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الخإزير الخضادي لشالر غصالث محلُت ىغصلخين ججازٍخين مً قعس Trichodermaضد
قعس Sclerotinia sclerotiorum
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املسحخلص
ؤظسٍذ هره الدزاطت اإلاػملُت الخخباز الخإزير الخضادي لشالر غصالث محلُت مً قعس T. Trichoderma spp.
)T. longibrachiatum UAMH7956 (Lib3) ،T. harzianum (Lib2) ،longibrachiatum UAMH7955 (Lib1
ىغصلخُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً جج ـ ـ ـ ـ ـ ــازٍدُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ) T. atroviride ATCC74058 (Tp1)،T. harzianum ATCC20847 (T22ضـ ـد ق ـع ـس
Sclerotinia sclerotiorumغىد دزظتي حسازة  20ى ⁰25م .ؤىضحذ الىخائج ككاءة غصالث  Trichodermaفي جشبُغ همي

ىجكيًٍ ألاظظام الحجسٍت لكعس  S. sclerotiorumغىد دزظتي حسازة  20ى⁰25م .بلؿذ وظبت جشبُغ همي مِظلُيم S.
 %55 sclerotiorumى  %45في مػاملت الػصلت Lib3 ،ىالػصلت Lib1غلى الخيالي غىد دزظت حسازة ⁰25م ،بِىما كاهذ الهدزة
الخضادًت ما بين غصالث  Trichodermaمخهازبت  % 34 – 30غىد دزظت ⁰20م ،ىمً هاحُت ؤخسً جكينذ ظمُؼ الػصالث
( )T22 ،Lib3 ،Lib2 ،Lib1في جشبُغ جكيًٍ ألاظظام الحجسٍت غً الػصلت Tp1غىد دزظت حسازة ⁰25م ،ىكان ؤنل مػدل
جشبُغ جكيًٍ ألاظظام الحجسٍت  61ى  % 49.7في مػاملتي ) (Lib2, Tp1غىد دزظت حسازة ⁰20م .ؤظهسث الػصلخان ،Lib2
ً
ً
 T22جإزيرا مػىيٍا في جشبُغ جكيًٍ ألاظظام الحجسٍت  % 91 ،91 ،77.7 ،74غلى الخيالي غىد دزظتي حسازة  20ى ⁰25م.
ً
اخخبر جإزير غصالث الكعس اإلاضاد غلى إهباث برىز الباشالء (صىل محلي) بػد مػاملتها مظبها بػصالث  Trichodermaإلادة
 12ى  24طاغت حُض ؤظهسث الىخائج مػدل ؤلاهباث بيظبت  %96.9للبرىز اإلاػاملت بالػصلخينLib2،Lib1ىبيظبت  %76غىد
اإلاػاملت بالػصلت ،Tp1كما سجل اهخكاض في مػدل إصابت البادزاث بكعس  S. sclerotiorumغىد مػاملتها بػصالث
.Trichoderma
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الػيائل الىباجُت ) .(Clarkson et al., 2004ى ند ؤدث
هره الخظائس التي حظببها الكعسٍاث اإلامسضت ىؾيرها
مً آقاث التربت خالل مساحل همي الىباث املخخلكت إلى
جىيع ؤطالُب مكاقحتها ،ىمهما جىيغذ هره ألاطالُب
قهي إما ؤن جؤدي إلى إبادة غامت لألحُاء الدنُهت بالتربت
كما ًحدر غىد الخػهُم بؿاش بسىمُد اإلاُصُل ،ؤى ؤنها
جؤزس غلى مجميغت دىن ؤخسً كما ًحدر غىد
اطـ ـخ ـخـ ـدام مـ ـبُ ـ ـداث م ـخ ــخخـ ـصـ ـصت إلاكاقحت الكعسٍاث
(اطعكُان ىآخسىن .)2002 ،ىند بُيذ دزاطاث
غدًدة ؤن إلاػظم اإلابُداث جإزيراث ضازة غلى صحت
ؤلاوظان ىالبِئت ،ىاغخبرث مً ؤهم غيامل الخلير ،مما
جعلب البحض غً بدائل آمىت في مكاقحت آلاقاث
الصزاغُت ،مً ضمنها اإلاكاقحت الحُيٍت التي حػخمد غلى
محاكاة ما ًحدر في العبُػت مً جداخالث مخضادة
بين الكائىاث اإلاخىيغت ،ىذلك باطخخدام غيامل
مكاقحت حُيٍت إلاكاقحت مظبباث ؤمساض الىباث (ؤبي
غسنيب 2000 ،ى .)Mahmood et al., 2016
ٌػخبــر قع ــس  Trichodermaمــً ؤه ــم غيام ــل اإلاكاقح ــت
الحُيٍ ــت الـ ــري ثغـ ــسف جـ ــإزيره الخضـ ــادي غلـ ــى الكعسٍـ ــاث
اإلامسضــت للىبــاث مىــر ؤكثــر مــً  70طــىت (Weindling,
) .1934لهـ ــد ؤشـ ــازث الػدًـ ــد مـ ــً الدزاطـ ــاث إلـ ــى نـ ــدزة
بػض طالالث قعس  Trichodermaغلى الخضاد اإلاباشس
ىؾي ــر اإلاباش ــس بألُ ــاث مخىيغ ــت ض ــد الكائى ــاث اإلامسض ــت
للىب ــاث م ــً خ ــالل جداخل ــو الشالس ــي م ــؼ الىب ــاث ىالك ــائً
اإلامـ ــسض ،ىذلـ ــك غ ـ ــبر إهخـ ــاط مض ـ ــاداث حُيٍـ ــت ،إهخ ـ ــاط
إهصٍم ـ ـ ـ ــاث محلل ـ ـ ـ ــت ل جـ ـ ـ ــدز الخليٍ ـ ـ ــت ،الخى ـ ـ ـ ــاقع غلـ ـ ـ ــى
اإلاؿ ـ ـ ــرًاث ،الخعك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ى جحكُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص مهاىم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الىب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإلامـ ـ ـ ــسض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث (Woo et al.,
2006; Verma et al., 2007; Abadi et al., 2017).
ال ٌػخم ـ ــد هج ـ ــات ه ـ ــره آلالُ ـ ــاث املخخلك ـ ــت ف ـ ــي اإلاكاقح ـ ــت
الحُيٍــت غلــى طــاللت  Trichodermaىالكــائً اإلامــسض
ىالىبـ ــاث الػائـ ــل قهـ ــغ بـ ــل غلـ ــى الظـ ــسىف البُ ُـ ــت التـ ــي
حش ـ ـ ـ ــمل :دزظ ـ ـ ـ ـ ــاث الحـ ـ ـ ـ ـ ـسازة ،ىق ـ ـ ـ ـ ــسة اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ــرًاث ،ألاض
ً
الهُدزىظُني ىجسكيز الحدًـد ؤًضـا .إن اطـخخدام غـصالث
محلُ ــت م ــً قع ــس  Trichodermaمخإنلم ــت م ــؼ الظ ــسىف

