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Trichodermaطرز حیویة جدیدة  من الفطر   spp. كفوءة في انتاج بعض منظمات النمو
خالد حسن طھ                                           بسام یحیى إبراھیم 

جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/ قسم وقایة النبات 

الخالصة
النباتیة  وتعزیز إنتاجھا في نباتات بعض منظمات النمو كفوءة في إنتاجبغیة الحصول على عزلة  

RifaiTrichodermaالفاصولیا  استخدمت سبعة عزالت من المقاوم الحیوي  harzianum وھي
ThK20 وThK80 وTh1 وTh2 وTh3 وTh4 وTh5 وعزلة واحدة من المقاوم الحیوي

T.viride . و تفوقت العزلةThK20الت  في إنتاج منظمي النمو على بقیة العزGA3وIAA على بقیة
كذلك أظھرت النتائج .لتر على التوالي/ ملغم ٣٣.٧١و٤٤.٣٤العزالت معنویا إذ بلغ مقدار اإلنتاج 

إذ IAAوGA3قدرة بعض العزالت على تعزیز نمو النبات من خالل تعزیز محتواه من منظمي النمو 
تلك المنظمات  فقد بلغ محتوى نباتات الفاصولیا من منظم كانت ھنالك زیادات معنویة في مستویات

٥٩٧.٢٩و ٦٤٤.١٨وT.viride٩٠٥.٤٦و Th1و ThK20المعاملة بالعزالت GA3النمو 
ThK20المعاملة بالعزالت IAAغرام وزن رطب ومحتوى نباتات الفاصولیا من منظم النمو/نانوغرام 

ومن بین عزالت . غرام وزن رطب /نانوغرام٧٩٥.٦و٣٤٧.٨٥وT.viride٦٨٢.٣٣و ThK80و 
إلى األشعة فوق البنفسجیة فأمكن الحصول على ThK20المقاوم الحیوي تم تعریض العزلة الكفوءة 

تفوق الطرزوبینت النتائج IAAوGA3طرز جدیدة واظھرت تلك الطرز كفاءة في إنتاج منظمي النمو 
N9وN15وN22یة في كمیة منظم النمو و معنویا على العزلة األبوGA3)٤٤.٥٧و٣٤

لتر في  العزلة األبویة وتفوقت /ملغم٣١.٥٨في حین بلغت الكمیة ). لتر على التوالي/ ملغم ٤٤.٥و
٣٩.٥٢و٤٤.١(IAAمعنویا على العزلة األبویة في كمیة منظم النمو N22وN16و N8الطرز  

. لتر في  العزلة األبویة/  ملغم٢٨.٨١كمیة في حین بلغت ال) لتر على التوالي/ ملغم ٣٣.٣٩و

المقدمة
Plant Growthأول من اقترح الیة  تعزیز نمو النبات ) ١٩٨٦(وآخرونWindhamیعد 

Promotion لتفسیر ظاھرة تحفیز نمو نباتات الطماطة والتبغ الملقحة بالفطرT.harzianum , إذ
Plantأطلق علیھ مصطلح عامل محفز للنمو Growth Promoter, ١٩٨٧(وأشار قاسم وآخرون (

بشكل معنوي  الفطرساھم في زیادة نمو نباتات الطماطة المعاملة تربتھا بT. virideإلى أن الفطر 
تزید من إنبات بذور T.harzianumأن بعض عزالت الفطر) ١٩٨٩(Fattahو Aboudووجد 

على مثل ھذه المواد ) ١٩٨٩(Barkerفي حین أطلق النارنج وتختزل معنویا المدة الالزمة لإلنبات
إن اختزال ) ١٩٨٦(وآخرون Changوأشار . Phytostimulatorمصطلح محفزات النمو النباتیة  

المدة الزمنیة المطلوبة إلنبات بذور الفلفل وأزھار األقحوان وزیادة االرتفاع والوزن الجاف لكل منھما 
مات النمو النباتیة ، كما أدت  معاملة عقل األقحوان بعالق ابواغ الفطر یعود إلى إفراز مواد شبیھة بمنظ

T.harzianumزیادة عدد وحدات الكالس المتكونة في قاعدة العقل ومن ثم رفع نسبة تجذیر ھذه إلى
إن معدالت الزیادة في نمو نباتات الذرة البیضاء )١٩٩٦(BjorkmanوBlanchardكما بین. العقل 

