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Trichodermaطرز حیویة جدیدة من الفطر  spp. كفوءة في استحثاث مقاومة نباتات الفاصولیا
Phaseolus vulgaris    ضد الفطرRhizoctonia solani

خالد حسن طھ                                                             بسام یحیى إبراھیم 
جامعة الموصل /والغاباتكلیة الزراعة/ قسم وقایة النبات 

الخالصة
Trichodermaأظھرت النتائج قدرة عزالت المقاوم الحیوي  spp  في خفض نسبة وشدة إصابة

٢٣على بقیة العزالت اذ بلغت نسبة اإلصابة ThK20وتفوقت العزلة R. solaniنباتات الفاصولیا بالفطر 
إذ بلغت نسبة اإلصابة  ThK80ة بھا ، تلتھا العزلة في نباتات الفاصولیا المعامل٠.٢٧وشدة اإلصابة % 
في Th1T.virideوThK80وThK20وبینت النتائج قدرة العزالت ٠.٣٤وشدة اإلصابة % ٣٢

معنویا على بقیة العزالت في زیادة Thk20إذ تفوقت العزلة R.solaniاستحثاث المقاومة ضد الفطر 
T.virideوTh1تلتھا العزلتانغم وزن رطب/دقیقة/١٨.٣یة اإلنزیم إذ بلغت فعالبیروكسدیزفعالیة انزیم 

تفوقت من خالل زیادة فعالیة اإلنزیمات و)  على التواليغم وزن رطب/دقیقة/٨.٤٥و ١١.٤٨(
معنویا عن بقیة العزالت في زیادة فعالیة إنزیم بولي فینول اوكسدیز إذ بلغت فعالیة Thk20وTh1العزلتان
و تفوقت العزلة  . على التواليغم وزن رطب/دقیقة/٠.١٨٩و٠.٢٦٥بھا  ي النباتات المعاملة فاإلنزیم 

T.virideغم /دقیقة/١٣.٨٥معنویا على بقیة العزالت في زیادة فعالیة إنزیم كاتالیز و بلغت فعالیة اإلنزیم
غم /دقیقة/٩.٥٤و١٢.٨١إذ بلغت فعالیة اإلنزیم بوجودھما   Th1وThk20تلتھا العزلتان وزن رطب
إلى األشعة فوق البنفسجیة فأمكن الحصول على ThK20تم تعریض العزلة .على التوالي وزن رطب

طفرات جدیدة منھا وبعد اختبار الطرز المستحصل  علیھا من حیث كفاءتھا في المكافحة الحیویة اتضح أن 
ى خفض معنوي في نسبة قد حققت أعلN22وN16و N15و N10و N9و N8و N7الطرز 

على بقیة الطرز والعزلة األبویة N8وتفوق الطراز Thk20اإلصابة ولكنھا لم تختلف عن  العزلة األبویة  
في N22و N15و  N9وN8وأظھرت النتائج قدرة الطرز٠.٤في خفض شدة اإلصابة حیث بلغت 

بولي فینول یة اإلنزیمات بیروكسدیز ومن خالل زیادة فعالR. solaniاستحثاث المقاومة ضد الفطر   
بیروكسدیز اذ بلغت الفعالیة على العزلة االبویة في فعالیة انزیم N22إذ تفوق الطراز  اوكسدیز و كاتالیز

بولي وفي فعالیة انزیم غم وزن رطب/دقیقة/٩.٥٩وفي العزلة االبویة  غم وزن رطب/دقیقة/١٥.٨٤
غم /دقیقة/٠.١٠٨وفي العزلة االبویة  غم وزن رطب/دقیقة/٠.٢١٣عالیة اذ بلغت الففینول اوكسدیز  

اذ بلغت الفعالیة على العزلة االبویة في فعالیة انزیم كاتالیزN15وزن رطب في حین  تفوق الطراز  
غم وزن رطب /دقیقة/٧.٣٥وفي العزلة االبویة  غم وزن رطب/دقیقة/١٤.٤٩

المقدمة
Trichodermaسنوات األخیرة انصب االھتمام على دور الفطرفي غضون ال sp.في استحثاث المقاومة

في النبات كونھ واحداً من المفاتیح الرئیسة للمكافحة اإلحیائیة  والمتمم لآللیات األخرى والتي تتضمن التطفل 
بطریقة T. harzianumإذ أدت معاملة نباتات الخیار بابواغ الفطر ) ٢٠٠٥،Djonovic(والتضاد والمنافسة 

الى زیادة محتوى وB. cinereaالخضري أو معاملة التربة في خفض شدة اإلصابة بالفطر  رش المجموع
في أنسجة الجذور ChitinaseوPeroxidaseالجدران الخلویة من السیلیلوز وكذلك من مستوى إنزیمي 

Cellulaseوβ-1,3-GlucanaseوChitinaseوزیادة فعالیة إنزیمات) ١٩٩٩وآخرونWoo(واألوراق
Trichoderma.في النباتات المعاملة بالفطر Peroxidaseو spp مقارنة بالنباتات غیر المعاملة
)Yedidiaوأدت معاملة بذور القطن بالفطر ) ٢٠٠٠وآخرونT. virensو.Trichoderma spp إلى زیادة

اتات غیر المعاملة مقارنة بجذور النبPeroxidaseإنزیممحتوى الجذور من
)Howellإنزیمات  بیروكسیدیز وتعد ).٢٠٠٢وحمید٢٠٠٠وآخرونPeroxidase وبولي فینول