البِئت الخـي ًخياظد بها الىباث ىالكائً اإلامسض ٌػصش مـً
قــسن هجــات اإلاكاقحــت الحُيٍــت ) .(Howell, 2003بــين
) Asad et al., (2014ندزة غصالث قعـس Trichoderma
غل ــى جشب ــُغ ؤى نخ ــل الػدً ــد م ــً الكعسٍ ــاث غ ــً ظسٍ ــو
الخعكـ ــل اإلاباشـ ــس ف ـ ــي اليط ـ ــغ الـ ــري حػ ـ ــِ ب ـ ــو .ىز ـ ـ
(الشـ ـ ـ ــػبي ىمعـ ـ ـ ــسىد )2002 ،ؤن نـ ـ ـ ــدزة بػـ ـ ـ ــض غـ ـ ـ ــصالث
Trichodermaغلــى الخضــاد مــؼ بػــض الكعسٍــاث جسظــؼ
إلـ ـ ـ ــى إقساشه ـ ـ ـ ــا للػدً ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــً اإلا ـ ـ ـ ــياد ألاًض ـ ـ ـ ــُت الظ ـ ـ ـ ــامت
ىاإلاض ــاداث الحُيٍ ــت ىؤلاهصٍم ــاث ض ــد بػ ــض الكعسٍ ــاث
اإلامسض ـ ـ ـ ـ ـ ــو للىب ـ ـ ـ ـ ـ ــاث مش ـ ـ ـ ـ ـ ــل Rhizoctonia ،Pythium
ى.Sclerotinia
ٌػمــل قعــس  Trichodermaغلــى حػصٍــص همــي الىبــاث إلــى
ظاه ــب الخ ــإزير اإلاش ــبغ لىم ــي الكعسٍ ــاث اإلامسض ــت للىب ــاث
ىذلــك بسقــؼ ككــاءة الخمشُــل الضــيخي ىجحظــين خصــائ
الترب ـ ـ ـ ـ ـ ــت ح ـ ـ ـ ـ ـ ــيل املجم ـ ـ ـ ـ ـ ــيع الج ـ ـ ـ ـ ـ ــرزي ()Rhizosphere
ىامخصان اإلاؿرًاث اإلاػدهُت ىاإلاضاقت لـو مـً ألاطـمدة
( .)Howell, 2003ىنــد ســجل )Vinali et al., (2004
شٍــادة فــي إهخــاط العمــاظم ىالخــع ىالكلكــل غىــد مػاملــت
البـرىز بـالجسازُم الكيهُدًـت لكعـسT. harzianum T22
ى  T. atroviride P1جح ــذ ظ ــسىف الصزاغ ــت املحمُ ــت
ىالحهلُــت .ىقظ ــس  )1981( Brennerؤن الخــإزير ؤلاًج ــا ي
لكعس  Trichodermaغلى همي الىباجاث ًسظؼ إلى ندزجـو
غلــى إهخــاط مىخجــاث ألاًــض الشاهيٍــت التــي حػمــل بعسٍهــت
مش ـ ـ ــابهت كلُ ـ ـ ــت غمـ ـ ــل ألاىكظ ـ ـ ــِىاث .جـ ـ ــم اط ـ ـ ــخخالن
ىحػسٍـل  Koningininى  6-pentyl-apyroneمـً T.
 harzianumىاغخبـ ـ ـ ــسث مىخجـ ــاث ؤًـ ــض زاهيٍ ــت وشـ ــعت
حُيٍـا حػم ـ ــل كمىظم ـ ـ ــاث همـ ـ ـ ــي للىبـاث (Cutler et al.
) ، 1986 a, Cutler et al., 1989 bىنـد ؤظهـسث هخـائج
الػدً ــد م ــً الدزاط ــاث كك ــاءة ؤه ــياع  Trichodermaف ــي
مكاقحـت ؤمـساض املجمـيع الخضـسي ()Tronsmo, 1986
ىاملجمـ ــيع الجـ ــرزي ( ،)Chet, 1987ىلكـ ــً قاغلُـ ــت
اليشاط الخضادي جكين ؤغلى ككـاءة فـي مكاقحـت اإلاـسض
غىد وشيء ىجياظد غيامل اإلاكاقحت الحُيٍت ىممسضاث
الىباث في هكع البِئت .ؤشازث الػدًد مً الدزاطاث إلى
ككاءة الػصالث املحلُت للكعس Trichoderma spp.ىالتـي

الحأجيرالحظادي لثالث عشالت محلية.....

