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  امللخص
،  Trichodermaقدرة أربعة عزالت من فطر أجريت هذه الدراسة يف معامل قسم وقاية النبات بكلية الزراعة، جامعة طرابلس لتقييم

T.viride (T1)؛T.longibrachiatum (T2) ؛ (T3) T.koningi i ؛T.viride ( T4)على التضاد مع أربعة عزالت من الفطر  ؛
ت بطاطس الرتبة مت عزهلا من، Rhizoctoniasolaniاملمرض  مصابة مبرض القشرة السوداء مجعت  ).Solanum tuberosum L( ودر

جوراءوهي من أربعة مناطق من طرابلس الكربى صممت جتارب هذه الدراسة ). R4(؛ جنزور )R3(؛ قصربن غشري)R2(؛ القره بوللي)R1(؛ 
ثري التضاد الفطري يف املزرعة املزدوجة والنواتج األيضية غري املتطايرة )CRD(الكامل  بطريقة التصميم العشوائي  أن. أظهرت نتائج جتارب 

لفطر % 100قد بلغت  R.solaniتثبيط الفطر املمرض  على T1)(قدرة  عزلة نسبة  (T4)املختربة. أظهرت العزلة R. solani على كل عزال
هرية R2)(لنمو عزلة % 5يف جتارب النواتج األيضية املتطايرة، وكانت أقل نسبة تثبيط  (R1)العزلة  لنمو %80 تثبيط . أوضحت الدراسة ا

  والتفاف امليسيليوم على عزالت الفطر املمرض. وحتلل وحتبب مباشر حدوث تطفل Trichodermaللتضاد الفطري لعزالت فطر
  

 التضاد غري املباشر  - التضاد املباشر-  مرض القشرة السوداء  - Trichoderma Rhizoctoniasolani الكلمات املفتاحية: 
  
  

ـــة .1  املقدمـــــــــ

يف العديد من مناطق ) .Rhizoctoniasolani K(املتسبب عن الفطر ) BlackScurf(مرض القشرة السوداء  ينتشر
العديد من احملاصيل احلقلية واخلضروات  ويصيب ).1998أبوغنية ،؛ Parmeter,1965زراعة البطاطس يف ليبيا (

 ,.Muriungi, et al( أ). سجل املرض يف مجيع أحناء العامل ويف أنواع الرتب والظروف املناخية املختلفة-2009(بشيه،
م) مع نسبة °13 –8حيث تصاب النموات احلديثة للبطاطس بشدة خاصة عند درجات احلرارة املنخفضة (). 2014

ت أثناء التسويق %45رطوبة تربة  . ويتسبب يف حدوث أعراض موت البادرات وعفن اجلذور يف احلقل وعفن الدر
لتسعة عشر موقعا من مزارع  بينت دراسة حقلية ).Asscheman et. al., 1996؛  1998 (أبوغنية، والتخزين

ملنطقة الغربية أن مرض القشرة السوداء كان أهم األمراض اليت تصيب  البطاطس حيث بلغت نسبة اإلصابة البطاطس 
  أ). -2009(بشيه وآخرون،  %12.3ملرض

جراءات وقائية وعالجية خمتلفة (بشيه ب) من ضمنها استخدام -2009 ،وآخرون يكافح مرض القشرة السوداء 
دٍن يف خصوبة وت ةاملمرض تظهور سالالت مقاومة من الفطر اليت نُتج عنها   املبيدات الزراعية يف مكافحة هذا املرض

له، الرتبة ومنها ) R. solani( املمرض ). مما استدعى البحث عن بدائل فعالة ملكافحة الفطر2014وآخرون،  (در



  ودوزان العريب، الغويل

 

لد  78  http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas  2021 يونيو الثاينالعدد  الثاينا

  

إدخاهلا  بنجاح خالل العقود األخرية؛ وطرق املكافحة احليوية. لقد مت تطوير تقنيات خمتلفة الستخدام الكائنات الدقيقة
ت ملكافحة املمرضات النباتية على نطاق جتاري للوسط الذي تنمو  تثبيط منو فطرسجل  .)Elkot, 2008( فيه النبا

)R. solani(  ت وإخنفاض عدد األجسام احلجرية وفقدان حيويتها يف حقول مزروعة البطاطس نتيجة لوجود فطر
، Gliocladiumroseum ،G.virens ،G.nigrovirensمضادة يف الرتبة من أمهها 