من أھم إنزیمات األكسدة واالختزال وقد وجد بان Catalazeوكاتالیز Poly Phenol Oxidaseاوكسدیز 
المرضیة خالل تعرضھ لھا فعالیتھا  مرتبطة طردیا مع المقاومة المستحثة في العائل ضد المسببات 

.٢٠٠٩مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني 
٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ ١٥/٩/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 

)Karthikeyan،٢٠٠٦ ( وأشارAgnese وآخرون)الى ارتفاع مستویات االثلین في نباتات ) ٢٠٠٥
Peroxidaseیادة فعالیة اإلنزیم بیروكسیدیز واقترن ذلك مع زT. harzianumالفاصولیا المعاملة بالفطر 

فضالً عن دور اإلنزیم بالمشاركة في تخلیق اللكنین والسوبرین بعد  تكثیفھ للمركبات الفینولیة في   موقع 
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الفینوالت  وتحویلھا إلى مواد أكثر سمیة اإلصابة كما یشارك في تحفیز إنتاج الفایتوالیكسینات من خالل أكسدة 
ویودي ھذا اإلنزیم دوراً ). ٢٠٠٧،وآخرونHassanو ٢٠٠٦،وآخرونKarthikeyan( مرضیة للمسببات ال

دفاعیا في النبات إذ یمنع الكائنات الحیة المجھریة من مھاجمة النبات وذلك من خالل أكسدة الفینوالت الطبیعیة الموجودة 
التي Melaninsبلمرة مؤدیة إلى إنتاج المیالنینات في أنسجة النبات إلنتاج الكینونات والتي تمر بسلسلة تفاعالت 

وقد وجد أن فعالیة اإلنزیم مرتبطة ). ٢٠٠٧، واخرون Dyakov(تمتلك فعالیة مضادة للكائنات الحیة المجھریة   
وذلك Peroxidaseطردیا مع المقاومة المستحثة  في العائل ضد المسببات المرضیة  على غرار إنزیم بیروكسیدیز 

Trichodermaعاملة النبات بالفطر عند م spp. . یقوم انزیم كاتالیزCatalase في المساعدة  في تفكیك بیرو كسید
ASRإلى ماء وأوكسجین حر الذي  لھ تأثیر تثبیطي للمسببات المرضیة فضالً عن  تفعیل آلیات H2O2الھیدروجین

)Clark و ٢٠٠٠، وآخرونMagbanuaالمطفرات تستخدم)٢٠٠٧، واخرونMutagens بكثرة بغیة إحداث
تحویرات في المادة الوراثیة لإلحیاء المجھریة التي تتمتع بأھمیة  في المجاالت الزراعیة والصناعیة 

ذات قدرة spp.Trichodermaوتستخدم األشعة فوق البنفسجیة في إنتاج  طفرات وطرز من ). ١٩٩٠الخفاجي،(
إلى ) ١٩٩٤(وآخرون Fauliمواد األیضیة بالمقارنة مع العزالت األبویة،وقد أشارجیدة في إنتاج كمیات أكبر من ال

وھو مضاد حیوي جدید لم Isocynideفي إنتاج المضاد الحیويT.virideو T. harzianumین زیادة كفاءة الفطر
ة في إنتاج العدید من المواد األبویة تمتلك قدرة كامنلك إلى أن العدید من العزالت یعود ذتكن تنتجھ العزالت األبویة،و

وآخرون Haoوأشار . االیضیة یمكن استثمارھا إلنتاج المضادات الحیویة بعد تعریضھا لألشعة فوق البنفسجیة
١.٧٥(تمتلك القدرة في إنتاج إنزیم السلیلولیز بمقدارأعلى T. reeseiإلى إمكانیة إنتاج طفرات من الفطر ) ٢٠٠٦(

واستخدمت األشعة فوق البنفسجیة في تطویر .األبویة بعد تعریضھا لألشعة فوق البنفسجیة لعزالت مقارنة با) مرة
المسبب لمرض الجذر الفلینيPyrenochaeta   lycopersiciضد الفطرTrichodermaالقدرة التضادیة للفطر 

Corky Rootط القاعدیة والحرارة ألوسافي الطماطة  فضالً عن زیادة المقدرة االستیطانیة في التربة وتحمل ا
).٢٠٠٧، وآخرونBesoain(المنخفضة 

مواد البحث وطرائقھ
/Rhizoctonia solani: الفطر الممرض 

.  جامعة الموصل وھي عزلة ممرضة لنبات الفاصولیا/الزراعة والغابات 
:اآلتیةspp.Trichodermaاستخدم في البحث  عزالت  الفطر :یةعامل المكافحة اإلحیائعزالت 

تم الحصول علیھا T. harzianumوھما عزلتان  مطفرتان  من الفطرThk80و Thk20العزلتین -١
.كلیة الزراعة والغابات/ قسم وقایة النبات / خالد حسن طھ . من  د

تم T. harzianumھي عزالت  محلیة  من الفطر وTh5و Th4و و Th3و Th2و Th1العزالت  - ٢
جذور نبات الباقالء وجذور نبات اللوبیا و جذور الفلفل  على وعزلھا من جذور الفاصولیا وجذور النارنج 

.  )٢٠٠٦(واخرون Ranasinghالتوالي ، وتم تعریف العزالت السابقة تبعا للمفتاح  التصنفي المعد من قبل 
تم . جمھوریة مصر العربیة/ المركز القومي لألبحاث/ عزلة مصریة .virideTرمن الفطTvالعزلة -٣

. جامعة الموصل/ كلیة التربیة /عصام محمد سلیمان . الحصول علیھا من د
/:اختبار حیویة عزالت عامل المكافحة االحیائیة 