إرجاؤھا بشكل مطلق إلى فرضیات نشاط المركبات الشبیھة ال یمكنT. harzianumلفطر الملقحة با
باالوكسینات التي قد تنتجھا ھذه العزلة من الفطر واقترح أن ھذه اآللیة تعمل بالتداخل مع آلیات أخرى 

تحفیز نمو لتفسیرT.harzianumلتحفیز نمو النبات ومنھا إنتاج منظمات النمو النباتیة من قبل الفطر 
أما ). ٢٠٠٤،  Bjorkman( جذور نبات الذرة  إذ یزید الفطر من إفراز ھذه المواد في نھایات الجذور

Phuwiwat وKaewkong)فقد أشارا إلى التأثیر االیجابي لبعض عزالت الفطر  )  ٢٠٠١T .
harzianumق مع آلیات أخرى منھا نمو نباتیة تعمل بتواففي تحفیز نمو النباتات وإنتاج  منظمات

.زیادة جاھزیة وامتصاص العناصر المغذیة للنبات 
.٢٠٠٩مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثاني *

٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ ١٥/٩/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 

مواد البحث وطرائقھ
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:اآلتیةspp.Trichodermaاستخدم في البحث  عزالت  الفطر :عامل المكافحة اإلحیائیةعزالت 
تم الحصول T. harzianumوھما عزلتان  مطفرتان  من الفطرThk80و Thk20العزلتین - ١

.كلیة الزراعة والغابات/ قسم وقایة النبات / علیھا من  خالد حسن طھ 
.Tوھي عزالت  محلیة  من الفطر Th5و Th4و و Th3و Th2و Th1العزالت  - ٢

harzianumجذور نبات الباقالء وجذور نبات اللوبیا و ومن جذور الفاصولیا وجذور النارنج تم عزلھا
جذور الفلفل  على التوالي ، وتم تعریف العزالت السابقة تبعا للمفتاح  التصنفي المعد من قبل 

Ranasingh ٢٠٠٦(واخرون(  .
جمھوریة مصر العربیة / المركز القومي لألبحاث/ عزلة مصریة .virideTمن الفطرTvالعزلة - ٣
.جامعة الموصل/ كلیة التربیة /تم الحصول علیھا من عصام داود  سلیمان . 

GA3وIAAتم إجراء التقدیر الكمي لمنظمي النمو :IAAوGA3التقدیر الكمي لمنظمي النمو 
متكون منواستخدم الوسط التالي الspp.Trichodermaعامل المكافحة اإلحیائیةالمنتجین من عزالت 

غرام ٢غرام وكبریتات المغنسیوم و٠.٢غرام وفوسفات البوتاسیوم االحادیة و٢غرام  كلوكوز و ٣٠
مل یحتوي كل ٢٥٠وسلفات االمونیوم أذیبت في لتر ماء مقطروزع الوسط على دوارق مخروطیة سعة

یلیزیة س°١٢١عقم الوسط الغذائي بجھاز المؤصدة في درجة حرارة مل من الوسط،١٠٠منھاعلى
المنمى PDAسم من الوسط الغذائي ٠.٥لقحت الدوارق بقرص قطر . دقیقة٢٠جو لمدة ١.٥وضغط 

كل على انفراد وبواقع ثالثة بعمر خمسة أیام.Trichoderma sppالمقاوم الحیويعلیھ عزالت 
ً مع١٥لمدة ) °٢±(سیلیزیة °٢٥ثم حضنت الدوارق في درجة حرارةمكررات لكل عزلة   مراعاة یوما

spp.Trichodermaالمقاوم الحیويورشحت مزراع عزالت.رج الدوارق بانتظام طیلة مدة التحضین
Hasanتم استخالص راشح المزرعة الخام تبعاً لطریقة .No.1Whatmanمن خالل ورق ترشیح نوع

وCHCl3وMeOHواستخدم لھذا الغرض محلول االستخالص المكون من المحالیل اآلتیة ) ٢٠٠٢(
NH4OH مل من الماء المقطر ، أضیف محلول ٢٥مل على التوالي مع إضافة ٣:٥:١٢وبنسبة