غصلـ ــذ مـ ــً جـ ــسب مىـ ــاظو مخخلكـ ــت مـ ــً لُبُـ ــا فـ ــي جشبـ ــُغ
الػدًـ ــد م ــً الكعسٍـ ــاث اإلامسضـ ــت الهاظىـ ــت بالترب ــت التـ ــي
جصــِب غيائــل مهمــت إنخصــادًا مشــل Fusarium spp.
Botrytis cinerea ،S. sclerotiorum ،R. solani،
(( ،(Duzan et al., 2007الؿسٍــاوي ىآخــسىن،2008 ،
الػس ــي ىآخ ــسىن، )Abadi et al., 2017( ،)2013 ،
(الؿيٍل.)2019 ،
تهدف هره الدزاطت إلى جهُُم ندزة جضاد خمع
غصالث مً قعس  Trichodermaزالزـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت منها محلُـ ــت
غصلــذ في دزاط ــت ؤخ ـ ـ ـ ـ ــسً م ـ ـ ـ ـ ــً الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسب
اللُبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ) )Duzan et al., 2007, bىه ـ ـ ــي T.
)T. (Lib2) ،longibrachiatum UAMH76955 (Lib1
T. longibrachiatum UMAH7956 ،harzianum
) (Lib3ىازيخ ـ ـ ـ ــان ججازٍخان شاخػ ـ ـ ـ ـ ـ ـخا الاطخخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام
كػيام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مكاقح ـ ـ ـ ـ ــت حُيٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ;(Harman, 2000
)T. ATCC20847 (T22) Tronsmo, 1986
 T. atroviride ATCC74058 (TP1) ،harzianumضد
الكعس اإلاظبب إلاسض الػكً الظكليرىجُني S.
 Sclerotiorumغىد دزظتي الحسازة ( 20ى ⁰25م) ىدزاطت
جإزير الكعس اإلامسض غلى اهباث برىز الباشالء اإلاػاملت
مظبها بػصالث  Trichodermaإلادة  12ى 24طاغت.
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املواد وطزائق البحث
مصد د د د ددذرالف زيد د د د ددات :جـ ـ ـ ـ ــم الحصـ ـ ـ ـ ــيل غلـ ـ ـ ـ ــى مصزغـ ـ ـ ـ ــت
قع ــس S.sclerotiorumم ــً ؤ.د .ص ــال اله ــادي الش ــسٍل
غصلــذ مــً هبــاث بــاشالء مصــاب بــالػكً الظــكليرىجُني فــي
مخخبــر ؤم ـساض الىبــاث بهظــم اليناًــت – كلُــت الصزاغــت /
ظامػ ـ ـ ـ ــت ظ ـ ـ ـ ـسابلع .ىج ـ ـ ـ ــم الحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل غل ـ ـ ـ ــى الػـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصالث
املحلـ ـ ـ ـ ـ ــُت لكعـس T. longibrachiatum UAMH7955
)T. longibrachiatum ،T. harzianum (Lib2) ، (Lib1
 UAMH7956مـ ــً مخخب ــر الكعسٍـ ــاث بمسك ــص الخهىُـ ــاث
الحُيٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ىالخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي غسقــذ فــي دزاطــت طابه ـ ـ ـ ـ ــت ؤظسته ـ ـ ـ ـ ــا
) (Duzan et al., 2007 bىؤخ ـ ــسً ججازٍـ ـ ـ ـ ـ ــت T.
)harzianum ATCC20847 (T22ى ATCC74058
) T. atroviride (TP1مــً مػمــل اإلاكاقحــت الحُيٍــت
ث
بجامػـ ـ ــت هـ ـ ــابيلي .همُـ ـ ــذ ظمُ ـ ـ ــؼ هـ ـ ــره الكعسٍـ ـ ــاث غل ـ ـ ــى
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اليطـغ الؿـراخي ) Potato Dextrose Agar (PDAغىـد
دزظت حسازة °2 ± 23م.
دراسة الحظاد :ثدزض جإزير الخضاد اإلاباشس ألهياع
Trichodermaغلى همي ىجكيًٍ ألاظظام الحجسٍت
لكعس  S. sclerotiorumفي اإلاػمل .احخيث الخجسبت غلى
 11مػاملت لكل دزظت حسازة ىزالزت مكسزاث بخصمُم
كامل الػشيائُت .حُض ظهصث مصازع وشعت مً غصالث
التراًكيدزما T22 ،Lib3 ،Lib2 ،Lib1ىTp1ىذلك
بيضؼ نسن نعسه 7مم غلى اليطغ الؿراخي .PDA
ظهصث ؤظبام بتري  90مم جحيي اليطغ الؿراخي PDA
ىحهىذ بإنسان غصالث  Trichodermaىىضػذ غلى
مظاقت 5.5طم مً نسن ممازل مً همي قعس
طكليرىجُيُا ).(Inbar et al., 1996
حضيذ ألاظبام غىد دزظاث حسازة ( 20ى ⁰25م)
ىؤخرث الىخائج بهُاض الىمي الُيمي لهعس اإلاظخػمسة
إلادة  4ؤًام مً الخحضين ،ىجم حظاب وظبت الخشبُغ
للىمي الهعسي باإلاػادلت آلاجُتL%= {(C-T)/ C}×100 :
حُض ؤن  -:Lوظبت الخشبُغ للىمي الخُعي للمِظلُيم،
 -:Cهمي الكعس اإلامسض في الشاهد - :T،همي قعس S.
 sclerotiorumفي ىظيد غصالث التراًكيدزما
( .(Edington et al., 1971حظبذ دزظاث الخضاد
ً
للمصازع مً  4 -1اغخمادا غلى مهُاض (Bell et al.,
) 1982لألظبام املحهيهت بػصالث قعس التراًكيدًسما
ىالظكليرىجُيُا حُض ؤن:
 =1همي قعس التراًكيدًسما ٌشؿل طعح العبو
بالكامل =2 .همي قعس التراًكيدًسما ٌشؿل  %75مً
طعح العبو =3 .همي قعس التراًكيدًسما ٌشؿل %50
مً طعح العبو =4 .همي قعس التراًكيدًسما ٌشؿل
 %25مً طعح العبو .ىاطخمس حسجُل غدد ألاظظام
الحجسٍت اإلاخكيهت مً الكعس اإلامسض لكل اإلاػامالث
إلادة  4ؤطابُؼ.
إجبات إلامزاطية لف زS. sclerotiorum.على بذور
الباسالء:
جم مػاملت برىز الباشالء باألظظام الحجسٍت ىمِظلُيم
مً غصلت  S. sclerotiorumمً مصزغت بػمس طبػت ؤًام
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النتائج والمناقشة
ثأجير الحظاد املباشز لعشالت  Trichodermaعلى همو
وثنويً ألاحسام الحجزية لف ز S. sclerotiorumغىد
دزظتي حسازة  20ى ⁰ 25م:

ً
بُيذ هخائج الخحلُل ؤلاحصاخي غدم ىظيد قسىنا

مػىيٍت بين اإلاػامالث في مػدل جشبُغ الىمي الهعسي
إلاِظلُيم قعس  S. sclerotiorumبياطعت غصالث
 Trichodermaغىد دزظتي الحسازة  20ى ⁰25م .ىند
جساىحذ وظبت الخشبُغ بين  %34.8 -30.8غىد دزظت
حسازة º20مً ،ىما بلـ مػدل جشبُغ الىمي الهعسي
للكعس اإلامسض غىد دزظت º25م إلى  % 55.7ى % 45
للمػاملخين  Lib1 ،Lib3غلى الخيالي ،ىكان ؤنل مػدل
جشبُغ  %33.9للػصلت ( T22ظدىل  .)1ليحظ حدىر
جداخل ما بين قعسي  Trichodermaى  Sclerotiniaبػد
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همُذ غلى آظاز ماخي بتركيز  %1غىد دزظت حسازة
ً
º2±22م .جم جعهير برىز الباشالء طعحُا بمحليل
هُبيكليزاًذ الصيدًيم بتركيز  %1إلادة زالزت دنائو زم
ؾظلذ باإلااء اإلاهعس اإلاػهم .ىضؼ غدد  10برىز باشالء
ىنسن  7مم مً مصزغت قعس الظكليرىجُيُا بػمس  7ؤًام
في اإلاػاملت ألاىلى ،ى 10برىز باشالء ىنسن  14مم مً
مصزغت الظكليرىجُيُا في اإلاػاملت الشاهُت بىكع الػمس،
بِىما احخيث اإلاػاملت الشالشت غلى برىز باشالء ىؤظظام
حجسٍت لكعس الظكليرىجُيُا .ىاإلاػاملت السابػت ممشلت
للشاهد ،حُض جم ىضؼ البرىز قهغ في آلاظاز اإلااخي
بيانؼ زالزت مكسزاث لكل اإلاػامالث ههلذ ألاظبام إلى
الحضان غىد دزظت حسازة ⁰2± 22م (Zhang and
) .Yang, 2000سجلذ الىخائج بػد  7ؤًام مً
الخحضين ،جم حظاب مػدل نُاض الػدائُت للكعس
اإلامسض لكل اإلاػامالث ()Talagiba et al., 1998
باإلاػادلت الخالُت( :الدلُل اإلاسض ي) د.م = مجموع (قزاءة
املزض  Xعذد الىباثات املصابة)(/عذد الىباثات
النلي  Xأعلى وسبة) حُض جم نُاض مػدل الػدائُت
لكل البرىز كاكحي:
 = 0إهباث البرىز دىن ظهيز ؤغساض إصابت،
 = 1إهباث البرىز مؼ حؿير ظكُل في لين الجرًس،
 = 2حؿير شدًد في اللين مؼ نصس في ظيل الجرًس،
 = 3ميث البرىز نبل ؤلاهباث،
 = 4ميث البرىز بػد ؤلاهباث،
دزاطت جإزير الكعس اإلامسض  S. Sclerotiorumغلى إهباث
ً
برىز الباشالء اإلاػاملت مظبها بػصالث .Trichoderma
ؤظسٍذ هره الخجسبت لؿسض دزاطت ندزة غصالث
التراًكيدًسما غلى جحكيز مهاىمت الىباث لكعس
طكليرىجُيُا في اإلاساحل ألاىلى مً إهباث برىز باشالء
ً
مػاملت مظبها ( 24 ،12طاغت) بػصالث التراًكيدًسما.
غهمذ برىز الباشالء بمحليل هُبيكليزاًذ الصيدًيم
بتركيز  %1إلادة زالزت دنائو ،زم غيملذ باإلااء اإلاهعس
اإلاػهم ىههلذ الى ؤظبام بتري نعسها  15طم احخيث
غلى مصازع غصالث التراًكيدًسما بػمس 7ؤًام .جسكذ البرىز
غلى البِئت املحخيٍت غلى غصالث التراًكيدزما لكترجين ،12