/ ابات الزراعة والغ
.بشكل مستقل ThK20فضالً عن العزلة األبویة ThK20للعزلة

. في تربة معقمةThK20زراعة بذور فاصولیا معاملة بالطرز الحیویة و العزلة األبویة -١
R.solaniفي تربة ملوثة بالفطر الممرضThK20ز الحیویة و العزلة األبویة زراعة بذور فاصولیا معاملة بالطر- ٢
)المقارنة(R.solaniفي تربة ملوثة بالفطر الممرضThK20زراعة بذور فاصولیا غیر معاملة بالطرز الحیویة والعزلة األبویة- ٣
) مقارنة سلبیة(في تربة معقمة ThK20زراعة بذور فاصولیا غیر معاملة بالطرز الحیویة و العزلة األبویة - ٤
.)١٩٩٨، وآخرونLo(كغم تربة/غم كتلة حیویة٣بواقع R.solaniوثت التربة المعقمة بالفطر الممرض ل

.sppعامل المكافحة اإلحیائیةطرزعوملت بذور الفاصولیا بمعلق ابواغ  Trichodermaبوغ ١٠٦×٤بتركیز
وبعد ثالثة أیام من )١٩٩٧،وآخرونAziz(الصقة وقاعدة غذائیة كمادة% ٥مل مع إضافة الموالس بتركیز /

. زرعت بذور الفاصولیا وبواقع خمس بذور لكل أصیص وخمسة مكررات لكل عزلةمعاملة التربة بالفطر الممرض
٤وبعد . بعد أسبوعین وأربعة أسابیع من الزراعةحساب النسبة المئویة لإلصابة بموت البادرات قبل وبعد البزوغتم 

) . ٢٠٠١(وآخرون Krauseالدلیل المرضي المعدل  والمعد من قبل شدة اإلصابة  وفق أسابیع تم حساب 
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سم یحتوي ٦× ٤٠×٦٥أجري االختبار باستخدام أطباق البولي ستایریرن بأبعاد :استحثاث المقاومة 
عوملت بذور و. ١:١بة حجرة زراعة مملوءة بخلیط من البتموس والزمیج المعقم بنس٩٦الطبق على 

مل من /بوغ١٠٦× ٤بتركیز  spp.Trichodermaالمقاوم الحیوي  الفاصولیا بمعلق طرز عزالت 
زرعت البذور بواقع بذرة ) ١٩٩٧،وآخرونAziz(كمادة الصقة % ٥المعلق مع إضافة الموالس بتركیز 

غم من جذور بادرات كل ١وأخذ .زراعة أیام من ال١٠واحدة في كل حجرة، ثم قلعت البادرات بعد مرور 
٧مل من دارىء الفوسفات ذي األس الھیدروجیني٢ثم سحقت الجذور مع.معاملة بعد تنظیفھا بالماء الجاري

ثم خضعت األنابیب مل١٠وحفظت في أنابیب اختبار سعة ) ٢٠٠٠وآخرون Howell(في ھاون خزفي
دقیقة وحفظ /دورة٣٠٠٠ء إلى عملیة انتباذ بسرعةالحاویة على خلیط أنسجة الجذور والمحلول الدارى

.الراشح  في درجة صفر سیلیزیة لحین قیاس فعالیة اإلنزیمات 
). ٢٠٠٠، وآخرون Guaiacol)Howellقیاس فعالیة إنزیم بیروكسیدیز باختبار كوایكولتم: تقدیر فعالیة انزیم بیروكسیدیز

وتم  ) ٢٠٠٢،وآخرونCatechole)Shiباختبار كاتیكول دیزتقدیر فعالیة  اإلنزیم  بولي فینول اوكسی
) .١٩٨٧(Shimizuو Katoبطریقة :تقدیر فعالیة  انزیم  كتالیز

كعزلة أبویة لغرض الحصول على طرز ThK20تم استخدام العزلة : الحصول على طرز حیویة جدیدة
Besoainفوق البنفسجیة تبعاً لطریقة حیویة جدیدة منھا إذ تمت عملیة تعریض ابواغ الفطر لألشعة

)  ٢٠٠٧(وآخرون 
كلیة الزراعة والغابات /تمت تھیئة البیت البالستیكي التابع لقسم وقایة النبات :اختبار حیویة الطرز الجدیدة 

ThK20جامعة الموصل ونفذت فیھ المعامالت اآلتیة والتي استخدمت فیھا جمیع الطرز الحیویة للعزلة/ 
.بشكل مستقل ThK20ن العزلة األبویة فضالً ع

. في تربة معقمةThK20زراعة بذور فاصولیا معاملة بالطرز الحیویة و العزلة األبویة -١
. R.solaniفي تربة ملوثة بالفطر الممرضThK20زراعة بذور فاصولیا معاملة بالطرز الحیویة و العزلة األبویة - ٢
)المقارنة( R.solaniفي تربة ملوثة بالفطر الممرضThK20بالطرز الحیویة و العزلة األبویة زراعة بذور فاصولیا غیر معاملة- ٣
) .مقارنة سلبیة(في تربة معقمة ThK20زراعة بذور فاصولیا غیر معاملة بالطرز الحیویة و العزلة األبویة - ٤

تم . .سابقاً كما ذكر ThK20لةالطرز الحیویة والعزوعقمت التربة وعوملت بذور الفاصولیا بمعلق ابواغ 
٤وبعد . بعد أسبوعین وأربعة أسابیع من الزراعةحساب النسبة المئویة لإلصابة بموت البادرات قبل وبعد البزوغ