Trichodermahamatum وVerticilliumbiguttatum )Tarek and Moussa, 2002 ويعترب فطر .(
Trichoderma اليت ثبت فعاليتها يف مكافحة عدة أمراض على  من أهم عوامل املكافحة احليوية اليت درست منذ عقود

  ).2002(أبوعرقوب، مدى واسع من العوائل النباتية

وتتميز بسهولة عزهلـا من  ،Hypocreaعلى الشكل الكونيدي لفطر  .Trichoderma sppرفطـتنتشر ســالالت 
سرعة منوها على البيئات الغذائية، وتنتج كميات هائلة من األبواغ الكونيدية املتغلظة املغمورة يف امليسيليوم غالبًا ما و الرتبـة،

ليات تثبيطية متنوعة ضد  .Trichodermaspp). ويتميز فطر Druzhinina et. al., 2011خذ اللون األخضر (
 .Asad etأوضح ). Verma et. al., 2007(تشمل التضاد الفطري املباشر، وغري املباشر الكائنات املمرضة للنبات

al., )2014 ( عزالت فطر قدرة Trichoderma ت املصاحبة هلا يف  تطفل مباشرةً على ال على العديد من الفطر
حتسني  تعزيز منو النبات عرب على Trichodermaالوسط الذي تعيش به، وتعمل على تثبيطها أو قتلها. كما يعمل فطر 

جلذور، و خصائص  ت املعدنية يف الرتبة واملضافة له من التمثيل الضوئي و  رفع كفاءةالرتبة احمليطة   األمسدة.امتصاص املغذ
تعمل على تفكيك السيليلوز املتاح  بطريقة غري مباشرة حيث الكائنات املمرضة Trichoderma اجم سالالت الفطر و 

ويستخدم يف حتطيم كايتني جدران خال الفطر املمرض  Chitinase  كغذاء هلا من بقا احملصول الذي حيفز إنتاج إنزمي
R. solani )Howell, 2003(. ميسيليوم عندالتفاف  T. hamatumهيفات الفطر املمرض  حولR. solani 
)  بعد Chitinaseو  B 1-3 Glucanaseجدر اخلال عن طريق إفراز أنزميات من السيتوبالزم اخلارجي ( خيرتق الفطر

  ).Elad, et. al., 1982تكوين تراكيب تشبه أعضاء االلتصاق (
ت املستخدمة يف املكافحة  عزلة 44عن T. harzianumالتضاد الفطري املباشر تفوق أظهرت نتائج دراسة من الفطر

ت بطاطس مصابة مبرض القشرة السوداء عزل R. solaniفطر يف تثبيط منو ال  ). (Demirci et., al., 2011من در
ثري  مسبب  R. solaniعزلة فطر مع  .Trichoderma sppلفطرسالالت نشطة تضاد عزالت من  9سجل تباين 

تثبيط منو فطر  فعالة يف مجيع العزالت  يف اختبار التضاد املباشر وغري املباشر وكانتمرض موت شتالت حماصيل اخلضر 
R. solani عزالتمن اربعة  غري املتطايرة مواد أيضيةإنتاج  تج عنثري تثبيطي  بينما سجلاملزرعة املزدوجة،  اختبار يف 

ثري النواتج األيضية الذائبة يف املاء لثالثة  ).Cundom et. al., 2003(طــفق حية أخرى كان   .Tعزالت (من 

asperellum, T. harzianum, Trichodermasp, (  أعلى من املتطايرة يف التضاد مع فطرR. solani 
)Asad et. al., 2014.( عزالتنتائج دراسات التضاد املباشر فعالية  سجلتTrichoderma  )Tv1(، T.viride 
)Tv2 و ،(T. harzianum )Th1( كائنات املمرضة الساكنة يف لل ين األجسام احلجريةو منو ميسيلسوم وتك تثبيط يف

ت و  )Sclerotiniasclerotiorum )Amin et. al., 2010و  .rolfsiiSوR. solani الرتبة :  .Rمنو الفطر
solani، Fusarium. oxysporum،  Alternariaalternata)Subash et. al., 2013( . 