 24طاغت ،زم ههلذ البرىز إلى ؤظبام بتري جحيي مصازع
قعس الظكليرىجُيُا بػمس  7ؤًام بمػدل  10برىز/ظبو
بيانؼ  3مكسزاث لكل مػاملت ،ىضػذ ألاظبام في
الحضان غىد حسازة ⁰ 2 ± 22م ( Zhang and Yang,
 .)2000ؤخرث الىخائج بػد  10ؤًام مً الخحضين.
ىحددث وظبت ؤلاهباث كاكحي:
وظبت إهباث البرىز= غدد ( البادزاث) الىامُت  /الػدد
الكلي للبرىز × 100
وسبة إلاصابة= غدد البادزاث اإلاصابت /الػدد الكلي ×
100
جم جحلُل البُاهاث اإلاخحصل غليها بياطعت جحلُل
الخباًً باطخخدام البرهامج SPSS (Statistical
) .Package of Social Science Version 11.0اطخخدم
اخخباز  Tukey HSDللمهازهت بين اإلاخيطعاث غىد
مظخيً مػىيٍت ) (p˂0.05في دزاطت الخضاد .كما
اطخخدم اخخباز اطخهاللُت الػيامل لخحلُل بُاهاث
ازجباط شمً اإلاػاملت بمػدل إهباث ىإصابت برىز الباشالء
غىد مظخيً مػىيٍت ((Sendecor and )P˂0.05
Cochran, 1980).
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 48طاغت مً الحهً ،ى ػد  4 -3ؤًام حدر ؾصى كشُل

وظبت الخشبُغ  %71في مػاملت الػصلت  Lib3ىبدزظت

ىطسَؼ مً نبل غصالث  ،Lib2،TrichodermaT22حُض

جضاد  2لشالر غصالث .ىند ٌػصً هرا الخإزير اإلاخكاىث

ليحظ هميها قيم مظخػمسة  Sclerotiniaىحؿعُت

بين مػامالث غصالث Trichodermaغلى مػدل جكيًٍ

ألاظظام الحجسٍت اإلاخكيهت بالكامل .لم ٌسجل ظهيز

ألاظظام الحجسٍت  Sclerotiniaإلى جإزير دزظت الحسازة -
ً
ؤًضا  -غلى همي الكعس اإلامسض بالسؾم مً إشازة بػض

ؤن

اإلاساظؼ ) (Abawi and Grogan, 1975إلى ؤن دزظت

ًكين هرا الدشابو في الىمي ىالخإزير ما بين الػصلت

الحسازة اإلاشلى لىمي الكعس ⁰25 - 20م ىهي اإلادً الري

املحلُت  Lib2ى  T22إلى ؤن الػصلت املحلُت ىالخجازٍت

ًهؼ ضمىو دزظتي الحسازة الري هكرث قُو هره

هما مً هكع الجيع ىالىيع  ،T. harzianumىلكً ال

الدزاطت ،مؼ ألاخر بػين الاغخباز اإلاينؼ الجؿسافي الري

ًمكً الجصم بخعابو الػصلخين غلى مظخيً الظاللت،
حُض جم غصلهما مً بُ خين مخخلكخين .جخكو هره

ًىمي قُو الكعس ) ،(Bolton et al., 2006جكيًٍ
ً
ألاظظام الحجسٍت هي آلُت ًبهى غليها الكعس حُا خالل

الىخائج مؼ هخائج ؤبي زؾدة ىطُدهيمي ( )2003التي

قترة البهائُت غىد ؾُاب الػائل ؤى ظسىف بُ ُت محُعت

بُيذ ندزة غصالث  Trichodermaغلى جشبُغ طسغت

ال جىاطب همي الكعس ))Sarhan and Mehta, 2008
ً
ؤظهسث الىخائج الكػالُت الػالُت  -ؤًضا  -للػصلت  Lib1في

ألاظظام الحجسٍت اإلاخكيهت ىدزظت الػدائُت ضد الكعس

جشبُغ جكيًٍ ألاظظام الحجسٍت ،ىالتي بلؿذ %85

 Sclerotiniaبين اإلاػامالث غىد دزظت حسازة ⁰25م

ىدزظت جضاد  2ىذلك غىد دزظت ⁰25م .ليحظ ؤن

(شكل  ،3ظدىل  ،)2حُض بلؿذ  % 91في مػاملتي

دزظت الخضاد في ؤؾلب اإلاػامالث كاهذ  2ؤى ؤنل قُما

 T22 ،Lib2ىبدزظت جضاد  1لكلخا الػصلخين ،بِىما كاهذ

غدا اإلاػاملت بالػصلت  Tp1إذ كاهذ دزظت الخضاد  4غىد

وظبت الخشبُغ ؤنل غىد دزظت حسازة ⁰20م بمػدل

دزظتي حسازة  20ى ⁰25م.