مل من راشح المزرعة الخام ، وجرى تعدیل األس ١٠٠مل من المحلول لكل ٥٠االستخالص بواقع 
عیاري أو ھیدروكسید الصودیوم HCL١بوساطة حامض الھیدروكلوریك٢.٥الھیدروجیني للوسط إلى

NaOHمل من خالت االثیل ١٥عیاري، واستخلص ثالث مرات بإضافة ١Ethyl Acetate. تم فصل
وتركت Na2SO4Anhydrousطبقة خالت االثیل وجففت باستخدام كبریتات الصودیوم الالمائیة  

. من المیثانول مل٥وأذیبت البقایا في . خالت االثیل في ظروف المختبر وفي الظالم  لحین تمام التبخر
.sppعامل المكافحة اإلحیائیة المنتجین من عزالت GA3وIAAلمنظمي النموالتقدیر الكميتم

Trichoderma باستخدام المطیاف الضوئيSpectrophotometer ٢٨٠وعلى الطولین الموجیین
منظمي النمو وتم حساب تركیزGA3نانومیتیر لمنظم النمو ٢٥٤و IAAنانومیتیر  لمنظم النمو 

IAAوGA3 عامل المكافحة اإلحیائیة المنتجین من عزالتspp.Trichoderma باالعتماد على
. النقیینGA3وIAAالمنحنى القیاسي لمنظمي النمو
تم التقدیر الكمي لمنظمات :في نباتات الفاصولیا ABAوGA3وIAAالتقدیر الكمي لمنظمات النمو 

معاملة بمعلق الحصول علیھا من زراعة بذور في نباتات الفاصولیا التي تمABAوGA3وIAAالنمو 
باستخدام بتقنیة الكروماتوكرافي السائل عالي , spp.Trichodermaابواغ عامل المكافحة اإلحیائیة 

تم استخالص منظمات النمو ).High Performance Liquid Chromatography)HPLCاألداء
ً لطریقة   ة من األوراق الفتیة من قمة النبات وقبیل مرحلة إذ أخذت عین) ٢٠٠٤(وآخرون Kelenتبعا

وتركت %  ٧٠مل من المیثانول بتركیز ١٠غرام وأضیف إلیھا ١٠تفتح األزھار بوزن رطب مقداره 
جرى بعد ذلك ترشیح العینات باستخدام ورق سیلیزیة ° ٤ساعة في الظالم وفي درجة حرارة ٢٤لمدة 

بالمبخر الدوار ومن ثم جرى تعدیل األس میثانولتم تبخیر  ال. No.1Whatmanترشیح نوع 
وتمت إضافة خالت االثیل  .  باستخدام محلول الفوسفات الدارئ٨.٥الھیدروجیني للطور المائي إلى 

إلى المحلول وتم الفصل باستخدام قمع الفصل ولثالث مرات وبعد التخلص من  طور                     
باستخدام حامض الھیدروكلوریك                             ٢.٥لھیدروجیني للطور المائي إلى خالت االثیل تم تعدیل األس ا

HCLباستخدام قمع الفصل إثیایل اثیر عیاري وجرى الفصل لثالثة مرات باستخدام داي١                                       .
Na2SO4الصودیوم الالمائیة تم فصل طور داي اثیایل اثیر وجفف باستخدام كبریتات 

Anhydrous. ترك طور داي اثیایل اثیر في جو المختبر وفي الظالم  لحین تمام التبخر وأذیبت البقایا
لمنظمات النمو و تم التقدیر الكمي.لحین التقدیر سیلیزیة ° ٤مل من المیثانول وحفظت في ٢في 



٢٠١٠) ٢ملحق (العدد ) ٣٨(المجلد )              ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                  

IAAوGA3وABA باستخدام جھازHPLC المجھز من شركةShimadzu الیابانیة نوع
LC2010HT باستخدام عمود فصل نوعSUPELCOSILMT COLUMN  LC-8 سم  ١٥بأبعاد ×

مایكرولیتر ١٠،وحجم العینة٣٠:٧٠وماء مقطر بنسبةAcetonitrileالطور المتحرك یتكون من . ملم ٤.٦
وIAAنمو استعملت محالیل قیاسیة لمنظمات ال. دقیقـة/مـلFlow rate٠.٨بمعدل جریان