ليبيا ة من خمتلفمناطق من  عزلت .Trichodermasppفطر  حملية من كفاءة عزالت  إىل أشارت العديد من الدراسات
لرتبة  ت املمرضة القاطنة   .Fusariumspp ،Rمثل ؛عوائل مهمة إقتصاد اليت تصيبيف تثبيط العديد من الفطر
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solani، S. sclerotiorum ، Botrytiscinerea)Duzan et. al., 2007ين وآخرون، ؛  Al؛2008الغر

Arabi, et. al., 2012 ؛2013العريب وأخرون، ؛Abadi et. al., 2017 .(ثري املعاملة خبمس عزالت من  أخترب
 .T. harzianum ،T. longibrachiatum7955 ،Tعزالت حملية  (ثالت Trichodermaفطر 

longibrachiatum7956  وعزلتني جتاريتنيT.atrovirideTp1 وT. harzianumT22 على منو ميسيليوم (
أوضحت النتائج قدرة  ، ملرض العفن القطين على البازالء املسببS. sclerotiorum وتكوين األجسام احلجرية للفطر 

ليات خمتلفة Trichodermaكل عزالت فطر وقد سجل نسبة . )2013(شليبك وأخرون،  على تثبيط الفطر املمرض 
لعزل %91 تثبيط بلغت  T. lonigrachiatum7956ة احمللية يف معدل تكوين األجسام احلجرية عند املعاملة 

 .Trichodermaspتنتائج تضاد عزلة حملية  بينما تباين ).2020وأخرون،  (شليبك T22 T. harzianum والتجارية
مسبب مرض العفن القطين على مثار اخلضروات  .S. sclerotiorumت فطر عزالمع   T.harzianumوعزلة جتارية

ليبيا، حيث بلغت نسبة التثبيط  -مجعت من أسواق طرابلس الباذجنان، اجلزر، اخلس، اخليار، اللفت والقرع األبيض)(
ثري راشح مزرعة يف اختبار 50% أوزان األجسام احلجرية على أعداد و  Trichoderma املزرعة املزدوجة كما تباين 

 قدرة بعض عزالتلىعزوقدومعدل تفتتها وعدم ظهورها يف بعض املعامالتS. sclerotiorum للفطر املمرض 
Trichoderma  مت استخالص وتعريف لقد). 2013(العريب وآخرون، على التضاد احليوي والتطفل الفطري املباشر

املعزولة من الرتب الليبية  T.longibrachiatum7956و T. harzianum من الساللتني  Peptaibolsاملركب 
ا ت املمرضة للنبات  وتبث كفاء ليات متنوعة يف تثبيط الفطر  ,.R. solani)Duzan et. alو Fusariumو

مت R. solani على التضاد مع الفطر  Trichodermaفطر ال عزلتوضح قدرة حملية ال توجد دراسة  . حالياً )2007
لذلك أجريت هذه الدراسة وهدفت إىل:  بطاطس تظهر عليها أعراض اإلصابة مبرض القشرة السوداء تعزله من نبا

ت بطاطس مصابة مبرض القشرة السوداء مجعت من أربع مناطق من طرابلس R. solani عزل وتعريف فطر من در
جوراء، القره بوللي، قصر بن غشري، جنزور) ومقارنة أليا معزالت من  Trichodermaت التضاد لعزالت فطر الكربى (

  . R. solaniالفطر املمرض

 املواد وطرق البحث . 2

  Rhizoctonia solani عزل وتعريف الفطر املمرض. 1.2
 .2018 – 2016جامعة طرابلس وذلك خالل مواسم -أجريت هذه الدراسة يف خمتربات قسم وقاية النبات بكلية الزراعة 

جوراء، قصر بن غشري، القره بوللي، جنزور (الكربى مجعت عينات الدراسة من أربعة مناطق من طرابلس  ، R1وهي؛ 
R2 ،R3 ،R4( ت البطاطس اليت تظهر عليها أعراض  4حددت و  على التوايل مواقع يف كل حقل، ومجعت عينات در

ت البطاطس. R. solaniر اإلصابة مبرض القشرة السوداء املتسبب عن الفط وضعت ، وعينات من الرتبة احمليطة بدر
ت  .م°4وخزنت عند درجة حرارة العينات يف أكياس بالستيكية يف حافظة مربدة  مجعت األجسام احلجرية من در

وحضنت عند  potato dextrose agar (PDA)   البطاطس املصابة ووضعت بعد تعقيمها مباشرة على وسط غذائي
جهزت مستعمرات نقية . (Clarkson et al., 2002)رض ــــم وحىت ظهور منو ميسليوم الفطر املمأ 7م ملدة  25±2°

) من مستعمرات الفطر النامي وذلك بواسطة نقل اجلزء الطريف من قمم اهليفات PDAعلى أطباق برتي حتوي (
Hyphal tip technique (HTT))  وحفظت العزالت على وسط ،PDA slant Agar بعد غمرها بزيت  (

