضِ فقط. حُ  PSAيحوي عمى الوسط 
 ،عاممة الشاىدبمُ  ُقورنتعدؿ القراءتيف، في كؿ طبؽ و خذ مُ أو  ،تعمرة نمو الفطرسْ مُ  اقياس قطر و  مساحة الطبؽ في ُمعاممة الشاىد،

 وُحِسبت نسية التثبيط.

 
ًُضبد  .4شكم ان رضت عهى انىضظ  T. harzianumحأثٍر انًىاد انطٍبرة نهفطر ان ًْ ًُ  PSAفً ًَى انفطرٌبث ان

 :الحيويتأثير الُمضاد  -هـ
في ° ـ25يـو في درجة حرارة  25لمدة  PSBالوسط السائؿ مؿ  100مف راشح الفطر بعد تنميتو في الحيوي ضاد المُ  الصتختـ اسْ 
حجـ/حجـ في قمع الفصؿ مع  30:30الميثانوؿ بنسبة ذيب يؼ إليو مُ ضِ ثـ قطعة مف الشاش،  عبرؿ الراشح . ُفصِ (5a)شكؿ  الظالـ
المبخر  باستخداـذيب وجرى تبخير المُ  ،في دورؽ مخروطيالحيوي . استقبمت الطبقة العميا الحاوية عمى المضاد (5b)شكؿ  الرج
بتقنية  رضةمْ الفطريات المُ  إزاءاستخدـ لتقييـ فعاليتو ، مؿ20حجـ إذ ُحصؿ عمى راسب ب ،(5c)شكؿ  Rotary evaporatorنيالدوار 

 .(Dubey et al., 2011) تسمـ الوسط
 تساويةحت األطباؽ بأقراص مُ قِ قبؿ تصمبو. لُ  في الطبؽ PSAالوسط الغذائي  إلىضاد مف الراسب الحاوي عمى المُ  مؿ 5 يؼُأضِ 

تخدـ الماء كشاىد سمبي، اسْ  ،عاممة الشاىد كماتخدـ الميثانوؿ في مُ اسْ و  ،أياـ 5رضة بعمر مْ لفطريات المُ ا مستعمراتمـ مف  5 القطر
عدؿ النمو مُ وُسِجؿ  ،ºـ2±23حرارة طباؽ في درجة نت جميع األُحضِ نفذت التجربة وفؽ التصميـ كامؿ العشوائية بثالثة مكررات. 
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عدؿ القراءتيف، في كؿ وأخذ مُ  ،تعمرةسْ لمُ ا اقياس قطر برض كامؿ مساحة الطبؽ في الشاىد مْ ف غطى الفطر المُ أالقطري لمفطر بعد 
 .نسبة التثبيط بتسِ وحُ  ،مركب المضاد(عاممة الشاىد )الخالية مف البمُ  ثـ ُقورنت ،طبؽ

 

 
: حبخٍر وحركٍس انًضبد فً انًبخر C: فصم واضخخالص انًضبد، وB: حًٍُت انفطر فً انىضظ انطبئم، وAفصم انًضبد انحٍىي.  .5شكم ان

 انذوارًَ

 التحميل اإلحصائي:
 Oneحادي الجية في تحميؿ أ Co Statحصائي شوائية، وُحممت النتائج باستخداـ البرنامج اإلالعكامؿ تصميـ جميع التجارب ب نفذت
way ُقؿ فرؽ معنوي بت قيمة أسِ قبؿ التحميؿ، وحُ  لت زاوياً وِ . النسب المئوية حLeast Significant Differences (LSD)  عند

    عامالت.بيف متوسطات المُ  لمٌمقارنة% 5مستوى المعنوية 
  :النتائج

  :المنافسة والتضادنتائج -1
عمى الوسط ( Competition) المنافسة في سرعة  T. harzianumالقدرة العالية لمفطر( 6)شكؿالمنافسة والتضاد اختبار  نتائج بينت

 .Tو  T. harzianum  +  B. cinereaعامالت )مساحة الطبؽ في المُ  % مف75إذ سيطر الفطر المضاد عمى  الغذائي،
harzianum + S. clerotiorum ،)عاممة مُ  % مف مساحة الطبؽ50وT. harzianum + R. solani ، نمو ىيفا الفطر امتدبؿ 