GA3وABA لتر، وتم التقدیر الكمي باالعتماد على زمن االحتباس / ملغم ١بتركیزRetention Time
نانومیتیر ٢٨٠استخدمت األطوال الموجیة.ومساحة المنحني في كل من العینات النباتیة والمحالیل القیاسیة

. ABAنانومیتیر لمنظم النمو ٢٦٥و GA3نانومیتیر لمنظم النمو ٢٠٨و IAAلمنظم النمو 
كعزلة أبویة لغرض الحصول على طرز ThK20تم استخدام العزلة : الحصول على طرز حیویة جدیدة

Besoainحیویة جدیدة منھا إذ تمت عملیة تعریض ابواغ الفطر لألشعة فوق البنفسجیة تبعاً لطریقة 
)  ٢٠٠٧(وآخرون 

لغرض تحدید قدرة الطرز الحیویة :GA3وIAAى انتاج منظمي النمو قدرة الطرز الحیویة الجدیدة عل
المنتجین من  GA3GA3وIAAالجدیدة على انتاج منظمات النمو  تم إجراء التقدیر الكمي لمنظمي النمو 

).٢٠٠٢(Hasanتبعاً لطریقة الطرز الحیویة الجدیدة 

النتائج والمناقشة
)  ١(:IAAو GA3التقدیر الكمي لمنظمي النمو 

Trichoderma spp.IAAوGA3Thk20٠
عن بThK20. / ٣٣.٧١و٤٤.٣٤

لعزلتان T.virideو Thk80بفارق معنوي تلتھا العزلتان IAAالعزالت في إنتاج  Th4و Th1ثم ا
لعزلة GA3النمومن منظمT.virideو Th1وتقارب إنتاج العزلتین Th3العزلة  Thk20مع ا

.Th3وTh2و, Thk80ت ثم للعزالTh5وTh4فروقات معنویة تلتھا العزلتان 

Trichodermaقدرة عزالت الفطر ) : ١(الجدول  spp. في إنتاج منظمي النموIAAوGA3.
عزالت  المقاوم الحیوي الفطر

T. harzianum
لتر/كمیة  منظمات النمو ملغم 

IAA*GA3*
Thk20أ٣٣.٧١أ٤٤.٣٤
ThK80د ھـ٦.٣٤ب٣٦.١١

Th1أ٣٤.٧١ج٣٠.٥٧
Th2ھـ٤.٤٨د١٥.٧
Th3د ھـ٥.١٣ھـ٣.٧٧
Th4ب ج٢٢.٦٦د١١.٤١
Th5ج د١٤.٤٩ج٢٥.٨٩

أ ب٢٩.٠١بT.viride٣٦.١٥الفطر
%.٥المتوسطات التي تحمل حروفا متشابھة  التختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى  ولمستوى  احتمال *

نوعاً ١٢٦.
 )TaizوZeiger,٢٠٠٢ . (

ارتباط الفطریات عبر  من 
Acetyl CoAمن أخرىوحدةمعالناتجة من ھدم الكلوكوز في دورة الكالیكولیسیز Acetyl CoAوحدة من 
Acetoacetyl CoAحامضباسمالمعروفالمركبالنھایةفيلینتجثالثة ثم وحدة 

Mevalonic Acidنشطوالذي Isopentenyl Pyrophosphateعن  عبارةال
)IPP (لـنزع جزئي بعدالسابقالحامضمنوالذي یتكونCO2وجودفيفسفرةوكذلكماءوجزيء

لمعروفإلى IPPمن يءجزیتحولثمATPمجموعة والذيDimethyle Ally lPPا
)yrophosphate )Monoterpeneاألحاديللتربینالمفتوحةالسلسلةمع ھیكلیندمج

Geranyl-بینھافیماتختلفالتيوالحلقیةأوالمفتوحةالسلسلةذاتسواءاألحادیةاألخرىالتربیناتومنھ تتكون
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كسدفي أ لكربونذراتاختزالأوت اخلا Granylgerany.د
آخرون  IPP )DyakovوحداتبإضافةFarnesyو .)٢٠٠٧و