بيب تربة معقمة حىت إجراء االختبارات الالحقة عليها °4البارافني املعقم  عند  مت العزل من عينات الرتبة  .م وكذلك يف أ
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ملخترب بطريقة (الغربلة الرطبة) والطفو يف حملول السكروز. جم من عينة الرتبة 10جهز معلق ( واستخالص الفطر املمرض 
دقائق وذلك لرتسيب الشوائب والتخلص منها كررت عملية الرج مرة أخرى  15مل من املاء) مت رجه ملدة  100يف 

تتابعًا و  )µ  (200 – 63مناملعلق من خالل (غرابيل) متدرجة  ساعة.مرر 12)  لفرتة Shakerبواسطة جهاز اهلزاز (
ل  مل من  300جهز معلق من . علق من حملول السكروزمباء احلنفية و مجعت يف م µ 63غسلت املواد املتبقية يف غر
هلزاز ملدة M 2.5حملول السكروز السابق برتكيز ( ل  15) ومت رجه مرة أخرى  فقط،  63µ دقيقة مث مرر من خالل غر

ساعة حىت جفت يف درجة  48غسلت املواد املتبقية حتت مياه احلنفية ومجعت هذه املتبقيات على ورقة ترشيح وتركت 
هر، غمرت يف حملول هيبوكلوريت اوفصلها بواسطة  استخالصهاحرارة الغرفة. فحصت األجسام احلجرية اليت مت 

مكررات) لكل معاملة، وحضنت عند  PDA)3 دقائق. نقلت إىل أطباق برتي حتوي 3ملدة  %1.5الصوديوم برتكيز 
 ,Clarkson, 2002، Saad( ظهور األجسام احلجريةمالحظة و  مرض يومياً م. مت متابعة منو ميسيليوم الفطر امل25°

هرية لفطر ). 2009 مت تعريف املرض اعتمادًا على األعراض التشخيصية ملرض القشرة السوداء واخلصائص ا
Rhizoctonia )(Banville et al., 1996, Barnett and Hunter, 1998  

 

  Trichodermaعزالت الفطر . 2.2
)  مت عزهلا Trichoderma )T1؛ اثنتان حملية وهي على اربعة عزالت Trichodermaاحتوت معامالت الفطر 

جوراء، و عزلتان غري  ) وT. longibrachiatum)T2  عزلة حملية وتعريفها من عينات الرتبة اليت مجعت من منطقة 
  . )T4( T. viride) و T. koningii )T3  حملية 

  

  آليات التثبيط يف املختربدراسة . 3.2

  رعلى فط Mycoparasitism التطفل الفطري املباشرعلى  Trichoderma قدرة تقييم .1.3.2 

.R. solani              

 PDAعلى البيئة الغذائية   (Dual culture plate test)هذه الدراسة بطريقة اختبار أطباق املزارع املزدوجة  أجريت

وعزالت ) Trichoderma )T1 ،T2 ،T3، T4حتت ظروف التعقيم. اشتملت املعامالت على أربعة عزالت من فطر 
جوراء   R. solani الفطر . ) R4، جنزور ((R3)، قصربن غشري (R2)، القره بوللي R1)(عزلت من مناطق: 

املمرض متقابلني يف حافيت الطبق يف نفس ملم) من منوات قمم اهليفات لكل من الفطر املضاد والفطر  4أقراص (وضعت 
الوقت، وضعت أقراص من الفطر املمرض فقط يف أطباق لكل املعامالت كشاهد. احتوت كل معاملة على عدد ثالثة 

ا وحىت مدة °2±25) مكررات، حضنت األطباق عند درجة حرارة 3(  5م. سجلت منوات الفطر املمرض من بداية تكو

م تزامنًا مع  ). حسبت Asad, et. al., 2014( اكتمال منو مستعمرات الفطر املضاد إىل حواف  أطباق الشاهدأ
  نسبة التثبيط وفقاً للمعادلة التالية. 

  x 100 منو قطر املستعمرة يف الشاهد) /عاملةامل ةستعمر املمنو قطر  –(منو قطر املستعمرة يف الشاهد : %نسبة التثبيط 
  

  املباشر على الشرحيةتقييم التضاد  .2.3.2
ملم) من كل عزالت  4وضعت أقراص ( داخل طبق حتت ظروف التعقيم. PDAمن بيئة طبقة جهزت شرحية حتوي 