).  ٢٠٠١(وآخرون Krauseالدلیل المرضي المعدل  والمعد من قبل شدة اإلصابة  وفق أسابیع تم حساب 
لغرض تحدید قدرة الطرز االحیائیة الجدیدة على :لى استحثاث المقاومة قدرة الطرز االحیائیة الجدیدة ع

و بولي فینول اوكسیدیز فعالیة  انزیمات  بیروكسیدیز استحثاث المقاومة مقارنة بالعزلة االبویة تم تقدیر فعالیة 
.كتالیز كما ذكر سابقاً و

النتائج والمناقشة 
اظھر اختبار ال:اختبار القدرة االمراضیة 

)Mandova
).. ١٩٩٦، Ogoshiو١٩٨٠، وآخرون

GirdlingR.solaniوتتسع البقع لتحث تحلقاً بالساق 
)Weinhold

Phytotoxin) ١٩٩٦،Sinsclairو
ومشتقاتھ الھیدروكسیلیة نوعي آل) Phenyl Acetic Acid)PAAمثل

.البذور
Trichoderma:النسبة المئویة لإلصابة وشدة اإلصابة  spp.

R.solaniالمستخدمة كفاءة في خفض النسبة  المئویة لإلصابة
)١ (Thk20 )٢٣ (%

Thk80)٣٢ ( %
٦٤. %Thk20)٠.٢٨ (
Thk80)٠.٦٨ثم بقیة العزالت  أما معاملة المقارنة فقد بلغت شدة اإلصابة  فیھا ) ٠.٣٤  .
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Trichodermaتأثیر المعاملة بعزالت عامل المكافحة اإلحیائیة:)١(الجدول  spp.
.Rhizoctonia solaniالفاصولیا  بالفطر

اإلصابةشدة* لإلصابة*% عزلة عامل المكافحة  اإلحیائیة
أ٠.٦٨أ٦٤المقارنة
Thk20ز٠.٢٨ز٢٣
Thk80و٠.٣٤و٣٢

Th1ھـ٠.٣٩ج٤٨
Th2ب٠.٤٩ب٥٢
Th3ج٠.٤٣د٤٤
Th4ج د٠.٤٢ج٤٨
Th5د ھـ٠.٤٠ج٤٨

T.virideج ھـ٠.٤١ھـ٣٦
ح٠.٢٠صفر حالمقارنة السلبیة

٠%٥ف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد  المدى ولمستوى احتمال المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة  التختل*

والتي أشارت إلى  قدرتھما  التطفلیة Thk80وThk20وتتفق النتائج مع الدراسات السابقة الخاصة بالعزلتین 
والتضادیة والتنافسیة العالیة ضد مجموعة من  مسببات أمراض  موت البادرات وتعفن الجذور والذبول الوعائي

، كذلك النتائج التي حققتھا العزلة )٢٠٠٣واللشي ،٢٠٠٢مراد ،- وال١٩٩٠طھ ،(R.solaniبضمنھا الفطر 
T.viride بخصوص كفاءتھا  في خفض نسبة وشدة اإلصابة  بالفطریات )  ٢٠٠٣(المشار إلیھا من قبل اللشي

ءة العزالت المحلیة من إلى  كفا) ٢٠٠٧(وآخرون Barakatوأشار. المسببة لتعفن جذور السمسم 
Trichodermaالفطر spp. في خفض نسب  إصابة الفاصولیا بالفطرR.solani  كما ذكر % ٣٥.٥إلى
Woo أن استخدام الفطر) ١٩٩٩(وآخرونTrichoderma spp. في معاملة بذور الفاصولیا قد خفض نسبة

أن معاملة ) ٢٠٠٧(Abd-El-Kareemار  كما أش% .١٣.٥إلى  % ٧٥.٥من R.solaniاإلصابة  بالفطر 
.R.solaniبالفطر أدت إلى  خفض نسبة اإلصابة  T. harzianumبذور الفاصولیا بأبواغ الفطر 

:استحثاث المقاومة
عامل المكافحة قدرة عزالت ) ٢(تبین النتائج في الجدول : Peroxidaseتقدیر فعالیة اإلنزیم بیروكسیدیز 

Trichodermaاإلحیائیة spp. في استحثاث المقاومة في نباتات الفاصولیا من خالل رفع فعالیة اإلنزیم
١٨.٣معنویا على بقیة العزالت،وبلغت فعالیة اإلنزیم Thk20إذ تفوقت العزلة Peroxidaseبیروكسیدیز 

ثم ) على التواليغم وزن رطب/دقیقة/٨.٤٥و ١١.٤٨(T.virideوTh1تلتھا العزلتانغم وزن رطب/دقیقة/
غم وزن /دقیقة/٣.١٨بفارق معنوي عن معاملة المقارنةإذ بلغت فعالیة اإلنزیم فیھا Th2ثم العزلة Thk80العزلة
مثبطة لفعالیة اإلنزیم Th5وكانت العزلة. فلم تختلف معنویا عن المقارنة Th4وTh3أما العزلتان. رطب

.ویة في ھذا الجانب ومن ثم  ضعفت كفاءتھا الحی) غم وزن رطب/دقیقة/١.٧٨(
قدرة ) ٢( تبین النتائج في الجدول :Polyphenoloxidaseتقدیر فعالیة  اإلنزیم  بولي فینول اوكسیدیز 