(، وىذا ما ُيعبر عنو بظاىرة 2)جدوؿ T. harzianum + M. phaseolinaعاممة رض في مُ مْ الفطر المُ  ستعمرةفوؽ مُ 
 .Overgrowthػ

 إلى( 2جدوؿ )الفي النتائج ( بيف الُمعامالت، إذا أشارت P<0.005نتائج التحميؿ اإلحصائي وجود فروقات عالية المعنوية ) بينت
تاله   S. sclerotiorum لمفطرسـ 2.6قطر أقؿ جؿ سُ  إذ ،يات الُمْمرضةتباطؤ نمو الفطر القدرة الكبيرة لنمو الفطر المضاد، و 

واستطاع  ،سـ في أطباؽ الشاىد9قارنة بػمُ  R. solani لمفطر 4.5عمى قطر نمو سجؿ أ، في حيف B. cinereaسـ لمفطر 2.7ػ
، في حيف M. phaseolina% لمفطر 61.1ػػو، S. sclerotiorumو B. cinereaلفطريف مف نمو ا% 70تثبيط  الفطر المضاد
 بداللة إحصائية. %(50قؿ نسبة تثبيط )أ R. solaniسجؿ الفطر 
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رضتT. harzianum  انخذاخم بٍٍ انفطر .6شكم ان ًْ ًُ ، Rs :R. solani، وMp: M. phaseolina، وBc: B. cinerea) وانفطرٌبث ان

 : انشبهذ c: انفطرٌٍ وجهب نىجه، وb، وانفطر انًضبد: PSA .aوجهبً نىجه عهى انىضظ ( Ss: S. sclerotiorumو

ًُضبد 2انجذول  رضت )ضى( وَطبت ودرجت انخثبٍظ بطرٌمت انًىاجهت انًببشرة يع انفطر ان ًْ ًُ  .T. يخىضظ لطر ُيطخعًراث انفطرٌبث ان

harzianum 

ًْرض ًُ  Trichodermaطبٍعت ًَى انـــ درجت انخثبٍظ َطبت انخثبٍظ )ضى(لطر انًُى  انفطر ان

B. cinerea 2.7 c 00.0 (56.70) b  3  استعمار 
 الطبق ⁄ 

M. phaseolina 2.2 d 75.6 (60.40) a  4 وضوح ظاهزة الــOvergrowth 

R. solani 4.5 b  50.0 (45.00) c  1  استعمار 
 الطبق ⁄ 

S. sclerotiorum 2.6 c 00.0 (56.70) b  3  استعمار 
 الطبق  ⁄ 

 -------- a 0.0 d 0 9.0 شاهذ الفطز الُمْمزض

LSD 0.05 0.19*** 0.95***   

 ***: فروق يعُىٌت عبنٍت، األرلبو بٍٍ انمىضٍٍ حعًُ انخحىٌم انساوي نهُطبت انًئىٌت، يكرراث 5األرلبو فً انجذول يخىضظ 

 األحرف انًخخهفت ضًٍ َفص انعًىد حذل عهى وجىد فروق يعُىٌت بٍٍ انفطرٌبث

 (2009وأخروٌ،  R > 75( ،)Sookchaoyدرجت حثبٍظ يرحفعت جذاُ ): 4(، R = 61-75: درجت حثبٍظ يرحفعت )3(، R < 51: درجت حثبٍظ يُخفضت )1

وتالمست معيا )شكؿ  ،رضمْ المُ الفطر  ىيفابموازاة  تامتدد ق المضاد الفطر ىيفا فأير الضوئي جْ نتائج دراسة التطفؿ، تحت المُ  بينت
7- a ،) يبشكؿ حمزون التفتثـ Coilling ( 7شكؿ الحوليا- b)، كما كشؼ الفحص ، رضمْ الفطر المُ  ىيفاحمقات حوؿ  وكونت
سيـ أصفر(، وىذا ما يعبر عنو بالتطفؿ الفطري  -7 شكؿال) رضمْ مفطر المُ ل الييفافي وتحمؿ يري حدوث انكماش جْ المُ 

Mycoparasitism. 
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رضتآنٍت  .7شكم ان ًْ ًُ ًُضبد عهى انفطرٌبث ان ًْرض، و Trichodermaانخصبق هٍفب a:  .حطفم انفطر ان ًُ : انخفبف هٍفب bبهٍفب ان