وحداتأربععلىیحتوى ھیكلھاالتيالتربیناتالثنائیة وھي
Gibbeneالمعروفالعامالكربونياحتوت على الھیكل متى ماجبرلیناً تعتبرالمادةأنعلىاتفقوقدالجبرلینات،

)TaizوZeiger,فطر ) . ٢٠٠٢ درة ال إلى  ق سات   لدرا ا ارت  Trichodermaوأش spp.
/ IAA٢٠٠ال

) .٢٠٠٤وآخرون (Valerieعزالت الفطر على إنتاج الجبرلینات 
:

IAA,GA3,ABA لعزلة )  ٢(والموضحة في الجدول لة با لمعام ا تات  تفوق النبا مستوى Thk20إلى   فع  في ر
GA3 نانوغرام ٩٠٥في النبات إذ بلغ مقداره/Th1 إذ بلغ

نمو  نظم ال دار م (T.viride/نانوغرامGA3٦٦٤مق
غرام وزن /نانوغرام٤٠٤.٤٩و ٤٤٠.٤٩(Th5وThk80) غرام وزن رطب /نانوغرام٥٩٧

لعزالت ) غرام وزن رطب /نانوغرام٢٦٢.٤٨( وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة) رطب على التوالي  ، أما ا
Th2وTh3وTh4GA3 )نانوغرام ٥٣.٧١و٤٩.٨٨و١٢٧.٣٣ /

لى التوالي ٧٦٥(T.virideIAA).غرام وزن رطب ع
ام وزن رطب /نانوغرام نمو Thk20)غر نظم ال دار م لغ مق / نانوغرام IAA٦٨٢.٣٣إذ ب

لعزلة ثم ا طب  ام وزن ر ام وزن رطب / نانوغرام ٣٤٧.٨٥(Thk80غر املة ) غر لمع ات ا جلت النبات ،وس
Th3وTh4وTh5IAA)٣٨.٤٦و١٢.٢٣و٤٧.١١

 / ( )٢١٢.٣٥ /
جلت النبات) . Th5ABAوThk80وThk20وس

في رفع مقدار Th4وتسببت العزلة ) غرام وزن رطب على التوالي / نانوغرام ٢٥.٦و ٥١.٧٣و٣٨.٠٢(
ABA ٥٧.٥بواقع %Th2 ,Th3

ABAغرام وزن رطب/ نانوغرام ٢٣٥.٢٦(عاملة المقارنة عن م.(

في نباتات الفاصولیا المعاملة بعزالتABAوIAAوGA3تراكیز منظمات النمو ) : ٢(الجدول 
Trichodermaعامل المكافحة اإلحیائیة  spp..

عزالت عامل المكافحة   
اإلحیائیة  

)غرام وزن رطب/نانوغرام ( تركیز منظم النمو
GA3*IAA*ABA*

ب ج١٢٦.٤١د٢١٢.٣٥ھـ٢٦٢.٤٨مقارنة
Thk20ھـ و٣٨.٠٢ب٦٨٢.٣٣أ٩٠٥.٤٦

K80Thو-د٥١.٧٣ج٣٤٧.٨٥د٤٤٠.٤٩
Th1و١٧.٨٣د٢٥٦.٥٣ب٦٤٤.١٨
Th2ج د٩٤.٨١ھـ١٠٨.٤٧و١٢٧.٣٣
Th3ب١٥٨.٠٢و٤٧.١١ز٤٩.٨٨
Th4أ٢٩٧.٤٠و١٢.٢٣ز٥٣.٧١
Th5ھـ و٢٥.٦٠و٣٨.٤٦د٤٠٤.٤٩

T.virideد ھـ٧١.١٧أ٧٩٥.٦٠ج٥٩٧.٢٩
%.٥المتوسطات التي تحمل حروفا متشابھة  التختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى  بمستوى  احتمال *

3GA لة عن لمسؤو ا

-AmylaseوProteaseوRibonucleaseوEsterase.
Shoot  Apax

نمو واتساع الخلیة بسبب GA3یحفز منظم النمو.ومن ثم زیادة عدد األفرعSubapical Meristemالقمي 
Wall PlasticityCells
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GA3PeroxidaseوIAA
OxidaseDNA وmRNA