Trichodermaعامل المكافحة اإلحیائیةعزالت  spp بولي فینول اوكسیدیز في رفع فعالیة اإلنزیم .
Polyphenoloxidaseإذ تفوقت العزلتانTh1وThk20ویا عن بقیة العزالت إذ بلغت فعالیة اإلنزیم معن

و Th2تلتھا العزالت. على التواليغم وزن رطب/دقیقة/٠.١٨٩و٠.٢٦٥بھا  في النباتات المعاملة 
T.virideوThk80على التوالي غم وزن رطب/دقیقة/٠.١٦٦و٠.١٧٨و ٠.١٨٤إذ بلغت فعالیة اإلنزیم

بولي فینول اوكسیدیز إذ لم في إحداث زیادة في فعالیة اإلنزیم Th4في حین لم تتسبب العزلة Th3ثم 
كما تسببت ,غم وزن رطب/دقیقة/٠.١١٦المقارنة إذ بلغت فعالیة اإلنزیم فیھا تختلف معنویا عن معاملة 

.في تثبیط فعالیة اإلنزیم ومن ثم عدم كفاءتھا الحیویة في ھذا الجانبTh5العزلة 
عامل المكافحة قدرة عزالت ) ٢(النتائج في الجدول وتبین :Catalaseتالیز تقدیر فعالیة  إنزیم  ك

Trichodermaاإلحیائیة spp. في رفع فعالیة اإلنزیم  كتالیزCatalase  إذ  تفوقت العزلةT.viride
Thk20تلتھا العزلتان غم وزن رطب/دقیقة/١٣.٨٥معنویا على بقیة العزالت و بلغت فعالیة اإلنزیم

على التوالي ، تلتھما غم وزن رطب/دقیقة/٩.٥٤و١٢.٨١إذ بلغت فعالیة اإلنزیم بوجودھما   Th1و
وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة  إذ  بلغت فعالیة اإلنزیم فیھا  Th5وTh4ثم العزلتین  Th2العزلة 
ومن ثم  عدم كفاءتھا الحیویة فقد كانت مثبطة لإلنزیم كتالیز Th3، أما العزلة غم وزن رطب/دقیقة/١.٧٦
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والمقاومة المستحثة فعالیة تلك اإلنزیمات إن ھذه النتائج توضح العالقة الوثیقة بین رفع.في ھذا الجانب
) .١الجدول ،(Rhizoctonia solaniوالذي انعكس على نسبة اإلصابة  بالفطر 

Trichodermaتأثیر عزالت الفطر : ) ٢(جدول ال spp. بعض اإلنزیمات لبادرات نبات الفاصولیا في فعالیة.
عزلة  عامل المكافحة 

اإلحیائیة
وزن رطبغم/دقیقة/اإلنزیم فعالیة 

كتالیز* بولي فینول اوكسدیز*  بیروكسدیز*
ھـ١.٧٦ھـ٠.١١٦ھـ٣.١٨مقارنة

ThK20ب١٢.٨١أ ب٠.١٨٩أ١٨.٣٠
ThK80د٣.٨١ب ج٠.١٦٦ج٥.٣٤

Th1ب٩.٥٤أ٠.٢٦٥ب١١.٤٨
Th2ج٧.٦٨ب٠.١٨٤د٤.٠٢
Th3و٠.٩٦٦ج د٠.١٤٤د ھـ٣.٨١
Th4د٤.٣٥د ھـ٠.١٢٣د ھـ٣.٤٧
Th5د٤.١٥و٠.٠٩٣و١.٧٨

T.virideأ١٣.٨٥ب ج٠.١٧٨ب ج٨.٤٥
%.٥ولمستوى  حتمال المتوسطات التي تحمل حروفا متشابھة  التختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى *

:اختبار حیویة الطرز الجدیدة لعامل المكافحة االحیائیة
تبایناً في Thk20أظھرت  طرز عزلة عامل المكافحة اإلحیائیة:النسبة المئویة لإلصابة وشدة اإلصابة  

إذ ) ٣الجدول،(R.solaniالفطر بمرض موت البادرات المتسبب عن كفاءتھا في خفض نسبة اإلصابة 
و N13و N12و N11و N10و N9و N8و N7و N6و N3بلغت أدنى نسبة لإلصابة في الطرز 

N15 وN16 وN19وN22وN25وN26 والتي لم تختلف عن  العزلة األبویةThk20  في حین كانت
اقل كفاءة في خفض N28و N27و N24و N20و N18و N17و N14و N5و N4و N2و N1الطرز 

N8و N7وتمیزت الطرز .  N18و N16والسیما الطرازان . Thk20العزلة األبویة نسبة اإلصابة  من 
كما ارتفعت شدة اإلصابة  بوجود Thk20في خفض شدة اإلصابة  مقارنة بالعزلة األبویة N11و N9و 

تقاربت فیھا شدة اإلصابة  مع شدة اإلصابة  في نباتات المقارنة أما إذ N18و N17و N14و N6الطرز
وأشارت الدراسات إلى  تفوق بعض من .Thk20بقیة الطرز فقد تقاربت في تأثیرھا مع العزلة األبویة 

على عزالتھا األبویة في مقدار خفضھا لشدة اإلصابة  ونسبة اإلصابة  spp.Trichodermaطرز الفطر 
T. virenssو Tkvk133T. virensإذ خفض الطرازان  Tvk24تات القطن بالفطر من نسبة إصابة نبا

P. ultimum في العزلة األبویة  % ٧٠على التوالي مقارنة بنسبة اإلصابة% ٣٠و٢٠إلىT. virens
في العزلة األبویة  ٠.٤٥مقارنة بشدة اإلصابة ٠.٢٨و٠.٢٥إلى  R. solaniوشدة اإلصابة  بالفطر 