Trichoderma ( ًْرض ًُ (، وححهم S :Sclerotinia، وM :Macrophomina، وB :Botrytis، و T :Trichodermaحىل هٍفب ان

رض )ضهى أصفر(. ًْ ًُ  واَكًبظ هٍفب ان

  :التحمل المباشرنتائج -2
والتي  ،رضة بمجرد تالمسو معيامْ الفطريات المُ  ميسميـو أو ىيفا يؿومقدرتو عمى تحم ، T. harziznumالفطر قوةنتائج التجربة  بينت

 (. 8 شكؿال) PSAعمى الوسط ضاد ظيرت في صورة ىاالت شفافة حوؿ قرص الفطر المُ 
 

 
 T. harzianumحىل انفطر  R. solani ٌبٍٍ لطر هبنت انخحهم فً يٍطهٍىو أو هٍفب انفطر .8شكم ان

فروقات عالية معنوية وجود  T. harzianumقطر ىالة التحمؿ في ىيفا الفطريات الُمْمرضة المالمسة لمفطر بيف التحميؿ اإلحصائي ل
(P<0.005وكاف )  سـ في الفطر 4.4أكبر قياس لقطر اليالةM. phaseolina، سـ في الفطر3.8 تاله R. solani ،سـ في 3.2و

 (.3جدوؿ ال) B. cinereaالفطر 
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ًْرض )ضى( ححج حأثٍر انفطر  .3 جذولان ًُ ْطخعًرة انفطر ان ًُ  T. harzianumيخىضظ لطر هبنت انخحهم ن
 

ًْرض ًُ رض +  انفطر ان ًْ ًُ  T. harzianumانفطر ان

B. cinerea 3.2 c 

M. phaseolina 4.2 a 

R. solani 3.8 b 

S. sclerotiorum 3.3 c 

 d 0.0 شاهذ الفطز الُمْمزض

LSD 0.05 0.16*** 

 ***: فروق يعُىٌت عبنٍت، األحرف انًخشببهت ضًٍ َفص انعًىد حذل عهى عذو وجىد فروق يعُىٌت بٍٍ انفطرٌبث، يكرراث 3األرلبو فً انجذول يخىضظ 
 

 :غير الطيارةالطيارة و تأثير المواد -3
في الطبؽ  المزروعةرضة مْ لفطريات المُ مستعمرات ا أقطار تبايف أو اختالؼ في بينت نتائج تأثير المواد غير الطيارة في الراشح

مركز ُمستعمرة لوحظ مف خالؿ التجربة حدوث بداية تحمؿ كما تثبيط النمو،  إلى ضافةنموىا في طبؽ الشاىد، إقارنة مع المسمـو مُ 
 عند السيـ(. - 9 شكؿال) B. cinereaالفطر 

ُمْستعمرات الفطريات  قطار(، إذ تباينت أ4مواد الطيارة )جدوؿكانت المواد غير الطيارة أكثر كفاءة في تثبيط نمو الفطريات مف ال
 سـ، وأقؿ نسبة تثبيط5.8 نمو قطر وسجؿ أكبر في البيئة الغذائية، T. harzianumراشح  وجود في الُمْمرضة ونسب تثبيط نموىا

، S. sclertiorumسـ في ُمْستعمرة الفطر 2.8% وأقؿ قطر نمو 68.5، بينما ُسجمت أعمى نسبة تثبيط R. solani% لمفطر  35.2
 وسط الزرع. ضاد فيراشح الفطر المُ  تطبيؽ رضة عندمْ الفطريات المُ  تثبيط نسبةو  في أقطار النمو وذلؾ بمعنوية

 

 
رضت ححج حأثٍر راشح انفطر  .9شكم ان  ًْ ًُ  فً أطببق انسرع T. harzianumحثبٍظ انًُى انمطري نهفطرٌبث ان

( حدوث انخفاض في أقطار نمو 10 شكؿال) T. harzianumبينت نتائج تأثير المواد المتطايرة أو الغازية التي يطمقيا الفطر 
 رض.ُمستعمرات الفطريات الُمْمرضة، اختمؼ باختالؼ الفطر الُممْ 
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 انًًرضت  عهى ًَى انفطرٌبث T. harzianumحأثٍر انًىاد انًخطبٌرة  نهفطر  .10شكم ان