RitronucleaseوProteaseو-Amylase وPlwsphatase
)SalisburyوRoss،و١٩٩٢Amar،و٢٠٠٣GomiوMatsuka،و٢٠٠٣HopkinsوHuner،

ومن الممكن إن یعزى تفوق النباتات المعاملة بعزالت عامل ).٢٠٠٤
GA3وIAANوPوK

Trichoderma spp.
بي مع منظم IAAوGA3تفسیر ذلك في ضوء االرتباط االیجابي بین زیادة مستویات منظمي النمو ،ویمكن  لسل وا

ABAالنمو 

.امتصاص النبات للعناصر الغذائیة
فطر  أن لل لى  ات إ اس در ل عض ا ب رت  ا أش Trichodermaو spp.

)Thomas،و٢٠٠٤Valerie
).٢٠٠٤وآخرون 

تفوق الطرز) ٣( تبین النتائج في الجدول :في الطرز االحیائیة الجدیدة IAAو GA3ر الكمي لمنظمي النمو التقدی
N9وN15وN22 و معنویا على العزلة األبویة في كمیة منظم النموGA3)لتر على / ملغم ٤٤.٥و٤٤.٥٧و٣٤

N17وN16وN10و N8بویة  ولم تختلف الطرز لتر في  العزلة األ/ ملغم ٣١.٥٨في حین بلغت الكمیة ). التوالي
معنویا على العزلة N22وN16و N8وتفوقت الطرز  .  GA3معنویا عن  العزلة األبویة في كمیة منظم النمو 

٢٨.٨١في حین بلغت الكمیة )  لتر على التوالي/ ملغم ٣٣.٣٩و٣٩.٥٢و٤٤.١(IAAاألبویة في كمیة منظم النمو 
IAAمعنویا عن  العزلة األبویة في كمیة منظم النمو N15ي  العزلة األبویة  ولم یختلف الطراز لتر ف/ ملغم 

ذات قدرة جیدة في sp.Trichodermaوتستخدم األشعة فوق البنفسجیة في إنتاج  طفرات وطرز من الفطر
.إنتاج كمیات أكبر من المواد األیضیة بالمقارنة مع العزالت األبویة

في إنتاج T.virideو T. harzianumین  إلى زیادة كفاءة الفطر) ١٩٩٤(وآخرون Fauliوأشار
لك إلى أن العدید یعود ذوھو مضاد حیوي جدید لم تكن تنتجھ العزالت األبویة،وIsocynideالمضاد الحیوي

ا إلنتاج المضادات األبویة تمتلك قدرة كامنة في إنتاج العدید من المواد االیضیة یمكن استثمارھمن العزالت 
إلى إمكانیة إنتاج طفرات من ) ٢٠٠٦(وآخرون Haoوأشار . الحیویة بعد تعریضھا لألشعة فوق البنفسجیة 

لعزالت مقارنة با) مرة١.٧٥(تمتلك القدرة في  إنتاج إنزیم السلیلولیز  بمقدار أعلى T. reeseiالفطر 
ستخدمت األشعة فوق البنفسجیة في تطویر القدرة التضادیة وا. األبویة بعد تعریضھا لألشعة فوق البنفسجیة 

Corkyالمسبب لمرض الجذر الفلینيPyrenochaeta  lycopersiciضد الفطر Trichodermaللفطر 
Rootألوساط القاعدیة والحرارة في الطماطة  فضالً عن زیادة المقدرة االستیطانیة في التربة وتحمل ا

واستخدمت األشعة فوق البنفسجیة في تطویر وتحسین كفاءة ).٢٠٠٧رونوآخBesoain(المنخفضة    
إلنتاج االیثانول من السلیلوز فضالً عن تحسین قدرة ھذه العزالت في spp.Trichodermaعزالت من الفطر 

غم من٢التي أنتجت A10استغالل مصادر متعددة من الكاربوھیدرات إلنتاج االیثانول وتم ذلك بوساطة الطراز
كما استخدمت األشعة . )٢٠٠٢،WeimerوStevenson(لترمن العزلة األبویة  / غم ٠.٤االیثانول مقابل 

).١٩٨٣،Papavizas(فوق البنفسجیة في إنتاج طرز من الفطر متحملة للمبیدات 

Trichodermaفي راشح  طرز IAAو GA3إنتاج منظمي النمو ): ٣(الجدول 
harzianum k20.