T.virens)Mendoza  یر الوراثي الحاصل في المادة ویبدو من ذلك إن التغی.)٢٠٠٣وآخرون
شمل الجین أو الجینات المؤثرة في الكفاءة الحیویة ضد UVالوراثیة نتیجة الستخدام األشعة فوق البنفسجیة 

حیانا إبقائھا في نفس المستوى الممرض وان ھذا التغییر تسبب في إضعاف أو تنشیط كیموحیویة  الطرز وأ
وأشارت العدید    من الدراسات إلى  حدوث تغیرات كیموحیویة في  الطرز كقدرتھا في زیادة . من الكفاءة

إنتاج اإلنزیمات التي تستحث المقاومة مثل إنزیم السلیولیز  أو زیادة إنتاج المواد ذات القدرة التثبیطیة 
Besoainو٢٠٠١وآخرون   Nevalainenو١٩٩٩وآخرون Baek(للممرض     

).٢٠٠٧وآخرون

Trichodermaعزلة : )٣(الجدول  harzianum k20 في
.  Rhizoctonia solaniنسب وشدة إصابة نباتات الفاصولیا بالفطر 

شدة اإلصابة* لإلصابة* Thk20%طرز  عامل المكافحة اإلحیائیة** 
أ٠.٦٢ب ج٤٤المقارنة

Thk20)ج و٠.٤٧وز٢٤)العزلة األبویة
ThK20N1ب د٠.٥٢ج ھـ٣٦
ThK20N2ب د٠.٥١ج ھـ٣٦
ThK20N3ب و٠.٤٨وز٢٤

ThK20N4ب د٠.٥١ج ھـ٣٦

ThK20N5ب و٠.٤٩ج ھـ٣٦
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ThK20N6أ ب٠.٥٦وز٢٤

ThK20N7وز٠.٤٣ز٢٠

ThK20N8ز٠.٤٠ز٢٠

ThK20N9وز٠.٤٣ز٢٠

ThK20N10ب د٠.٥٢ز٢٠

ThK20N11وز٠.٤٢وز٢٤

ThK20N12ج و٠.٤٧وز٢٤

ThK20N13ب و٠.٤٨وز٢٤

ThK20N14أ ب٠.٥٦ب د٤٠

ThK20N15د ح٠.٤٥ز٢٠

ThK20N16ب د٠.٥٢ز٢٠

ThK20N17أ ب٠.٥٦أ ب٤٨

ThK20N18أ٠.٦٣أ٥٦

ThK20N19ھـ ز٠.٤٤ز٢٠

ThK20N20ب و٠.٤٩ج ھـ٣٦

ThK20N21ب د٠.٥٢ب د٤٠

ThK20N22ج و٠.٤٧ز٢٠

ThK20N23ب ج٠.٥٤د و٣٢

ThK20N24ب د٠.٥٢ب د٤٠

ThK20N25ب و٠.٤٨وز٢٤

ThK20N26ب و٠.٤٩ھـ ز٢٨

ThK20N27ب د٠.٥٢ب د٤٠

ThK20N28ھـ ز٠.٤٤ج ھـ٣٦

ط٠.٢٠صفر حالمقارنة السلبیة
%٥المتوسطات التي تحمل حروفا متشابھة  التختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى  ولمستوى  احتمال *

 **N1–N28 الناتجة عن تعریض أبواغ العزلة رمزا لطرزThK20 لألشعة فوق البنفسجیة.
ثاث المقاومة قدرة الطرز اإلحیائیة الجدیدة على استح

و N16وN15وN9وN8تفوق الطرز ) ٤(تبین النتائج في الجدول :تقدیر فعالیة اإلنزیم بیروكسیدیز
N22 ١١.١٢و١٥.٨٦و ١٢.١و ١٠.٨٨معنویا على العزلة األبویة في فعالیة اإلنزیم بیروكسیدیز إذ بلغت

غم وزن رطب في /دقیقة / ٩.٥٩یة غم وزن رطب على التوالي في حین بلغت الفعال/دقیقة /١٥.٨٤و
.غم وزن رطب في معاملة المقارنة /دقیقة /٦.١٨العزلة األبویة وبلغت 

N22وN16تفوق الطرازان )٤( تبین النتائج في الجدول:تقدیر فعالیة اإلنزیم بولي فینول اوكسیدیز
غم /دقیقة /٠.٢١٣و ٠.١٦٣ذ بلغتمعنویا على العزلة األبویة في فعالیة اإلنزیم بولي فینول اوكسیدیز  ا

غم وزن رطب في العزلة األبویة وبلغت /دقیقة / ٠.١٤٤وزن رطب على التوالي في حین بلغت الفعالیة 
.غم وزن رطب في معاملة المقارنة /دقیقة /٠.١٠٨

ید من بین ھو الطراز الوحN15أن  الطراز ) ٤(تبین النتائج في الجدول :تقدیر فعالیة اإلنزیم كتالیز
غم /دقیقة /١٤.٤٩جمیع الطرز الذي لم یختلف معنویا عن العزلة األبویة في فعالیة اإلنزیم  كتالیز فقد بلغت 

في حین اخفقت بقیة غم وزن رطب في العزلة األبویة /دقیقة ١٤.٧٧وزن رطب في حین بلغت الفعالیة 
تفوق بعضھا معنویا على معاملة المقارنة والتي اخفقت في التفوق معنویاً على العزلة األبویة  رغمالطرز

.غم وزن رطب /دقیقة / ٧.٣٥بلغت فیھا الفعالیة 
ومما سبق فقد أمكن الحصول على طرز حیویة متفوقة في تنشیطھا لفعالیة بعض اإلنزیمات المرتبطة 

و بولي فینول اوكسیدیز مما بیروكسیدیزالفعال في زیادة فعالیة اإلنزیمین N22باستحثاث المقاومة كالطراز 
فقد كانا كفوءان N9وN8ساھم في خفض نسبة اإلصابة  في النباتات المعاملة بھذا الطراز، أما الطرازان 
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بیروكسیدیز وانعكس ذلك في خفض نسبة وشدة اإلصابة  بالمرض فضال عن الطراز في زیادة فعالیة اإلنزیم 
N15إذ ساھم في خفض نسبة اإلصابة  بالمرض.