سـ  7.3، وأكبرىا M. phaseolinaسـ لُمستعمرة الفطر 6.5(، وكاف أقميا 4كانت أقطار النمو متقاربة بيف جميع الفطريات )جدوؿ
نسبة  (، وكانتP<0.005في ُمعاممة الشاىد بفروؽ معنوية بسيطة )سـ  9، بينما كاف قطر النمو B. cinereaلُمستعمرة الفطر 

 ( في درجة التثبيط.P<0.005)، وبفروؽ متوسطة في نمو جميع الفطريات الُمْمرضة منخفضةتثبيط ال
رضت ححج حأثٍر انًىاد انطٍبرة وغٍر انط4ٍانجذول  ًْ ًُ  .Tبرة انفطر . اخخالف لٍبش ألطبر انًُى)ضى( وَطبت انخثبٍظ )%( نهفطرٌبث ان

harzianum 

ًْرض ًُ  انفطر ان
 انًىاد انطٍبرة انًىاد غٍر انطٍبرة

 % انخثبٍظ انمطر )ضى( % انخثبٍظ انمطر )ضى(

B. cinerea 3.7 c 58.5 (49.89) b  7.3 b 20.4 (26.85) a 

M. phaseolina 5.2 b 42.6 (46.74) c 6.5 b 27.7 (31.76) a 

R. solani 5.8 b 35.2 (36.39) c 6.9 b 23.0 (28.66) a 

S. sclerotiorum 2.8 d 68.5 (55.89) a 7.2 b 20.4 (26.85) a 

 a 0.0 (0.0) d 9.0 a 0.0 b 9.0 شاهذ الفطز الُمْمزض

LSD 0.05 0.78*** 6.5*** 1.7* 13.4** 

األحرف انًخشببهت ضًٍ َفص انعًىد حذل عهى عذو وجىد ، نهُطبت انًئىٌتاألرلبو بٍٍ انمىضٍٍ حعًُ انخحىٌم انساوي ، يكرراث 3األرلبو فً انجذول يخىضظ 

 *: فروق يعُىٌت بطٍطت ، **: فروق يعُىٌت يخىضطت، ***: فروق يعُىٌت عبنٍت، فروق يعُىٌت بٍٍ انفطرٌبث

 

 :تأثير الُمضاد الحيوي-4 
وىا في الشاىد )الميثانوؿ(، قارنة بنممُ ، PSAوسط الزرع نمو جميع الفطريات عمى قدرة الُمضاد الحيوي المفصوؿ في منع  بينت نتائج
 (. 11 شكؿال) (الماءالسمبي ) والشاىد
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ًُضبد انحٍىي.  .11شكم ان : انًُى فً وجىد C: انًُى فً وجىد انًٍثبَىل )شبهذ(، B: يبء يمطر )شبهذ(، Aحثبٍظ ًَى انفطر ححج حأثٍر ان

ًُضبد انحٍىي  ان

رضة بنسبة مْ لفطريات المُ نمو اتثبيط ب سـ، وتسبب الُمضاد الحيوي 9مع الشاىد )الميثانوؿ والماء( الذي سجؿ  لـ ُيسجؿ أي نمو ُمقارنة
 . (12%  مقارنة بالشاىد)شكؿ100

 
رضت  .12شكم ان ًْ ًُ  ٌبٍٍ حأثٍر انًضبد انحٍىي فً يعذل انًُى )ضى( وَطبت انخثبٍظ )%( نهفطرٌبث ان

(Bc: B. cinereaو ،Mp: M. phaseolinaو ،Rs :R. solaniو ،Ss: S. sclerotiorum ) 

 الُمناقشة:
 S. sclerotiorumو R. solaniو، M. phaseolinaو، B. cinereaرضة مْ الفطريات المُ  بينت نتائج تأثير الفطر الُمضاد في نمو