طرز  عامل المكافحة 
Thk20اإلحیائیة

)مل ١٠٠/ملغم(منظمي النمو 
GA3*IAA*

Thk20)د٣١.١٤ج٣١.٥٨)العزلة األبویة
ThK20N1و٢٨.٨١د٢٦.٤٦
ThK20N2ح ط١٩.١٢و١٩.٣٦
ThK20N3ح ط١٧.٢٥ز١٧.٢٩



٢٠١٠) ٢ملحق (العدد ) ٣٨(المجلد )              ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                  

ThK20N4ي١٣.٩٧ز ح١٥.٧٢
ThK20N5ن٢.٣٥ط ك١٢.٣٠
ThK20N6ي١٣.٩٦م ن٣.٨١
ThK20N7ي١٣.٨٣ط ك١١.٩٩
ThK20N8أ٤٤.١٠ج٣٠.٢٠
ThK20N9ھـ٢٩.١٢ب٣٤,٠٠

ThK20N10و٢٧.١٤ج٣١.٢٥
ThK20N11ھـ٢٦.٣٠ھـ٢٢.٧١
ThK20N12ي١٢.٩٦ھـ٢١.٥٣
ThK20N13ي ك١١.٩٦ح ن٢.١٩
ThK20N14م ن٣.٨٠ن٢.٣٦
ThK20N15د٣٠.٠٤أ٤٤.٥٧
ThK20N16ب٣٩.٥٢ج٣٠.٥٧
ThK20N17ز٢٣.٩٢ج٢٦.٩٤
ThK20N18ز٢٢.٦٦ھـ٢٢.٥٤
ThK20N19ح٢٢.١٩ط ح١٤.٦٠
ThK20N20ك١٠.٩٢ك١٠.٤٤
ThK20N21ك١٠.٤١ن٢.١٦
ThK20N22ج٣٣.٩٣أ٤٤.٥٠
ThK20N23ز٢٢.٤٩ھـ٢٢.١١
ThK20N24ح١٩.٣٢ح ي١٣.٨٦
ThK20N25ل٦.١٠ل٦.١٩
ThK20N26ل م٤.٥٦ل م٤.٦٦
ThK20N27ل ن٤.٢٤ط ك١٢.١٠
ThK20N28ك١٦.٦٢ح١٤.٣٠

.%٥المتوسطات التي تحمل حروفا متشابھة  التختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى  ولمستوى  احتمال *
 **N1–N28 زلة الناتجة عن تعریض أبواغ العرمزا لطرزThK20 لألشعة فوق البنفسجیة.

NEW BIOTYPE OF Trichoderma spp EFFECTIVE IN PRODUCTION OF
SOME PLANT GROWTH REGULATORS

Kahld Hassan Taha Bassam Yahya Ibraheem
Dept. of Plant Protection, College of Agric. and Forestry. Univ. of  Mosul .Iraq

ABSTRACT
In order to produce a new biotype effective in enhancement of some growth

regulators, seven isolates  of the indigenous fungus Trichoderma harzianum,
Thk20, Thk80, Th1, Th2, Th3, Th4, Th5 and T.viride were used. The most
effective Trichoderma spp. isolate was Thk20 in   producing GA3 and IAA with an
amount 44.34 and 33.71 mg/L respectively. The results showed the ability of some
isolates to improve plant growth through enhancing IAA and GA3 biosynthsis:
Isolates Thk20, Th1 and T.viride increased GA3 content to 905.46, 944.18 and
597.29 ng /g F.W. respectively, while the isolate Thk20, Thk80 and T.viride
increased IAA content to 682.33, 347.85 and 795.6 ng /g F.W. respectively. Thk20
spores were exposed to UV aiming a new biotypes .The new biotypes were tested
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for their efficiency as a plant growth promoter. The biotypes N9,N15,and N22
exceeded the other biotypes parent isolate  for  it's GA3,IAA production  with an
amount 57.34,44 and 44.5  mg/L respectively while in parent isolate was 31.58
mg/L for GA3 and 44.1,39.52and 33.39 mg/L respectively. while in parent isolate
was 28.71 mg/L for IAA.
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