وأدت معاملة  نباتات الفاصولیا بالفطر ). ٢٠٠٥(وآخرون Gailiteو) ٢٠٠٤(وآخرونSteiniteووجد 
T.viride  بیروكسیدیز إلى  زیادة مستوى  فعالیة إنزیميPeroxidase بولي فینول و% ١٧٥بنسبة
ى زیادة مستوى إلT.virideوأدت معاملة التربة بالفطر %  ١٦٨بنسبة Polyphenoloxidaseاوكسیدیز 

في جذور نباتات Polyphenoloxidaseبولي فینول اوكسیدیزوPeroxidaseبیروكسیدیز فعالیة إنزیمي 
جوز الھند وفستق الحقل بعد ثالثة أیام من المعاملة  فضال عن زیادة مستویات المواد الفینولیة  

)Karthikeyan روكان لمعاملة بذور القطن بعزالت الفط) . ٢٠٠٦وآخرونTrichoderma spp. األثر
الدراسات إلى  أشارت و) .٢٠٠٢حمید ،(Peroxidaseبیروكسیدیز الواضح في رفع مستوى اإلنزیم  

یعمل اإلنزیم بیروكسیدیز اقتران الفعالیة العالیة لھذه اإلنزیمات مع  مستوى عال من  المقاومة  في النبات إذ 
لتي ینتجھا المسبب المرض ومنھا إنزیمات بكتنیز مع بیروكسید الھدروجین في تكسیر اإلنزیمات ا

Pectinase كإشارات إنزیمات بكتنیز وتعمل نواتج تحطم .ومن ثم تثبیط عملیة تحطیم  الجدار الخلوي
استحثاثیة في النبات استجابة لإلجھاد الحیوي المتمثل بوجود المسببات المرضیة  ومن ثم إطالق آلیة  

الدفاعیة الكیمائیة ومنھا  بناء المركبات الدفاعیة المستحثة من الوسائل االستحثاث التتابعي للعدید
Phytoalexinsوذلك في مساري حامض الشیكمیكShikimic acid وحامض المیفالونیكMevalonic

acidیتفاعل اإلنزیم مع بعض بروتینات عات التركیبیة لتقویة  الجدران مثل بناء اللكنین كما افضال عن الدف
Breusegem(صالبة الجدار الخلويلجدار الخلوي  لتكوین روابط عرضیة ومركبات متعددة مما یزید منا

Van،و٢٠٠١Hibar تؤدي زیادة المحتوى من المواد الفینولیة  كاستجابة أولیة لغزو ) ٢٠٠٧وآخرون
ل اوكسیدیز بولي فینووPeroxidaseبیروكسیدیز المسببات للنبات  إلى زیادة فعالیة اإلنزیمین 

Polyphenoloxidaseبیروكسیدیز إذ یعمل اإلنزیم . اللذان یؤكسدان الفینوالتPeroxidase على أكسدة
على Polyphenoloxidaseبولي فینول اوكسیدیز ویعمل اإلنزیم وO-dihydroxyphenolالفینول و

Trichodermaائیةإن اإللیة التي تستحث بھا عزالت عامل المكافحة اإلحی. أكسدة الكاتیكول  spp. زیادة
مستوى فعالیة ھذه اإلنزیمات تأتي من دور إنزیمات التحلل المائي التي ینتجھا الفطر ومنھا إنزیمي 

تستحث ھذه اإلنزیمات تكوین مركبات إذXylaunaseوزایلنیزCellulaseالسلیولیز
Oilgogalctoroides في استحثاث آلیات المقاومة في الخلیة في جدار الخلیة النباتیة وتعمل ھذه المركبات

أما اآللیة األخرى فان . النباتیة ومنھا زیادة مستوى فعالیة إنزیمات األكسدة التي تحد من تطور اإلصابة
یستحثان تكوین االثلین فضال عن إنتاج عامل المكافحة Xylaunaseو زایلنیزCellulaseإنزیمي سلیولیز 

و ٢٠٠٢حمید ،(Peroxidaseبیروكسیدیز یعمل على زیادة مستوى اإلنزیم اإلحیائیةلالثلین وھو بدوره
Steiniteكتالیز یأتي دور اإلنزیم ).٢٠٠٤وآخرونCatalase في استحثاث المقاومة من خالل تفكیك

Active Oxygen Speciesبیروكسید الھدروجین إلى  ماء وأوكسجین حر واألخیر یعد احد مركبات 
AOSعمل في  إطالق آلیة فرط تفاعل الحساسیةوالذي یHyper Sensitive reactionHSR وموت

SAR Systemic Acquired Resistanceالخلیة وھذا الموت یفعل آلیات المقاومة الجھازیة المكتسبة 
) .١٩٩٥وآخرون Wu(في جمیع  خالیا النبات  