بطاء نمو الفطريات إضاد في الفطر المُ  الكفاءة العالية التي تميز بيا إلىبعد سبعة أياـ مف التحضيف،  PSA الغذائي الوسطعمى 
 .Bف % مف مساحة الطبؽ، بينما لـ  يسيطر الفطرا75والسيطرة عمى  ،واستحواذه عمى الوسط الغذائي فيما يعرؼ بالمنافسة ،رضةمْ المُ 

cinerea وS. sclerotiorum استطاع الفطر المضاد النمو فوؽ مستعمرة الفطر و مساحة صغيرة،  إال عمىM. phaseolina 
لمنتائج نتائج مماثمة ىذه ال وكانت، R. solaniمنع تقدـ الفطر  إلى فيما يعكس ظاىرة التطفؿ الفطري، باإلضافة ،وتغطيتو بشكؿ كامؿ
  T. harzianumليات الفطر ظاىرة التنافس، والتثبيط كأحد آفييا  وثؽوالتي  El-Gali (2015 b)عمييا تحصؿ التي تحصؿ عمييا 

، M. phaseolinaستعمرة الفطر فوؽ مُ  T. viridiلمفطر  تبوغحدوث  إلى El-Gali (2003)سجؿ الفطريات الُمْمرضة. و إزاء بعض 
 فيما ُعرؼ بالتطفؿ الفطري.

تجرثـ الرض، كذلؾ مْ البيئة مقارنة بالفطر المُ  االستحواذ عمىسرعة  وأعمى التنافس  T. harzianumقدرة الفطر  إلى ويعود التثبيط
الجذب الكيميائي الناتج عف وجود المجنيف في  إلى سرعة النموعود و ربما تأرض مْ بسبب مصادفة أيض الفطر المُ  كبير جداً بشكؿ 

وتحطـ الكيتيف ، (Calvet et al., 1989)اختراؽ الجدر الخموية  ُيسيؿمما (، Chet et al., 1981) رضمْ جدر خاليا الفطر المُ 
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طالؽ العديد مف المواد المضادة التي تعيؽ وا   (،Zeilinger et al., 1999)بواسطة انزيمات الكيتينيز والجموكونيز في موضع الدخوؿ 
 (. Lorito et al., 1996)رض مْ التنفس والتمثيؿ الغذائي في خاليا الفطر المُ 

انكماش في  رض شممتمْ تغيرات في ىيفا الفطر المُ  حدوثضاد رض والمُ مْ المُ تصاؿ بيف الفطريف في منطقة اال يريجْ الفحص المُ كشؼ 
لتصاؽ بخيط الفطر نجذاب بسرعة واالضاد عمى االمفائؼ بسبب قدرة الفطر المُ لِ لي تحولو إ ، إضافةً وحمؿ محتويات، وتخيط الفطر

و الكماشة أو الكالب أ طاؼيشبو الخُ  وتكويف ما رضمْ الفطر المُ  ىيفاضاد بشكؿ حمزوني حوؿ الفطر المُ  ىيفا التفاؼو رض، مْ المُ 
Pincer،  التي ُتَسيؿ اختراقو لمخيط، وىذا ما توصؿ إليوKishan et al., (2017)  عند دراسة التضاد بيفS. sclerotiorum 

بموازاة  متدتعمى النمو والتي ا T. harzianumىيفا  ،  قدرةEl-Gali (2015 a)، كما وثؽ .Trichoderma sppوأنواع الفطر 
ضاد القدرة ف لمفطر المُ أرض، كما مْ الفطر المُ  ىيفامكونة حمقات حوؿ   Coillingبشكؿ حمزوف  التفتثـ  A. alternataالفطر  ىيفا

 ، وقد فسررضمْ الفطر المُ  ىيفا تخترؽتبرز مف الخيط الفطري و  نتوءاتعمى شكؿ  Haustoria  و ممصأطاؼ خُ عمى تكويف شبو 
Bertagnolli et al. (1998)  تعرؼ ىيفاT. harzianum  عمى الفطرR. solani عمى الكيتيف في جداره خير األ احتواء ىيفا إلى

 لتصاؽ األوؿ بو.الخموي، األمر الذي سيؿ ا
السبب  عزىضاد في تجربة التحمؿ المباشر، ويُ رضة وحوؿ قرص الفطر المُ مْ تحمؿ في ميسميـو جميع الفطريات المُ تكويف مناطؽ  ُشوىد
 ،Xylanasesو، Lipasesو، Proteasesو، Chitinases عمى إفراز بعض اإلنزيمات مثؿضاد قدرة الفطر المُ  إلى
عمى تحطيـ وتفكيؾ ، والتي تعمؿ (Emma and Kotchoni, 2008المحممة لجدر الخاليا الفطرية ) Pectinasesو
 (.Metcalf and Wilson, 2001اف الخاليا الفطرية )المسؤولة عف صالبة جدر   Glucansو Chitinو Polysaccharidesػ