هالت ؤى مىعهت جشبُغ مابين Trichodermaى
 Sclerotiniaلجمُؼ اإلاػامالث شكل ( )2 ،1ىٍس

همي اإلامسضً .يظد قسم مػىيي في مخيطغ ؤغداد
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 %74للػصلت  Lib2ى  %77.7للػصلت  T22التي جهازب مؼ

ظدىل  .1وظب جشبُغ غصالث قعس  Trichodermaلىمي قعس Sclerotinia Sclerotiorum
غىد دزظتي حسازة  20ى ° 25م
Trichoderma

وسبة الحثبيط
عىذ °20م

وسبة الحثبيط
عىذ °25م

Lib1-S

%30.8

%45

Lib2-S

%30.6

%40

Lib3-S

%34.8

%55.7

T22-S

%30.6

%33.9

Tp1-S

%31.3

%35.6

S. sclerotiorum

%0.0

%0.0

Sclerotinia
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S. sclerotiorum

32 -17 :2021 )1)  العذد،)26(  املجلذ،املجلة الليبية للعلوم الشراعية

Lib1 Control

Lib1 /S
Lib1 /S

Lib2 Control

Lib2 /S

Lib3 Control

Lib3 /S

Tp1 Control

Tp1 /S

T22 Control

T22 /S

) على همو وثنويً ألاحسام الحجزيةTp1 وT22 ،Lib3 ،Lib2 ،Lib1( Trichoderma  ثأجيرالحظاد املباشزلعشالت.1شهل
.م⁰25  أًام عىذ درحة7 بعمزSclerotinia sclerotiorum. لف ز

00
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Sclerotinia Control
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Lib1 /S

Lib1 Control

Lib2 /S

Lib2 Control

Lib3 /S

Lib3 Control

T22 /S

T22 Control

TP1 /S

TP1 Control

شهل( )2ثأجيرالحظاد املباشزلعشالت  T22 ،lib3 ،lib2 ،lib1( Trichodermaو  )Tp1على همو وثنويً ألاحسام الحجزية لف ز
 Sclerotinia sclerotiorum.بعمز  7أًام عىذ درحة ⁰20م
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الباسالء:
ؤىضحذ الىخائج جكاىث وظب إصابت برىز الباشالء
اإلاػاملت بكعس ( S. sclerotiorumنعس 7مم14 ،مم)
ىالبرىز اإلاػاملت بالجظم الحجسي ) (Sclerotiumحُض
كاهذ ؤغلى وظبت إصابت  %86للبرىز اإلاػاملت بهسن
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بُيذ الىخائ ـ ــج ؤن ؤغلى وظبت جشبُغ لخكيًٍ ألاظظام
الحجسٍت كاهذ في مػامالث  Lib1 ،Lib2 ،T22ى Lib 3
مهازهت باإلاػاملت  Tp1غىد دزظت حسازة °25م (شكل .)3
جخكو هره الىخائج مؼ هخائج  Huangى)2008( Erickson
ى) . Amine et al., (2010سجل جباًً ؾير مػىيي ما
بين الػصالث ( )T22 ،Lib3 ،Lib2 ،Lib1في جشبُغ جكيًٍ
ألاظظام الحجسٍت لكعس  Sclerotiniaالري ند ٌػصً
إلى جىيع آلُاث الخضاد ىجإزير دزظاث الحسازة في جكيًٍ
الكعس لألظظام الحجسٍت .لهد دزض جإزير دزظاث
الحسازة  20ى ° 25م غلى مػدل إهخاط ألاظظام الحجسٍت
لكعس Sclerotiniaىمػدل إهخاط ألابياؽ الكيهُدًت
لكعس Trichodermaلىكع الػصالث املخخبرة في
الدزاطت الحالُت ٌ
كل غلى حدة حُض بُيذ الىخائج غدم
ىظيد جإزير مػىيي لدزظتي الحسازة ⁰25 ،20م غلى
مػدل إهخاط ؤبياؽ غصالث قعس  Trichodermaبِىما
سجل قسم مػىيي في مػدل إهخاط ألاظظام الحجسٍت،
ىكان مخيطغ غدد ألاظظام الحجسٍت ؤغلى غىد دزظت
الحسازة °25م (شلُبك .)2013 ،مً اإلاػسىف ؤن
لظالالث قعس  Trichodermaآلُاث جضاد مخىيغت مً
ضمنها الخعكل الكعسي ( )Mycoparasitismحُض
جلخل حيل العكُل ىجكسش إهصٍماث حػمل غلى جحلل
ً
الجداز ؤزىاء غملُت الخعكل ،ى ػضها ال ٌظلك طليكا
ً
ظكُلُا ،بل جيخج غىد جكاغلها مؼ الكائً اإلامسض
مضاداث حُيٍت ( .)Vinali et al., 2004ؤىضحذ هخائج
دزاطت آلُاث جضاد الػصالث ،T22 ،Lib3 ،Lib2 ،Lib1
 Tp1ندزة غصالث التراًكيدًسما غلى الخعكل الكعسي
اإلاباشس ىالخضاد ؾير اإلاباشس مؼ قعس S. sclerotiorum
(شلُبك )2013 ،ىقعسٍاث ؤخسً ممسضت للىباث
(.)Duzan et al., 2007a
إجبات الامزاطية لف ز  S. Sclerotiorumعلى بذور