)٤(:Trichoderma harzianum k20
.االنزیمة لبادرات نبات الفاصولیا  

طرز عامل المكافحة 
ThK20اإلحیائیة

غم وزن رطب/دقیقة /فعالیة اإلنزیم 
كتالیز*بولي فینول اوكسیدیز*بیروكسیدیز*

ھـ٧.٣٥٠ھـ٠.١٠٨ز٦.١٨٠المقارنة
Thk20)أ١٤.٧٧٠ج٠.١٤٤د٩.٥٩٠)العزلة األبویة

ThK20N1د٨.٧٧٠ك٠.٠٥١ن م١.٣٥٠
ThK20N2ل م٤.٧٥٠د٠.١٢٧د٩.٤١٠
ThK20N3ل م١.٧١٠ل٠.٠٢٩ن م١.٠٣٠
ThK20N4ن٠.٧٦٠ھـ٠.١٠٩ھـ٨.٠٢٠
ThK20N5د٨.٦١٠ل م٠.٠٢٢ھـ٨.٠٨٠
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ThK20N6ھـ٧.٣٩٠ن٠.٠١١و ط٤.٩٨٠
ThK20N7نم ١.٢٤٠م ن٠.٠١٨ن٠.٨٤٠
ThK20N8ج١٠.٢٨٠ج٠.١٥١ج١٠.٨٨٠
ThK20N9ج٩.٩٥٠ج٠.١٥٠ب١٢.١٠٠

ThK20N10ج٩.٨٣٠ج٠.١٤٦ج١١.٢٤٠
ThK20N11ھـ٧.٣٣٠ھـ٠.٠١٠٨ھـ٧.٩١٠
ThK20N12ح ط٤.٥٦٠ي ك٠.٠٥٧ھـ٧.٦٦٠
ThK20N13م ن١.٢٤٠ط ك٠.٠٥٩ط ك٤.٣٧
ThK20N14م ن٠.٩٤٠م ن٠.٠١٤ي ك٤.٢٦٠
ThK20N15أ١٤.٤٩٠د٠.١٢٩أ١٥.٨٦٠
ThK20N16ب١١.٠٧٠ب٠.١٦٣ج١١.١٢٠
ThK20N17ھـ٧.٢٤٠ھـ٠.١٠٦ھـ٧.٨٧٠
ThK20N18ھـ٧.٢٠٠و٠.٠٩و٦.٨٦٠
ThK20N19ز ح٥.١١٠ط ك٠.٠٥٩ك٣.٧١٠
ThK20N20ح ط٤.٥٦٠ز٠.٠٨٢ز٦.١٥٠
ThK20N21ك٣.٣٩٠ح ط٠.٠٦٧ل م٢.٢٠٠
ThK20N22ج١٠.١٧٠أ٠.٢١٣أ١٥.٨٤٠
ThK20N23ح ي٤.٥١٠م ن٠.٠٢ل م١.٦٦٠
ThK20N24ي ك٣.٩٠٠ھـ٠.١٠٦ل م٥.٥٩٠
ThK20N25ط ك٤.٠٤٠ز ح٠.٠٧٥ح٥.١٩٠
ThK20N26ز٥.٦٥٠ح٠.٠٧٠ح ي٤.٩٣٠
ThK20N27و٦.٣٠ح ي٠.٠٦٦ن م١.٥١٠
ThK20N28ھـ٧.٠١٠ھـ٠.٠١٠٣ج د١٠.٧٥٠

%.٥المتوسطات التي تحمل حروفا متشابھة  ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى  ولمستوى  احتمال *
NEW BIOTYPES OF TRICHODERMA SPP  EFFECTIVE IN INDUCING

RESISTANCE ACTIVATION AGAINST Rhzioctonia solani CASUAL
AGENT  IN  BEAN PLANTS Phaseolus vulgaris.

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

ABSTRACT
The results showed that application of the bioagents Trichoderma spp.

isolates as a conidial suspension  greatly reduced the percentage of disease and the
disease index caused by R. solani in bean plants at different rates. The most
effective Trichoderma spp. isolates were Thk20 Thk80 which reduced disease
percentage to 23% and  Thk80 32% and disease index to 0.27 and 0.34 respectively.
The results indicate that isolates Thk20,Thk80,Th1 and T.viride have a strong
tendency to induce resistance against R.solan.The isolate Thk 20 differed
significantly  and caused significant   raising in Peroxidase activity 18.3 /min/g f.w
follow that the isolates Th1 and T.viride 11.48 and 8.45 /min/g f.w  .Thk20 and
Th1 isolates differed significantly and caused significant   raising Poly Phenol
Oxidase activity with 0.265 and 0.189 /min/g f.w while the  isolate T.viride caused
significant raising in Catalaze activity with 13.85/min/g f.w, following  that the



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

isolates Thk20 and Th1 with 12.81 and 9.45/min/g f.w respectively . Thk20 spores
were exposed to UV aiming a new biotypes which were segregate by its ability to
grow on CM medium The new biotypes were tested for their efficiency as bio-
control agents  and as a plant growth promoter. The results showed that biotypes
N7,N8,N9,N10,N15,N16 and N22  caused significant  reduction in  disease percentage
but showed no significant differences with parent isolate Thk20. The biotype N8
succeeded in reducing the disease index to 0.4 .The results Strongly suggest that
biotypes N8,N9,N15, and N22 have a propensity to induce resistance against R.
solani which is reflected in significant increase of Peroxidase, Poly Phenol Oxidase
and Catalaze activity.
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