 إلىتطايرة، وىذا ما أكدتو الدراسات التي أشارت كثر فعالية مف المواد المُ تطايرة كانت أف المواد المثبطة لمنمو غير المُ تبيف مف الدراسة أ
 ,Siameto et al., 2010; El-Galiلمنبات )رضة مْ في تثبيط نمو العديد مف المسببات المُ  T. harzianumكفاءة راشح الفطر 

2015 a .) ُتعديؿ أو تغيير الػ إلىالتثبيط عزى يpH في الوسط البيئي (Maheshwari et al., 2001 ،)نتشارواإفراز بسبب و أ 
 Claydon et) في الوسط المغذي Pyrones، وHarzianum Aو، Gliotoxinو، Trichothecinمثؿ تطايرة مُ  غيرمركبات سامة 

al., 1987.) 
 عمىضاد الفطر المُ  قدرةرضة،  مْ النمو القطري لمفطريات المُ  في T. harzianumلمفطر  أو الغازية تأثير المواد الطيارة برىف اختبار

 Al-Saeedi and Al-Ani ائجنتل نيما، وكانت النتائج موافقةتصاؿ مباشر بيلرغـ مف عدـ وجود انمو الفطريات عمى ا تثبيط
-pentyl-6رضة أىميا مْ ضادة لمفطريات المُ نتاج مواد طيارة مُ إعمى  T. harzianumقدرة الفطر  إلىعزى ىذا التثبيط يو  ، (2014)

α-pyrone التي تمنع التبوغ ( واستطالة الييفاEmma and Kotchoni, 2008.) 
حدوث تثبيط في نمو جميع  إلى طباؽ الزرعأرضة في مْ نمو الفطريات المُ  في هثير أشارت نتائج فصؿ المضاد الحيوي الخاـ واختبار تأ

ضاد الخاـ المفصوؿ مف فييا فعالية المُ  التي أثبت ،Choudary  et al. (2007) دراسة ، وىذا ما توافؽ مع%100الفطريات بنسبة 
رضة لمنبات، حيث مْ المُ  S. rolfsiiو F. oxysporum  ،R. solaniالفطريات  إزاء% 100بنسبة  T. harzianumرشاحة الفطر 

مركبات مضادة مثؿ مجموعة يض ثانوي يحوي أيفرز  T. harzianumف النوع أ Kucuk and Kivanc (2003)ذكر 
Azaphilone وButenolide  والتي ثبتت فعاليتيا في تثبيط الفطرR. solani (Vinale et al., 2006). 
 االستنتاجات:

، تضمنت الُمنافسة عمى المواد الغذائية، التطفؿ الفطري، تحمؿ ُمختمفة يمتمؾ آليات T. harzianumف الفطر أستنتج مف ىذه الدراسة ي
نتاج الُمضاد الحيوي، والتي كانت ذات كفاءة في تثبيط أو منع نمو لمنبات في  الُمْمرضة الفطريات الييفا، إفراز أيض ثانوي ساـ، وا 

 المعمؿ. 
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Abstract 

The study was conducted In Vitro during 2018-2019 at Plant Pathology 

Laboratory, Faculty of Agriculture, Omar Al-Mukhtar University, and aimed to 

evaluate the antagonistic effect local isolate of Trichoderma harizianum against 

four pathogenic fungi (Botrytis cinerea, Macrophomina phaseolina, 

Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclertiorum). Results showed that T. 

harzianum isolate had good significant ability to inhibit the studied diseases 

fungi directly or indirectly.  Maximum rate of inhibition was 75.6%, and the 

highest degree of inhibition according 4 in Sookchaoy scale against M. 

phaseolina. The results of the microscopic examination showed the growth of 

the anti-fungus hyphae in parallel with the pathogenic hyphae and spirally 

wrapped around it, causing contraction and degradation them. Direct interaction 

between bio-control agent and the pathogens causing different diameters in 

halos lysis of pathogens, also, volatile and non-volatile substances that released 

by T. harzianum was recorded varying degrees of inhibition in all fungi,  

Finally, the bio-control agent produced antifungal compound that can inhibit 

the growth of all fungi 100%. 

Keywords: Antagonism , Trichoderma harzianum, Phytopathogenic fungi. 
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