14مم مً الكعس اإلامسض ،ىؤنل وظبت إصابت %73
للبرىز اإلاػاملت بالجظم الحجسي (شكل  ،)4بِىما كاهذ
هخائج طلم جهُُم اإلاسض (نُاض الػدائُت) غلى ؤظبام
ً
بتري مدظاىٍت جهسٍبا للبرىز اإلاػاملت بهسن نعسه 7مم،
ً
ىبالجظم الحجسي للكعس اإلامسض ،بُيذ الىخائج  -ؤًضا
 ؤن ؤغلى وظبت إلايث البرىز نبل ى ػد ؤلاهباث كاهذللبرىز اإلاػاملت بالجظم الحجسي ،حُض بلؿذ ،% 47
ى  % 43في البرىز اإلاػاملت بهسن  14مم ى كاهذ ؤنل
وظبت  % 40في البرىز اإلاػاملت بهسن  7مم مً قعس
الظكليرىجُيُا .جخكو هره الىخائج مؼ دزاطت AL-
 ،)2010( Abadallaحُض سجل ميث برىز الليبُا نبل
ى ػد ؤلاهباث بيظبت  % 40غىد مػاملتها بكعس S.
 sclerotiorumظهسث ؤغساض إصابت برىز الباشالء
اإلاػاملت بكعس ( S. Sclerotiorumشكل  )5ىالتي جخمشل
في ميث البادزاث نبل ى ػد ؤلاهباث ،ىنصس في ظيل
الجرًس ،ىحؿير في اللين ىجحلل في ؾالف البرزة ،ىٍس
ؤن ًكين الظبب حدىر جداخالث ما بين اإلاسكباث
الىُترىظُيُت ىهياجج الظكسٍاث ىشٍادة مظخيً جحكيز
وشاط إهصٍماث  Peroxidaseىؤكظدة اإلاسكباث
الكُىيلُت في اإلاساحل ألاىلى مً إهباث البرىز (Bothast,
.)1978
ثأجير الف ز اإلامسض  S. sclerotiorumعلى إهبات بذور
الباسالء املعاملة بعشالت  Trichodermaإلادة  12ى 24
طاغت:
ؤزسث غصالث  Lib2 ،Lib1غلى مػدل إهباث البرىز،
حُض بلؿذ وظبت ؤلاهباث  % 96.6في اإلاػاملخين (شكل
 ،)6بِىما كاهذ ؤنل وظبت إهباث  %43ىؤغلى وظبت
إصابت  %57للبرىز اإلاػاملت بالػصلت  T22ىإلادة 24
طاغت (شكل  ،)7كما جبين ؤن ظيل قترحي اإلاػاملت  12ى
 24طاغت لبرىز الباشالء بالػصالث ،T22 ،Lib2،Lib1
 Tp1نبل ههلها إلى ؤظبام اإلاػامالث ىحهنها بالكعس
اإلامسض  S. sclerotiorumلم جؤزس في وظب ؤلاصابت،
بِىما اهخكضذ وظبت ؤلاصابت في البرىز اإلاػاملت إلادة
 24طاغت بالػصلت  Lib3شكل ( .)7سجلذ هخائج دزاطت
ؤخسً ؤظساها ) (Abadi et al., 2017جحكيز البرىز
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غلى ؤلاهباث ىخكض مػدل إصابت البادزاث بالكعس
اإلامسض  Botrytis cinereaغىد مػاملت برىز هباث
الخع بىكع غصالث  Trichodermaاملخخبرة في هره
الدزاطت ،ىز ؤن ًكين الظبب جإزير اإلاسكباث التي
جكسشها الػصالث املحلُت مً قعس  .Trichodermaلم
ً
حسجل قسىنا مػىيٍت بين اإلاػامالث ،حُض ؤىضحذ
هخائج جحلُل البُاهاث في اخخباز مس ؼ كاي لالطخهاللُت
غدم ىظيد داللت إحصائُت ىاضحت بين شمً اإلاػاملت
بػصالث قعس التراًكيدًسما ىوظبت إهباث البرىز ىمػدل
ؤلاصابت بكعس  S. sclerotiorumغىد مظخيً مػىيٍت
( .(P˂0.05ىند ٌػصً ؾُاب هره الػالنت إلى اإلاػاملت
اإلاظبهت لبرىز الباشالء بػصالث التراًكيدًسما في ؾُاب
الكعس اإلامسض ؤي :غدم حدىر جداخل بين الكعسًٍ.
إن جحكيز اإلاهاىمت في الىباث ىجشبُغ الكائً اإلامسض
ًخعلب جداخل زالسي بين الىباث ىالتراًكيدًسما ىالكائً
اإلامسض ،حُض جىعلو ظصٍئاث  Elicitorsمً
Trichodermaحظخحض إهخاط إهصٍماث Proteinase
25م

20م

a

 Galacturonidase ،Chitinase ،مً الىباث حػمل غلى
جشبُغ همي الكعس اإلامسض للىباث ( Woo and Lorito,
 .)2006جخكو هره الىخائج مؼ هخائج الدزاطاث التي
ؤظساها ٌ
كل مً ) Hadar et al., (1979ى Handoro et
) al., (2002التي بُيذ ؤن اطخػمال قعس T.
 harzianumؤدً إلى خكض وظبت ؤلاصابت بكعس S.
 .sclerotiorumجم اطخخالن ىحػسٍل اإلاسكباث
العبُػُت  Lipopeptaibolsمً الػصلت املحلُت )(Lib1
اإلاشابهت لـ.(Duzan et al., 2007 b) Trichogin A IV

a
b
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c

80
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c
40
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النسبة المئوية لتثبيط تكوين
االجسبم الحجرية لفطر

b

ab

100

0
S/Tp1

S/T22

S/Lib3

S/Lib2

S/Lib1

الممرض ( )Trichoderma sppمع العائل ()S.sclerotiorum

شهل ( )3ثأجيرالحظاد املباشز لعشالت Trichodermaعلى ثنويً ألاحسام الحجزية لف ز Sclerotinia
 sclerotiorum.عىذ درحتي حزارة 25و⁰ 20م.
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حذوى  .2محوس ات أعذاد ألاحسام الحجزية ودرحة الحظاد لعشالت  Trichodermaمع ف ز Sclerotinia
 sclerotiorum.ودرحة الحظاد عىذ درحتي حزارة  20و °25م
عزلة الفطر

متوسطات

نسبة التثبيط %

درجة

متوسطات

نسبة التثبيط

درجة

أعداد األجسام

عند درجة

التضاد

أعداد االجسام

 %عند درجة

التضاد

الحجرية عند

°02م

عند °02م

درجة °02م
Lib1

3.5

درجة °05م
61%

bc

Lib2

2.33

74%

Lib3

2.6

71%

T22

3

77.7%

Tp1

2

49.7%

S.
sclerotiorum

8.95

الحجرية عند

°05م

عند °05م

3

1.65

85%

b

2

b

2

2

b

2

0.97

91%

c

4

6.77

38%

ab

2

0.988

91%

a

1

82%

ab

2

a

1

c

4

10.9

ً
: a,b,cالقيم التي جشترك في حزف واحذ أو ألثرال ثوحذ بينهم فزوقا معىوية )HSDTukey (P˂0.05
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شهل  .4ثأجيرإلاصابة بف ز  Sclerotinia sclerotiorum.على معذى إهبات بذورالباسالء
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إنبات البذور مع تغيز طفيف على الجذيز = 1

إنبات البذور دون ظهىر اإلصابة = 0

تغيز شديد في لىن الجذيز مع قصز
في اإلنبات = 2

مىت البذور بعد اإلنبات = 3

مىت البذور قبل اإلنبات= 4

شهل .5أعزاض إصابة بذورالباسالء امللوجة بقزص ق زه 7مم بف ز
 Sclerotinia sclerotiorum.بعمز 7-5أًام.
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شهل .6ثأجيرف ز  Sclerotinia sclerotiorumعلى معذى إهبات بذورالباسالء
املعاملة بعشالت  Trichodermaملذة  24 ،12ساعة.
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نسبة اإلنبات
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1
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0.4
12ساعة

نسبة اإلصابة

12ساعة

0.6

0.2
0

شهل .7ثأجيرالف زاملمزض  Sclerotinia sclerotiorumعلى إصابة بذورالباسالء
ً
املعاملة مسبقا بعشالت  Trichodermaملذة  24 ،12ساعة.
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الاسحيحاج
ؤظهسث هخائج هره الدزاطت جباًً جإزير غصالث قعس
التراًكيدًسما املخخبرة غلى مػدل الىمي الهعسي للكعس
طكليرىجُيُا ىجكيًٍ ألاظظام الحجسٍت في الخضاد
اإلاباشس غىد دزظتي حسازة  20ى º 25م حُض كان
الخإزير مػىيي غلى مػدل جشبُغ جكيًٍ ألاظظام
الحجسٍت في مػامالث ()T22 ،Lib3 ،Lib2 ،Lib1
ً
ىاهخكض مػىيٍا في مػاملت  Tp1ىكاهذ الػصلت
الخجازٍت  T22ىاملحلُت  Lib2ؤغلى ككاءة ىبدزظت جضاد
( .)1لم ًكً إلاػامالث غصالث التراًكيدًسما جإزير
مػىيي في جشبُغ الىمي الهعسي للمِظُلُيم غىد
ً
دزظتي الحسازة  20ى ° 25م .لم حسجل قسىنا مػىيٍت
في جإزير شمً اإلاػاملت ( 24 ،12طاغت) غلى وظبت إهباث
البرىز ىجحكيزها غلى مهاىمت ؤلاصابت بالكعس اإلامسض
طكليرىجُيُاً .هترت إظساء دزاطاث مظخهبلُت في الحهل
لخهُُم قػالُت الػصالث املحلُت مً  Trichodermaفي
مكاقحت الكعس اإلامسض  S. sclerotiorumىقعسٍاث
ؤخسً جصِب محاصُل انخصادًت في البِئت اللُبُت.

شنزوثقذًز
ًخهدم الباحشين بجصٍل الشكس ىالػسقان للظُد /ؤ.د.
صال الهادي الشسٍل ألاطخاذ بهظم ىناًت الىباث،
كلُت الصزاغت ،ظامػت ظسابلع غلى مىح الػصلت
 ،Sclerotinia sclerotiorumىالظُد /د .خالد دمحم بً
هصس ألاطخاذ بهظم ؤلاهخاط الحُياوي ،كلُت الصزاغت،
ظامػت ظسابلع غلى اإلاظاهمت في الخحلُل ؤلاحصاخي
لىخائج الدزاطت.
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ABSTRACT
A laboratory study was conducted to evaluate the ability of three locally isolated Trichoderma spp., T.
longibrachiatum UAMH7955 (Lib1), T. harzianum ( Lib2) and T. longibrachiatum UAMH7956 (Lib3) and
two commercial T. harzianum ATCC 20847 (T22), T. atroviride ATCC 74058 (Tp1) to antagonize
Sclerotinia sclerotiorum at 20, 25°C. Results showed the effect of Trichoderma isolates in the inhibition of
mycelium growth and sclerotia formation of S. sclerotiorumat 20, 25°C. The highest numerical inhibition
rate 55% and 45% of S. sclerotiorum mycelium growth was caused by Lib1 and Lib3 at 25°C, respectively.
While, similar antagonistic range 30 -40% was reported for all Trichodema isolates At 20°C, on the other
hand, Lib1, Lib2, Lib3, and T22 were able to inhibit sclerotia formation at 25°C compared to Tp1. The
lowest inhibition of sclerotia formation 60% and 49.7% was reported for Lib1 and Tp1 treatments at 20°C.
Significant inhibition rate (71, 77.7, 91, 91%) was caused by Lib2, T22 at 20 and 25°C, respectively. Effect
of the antagonistic fungi on germination of pea seeds (local variety) pretreated with Trichoderma isolates
and seedlings infection rate after 12 and 24 h. was also tested, 96.9% of seed germination treated with
Lib1, Lib2 was reported and 76% for Tp1. Lower seedlings infection rate by S. sclerotiorum was also
reported.
Key words: Biological control, Mycoparasitism, Trichoderma, Sclerotinia sclerotiorum
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