م، اشتملت كل املعامالت على عدد ثالثة  7متقابلني من مزارع نشطة بعمر  R. solaniو Trichodermaفطري  أ
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م. عند وصول منو امليسيليوم إىل منتصف °2±25) مكررات. وأحكم إقفال األطباق وحضنت عند درجة حرارة 3(
هر للكشف عن وجود تداخل بني الفطرين ( مللقط من الطبق، مث فحصت  حتت ا  Ommati الشرحية نقلت الشرحية 

and  Zaker, 2012.(  
  

ثري املواد األيضية املتطايرة .3.3.2   يف التضاد غري املباشر R. solaniعلى منو  Trichoderma من تقييم 
م من عزالت 7ملم من مزارع نشطة بعمر  4نقلت أقراص بقطر  ووضعت    R. solaniو Trichoderma فطري  أ

نزع غطاء األطباق ووضع الطبق احملتوي على طبق الفطر حتت ظروف التعقيم. مث  كٌل على حدة PDAيف مركز طبق 
فقط وضع أعلى آخر مت حقنه  PDAاملمرض مباشرة أعلى طبق الفطر املضاد، احتوت معامالت الشاهد على طبق 

رافيلم. احتوت كل املعامالت على عدد ( أحكم إغالق كل األطباق لفطر املمرض فقط، ) مكررات، 3بشريط 
  ).Ommati & Zaker, 2012 عادلة (املسبت نسبة التثبيط وفق سجلت النتائج وح

  x 100منو قطر املستعمرة املعاملة / منو قطر املستعمرة يف الشاهد) –منو قطر املستعمرة يف الشاهد نسبة التثبيط %:(
  

  R. solani منو على Trichoderma ثري املواد األيضية غري املتطايرة من .4.3.2

 .Trichoderma sppملم من عزالت 4، وضع قرص PDAطبق سم معقم ووضع على  9السيلوفان بقطرجهز ورق 
فقط يف معامالت الشاهد على ورق السيلوفان  PDAملم من  4بينما وضع قرص قطره  فوق ورق السيلوفان املعقم،

 R. solaniقراص من عزالت فطر  .Trichodermaعزالتساعة مت استبدال قرص  48 – 24ألطباق. بعد مرور 

، أشتملت كل املعامالت على R. solaniبقرص الفطر املمرض  PDAوكذلك يف معامالت الشاهد استبدلت  أقراص 
م وحسبت نسبة التثبيط وفقًا للمعادلة املدرجة يف  5) مكررات. سجل معدل منو املعامالت بعد 3عدد ثالثة ( أ

  ).Ommati & Zaker, 2012التجارب األنفة  (

  

  التحليل اإلحصائي. 3.2
لتصميم العشوائي   ت ، )Complete Randomized design )CRD  الكاملصممت التجارب  ُحللت البيا

مج ستخدام الرب  اختبارأستخدم . )Statistical Analysis System )SAS املتحصل عليها بواسطة حتليل التباين 
  .)P ≤ 0.05( بني املتوسطات عند مستوى معنوية للمقارنةDuncan test  دانكن

  

  . النتائج واملناقشة3
ت البطاطس Rhizoctonia solani عزل وتنقية وتعريف الفطر املمرض 1.3   من در

ت ) R. solani )R1 ،R2 ،R3 ،R4عزالت من الفطر املمرض  4مت عزل وتعريف  من األجسام احلجرية على در

ت البطاطس الناضجة يعترب أحد األعراض البطاطس اليت مجعت من  مناطق الدراسة. وجود األجسام احلجرية على در
على البيئات   R. solaniويعرف فطر  .(Banville et al. 1996)  التشخيصية حلدوث مرض القشرة السوداء
الذي يتباين لونه من اللون القريب من األبيض إىل البين الغامق األقرب للون  الغذائية اعتمادًا على شكل ولون امليسيليوم

خذ اللون البين اخلفيف إىل البين الغامق  سجل . (Ogoshi, 1987)األسود و ينتج أجسام حجرية غري منتظمة الشكل 
لوحظ وقد الفاتح إىل الداكن يف الصفات الظاهرية ملزارع الفطر النامية حيث تدرج لون املستعمرات من البين  تباين
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قي العزالت الثالثة، عزلة الفطر املمرض املعزولة من منطقة قصر بن غشري اختالف حيث سجل تغيري يف لون  عن 
مستعمرات العزلة من اللون البين إىل اللون األبيض وإنتاج أجسام حجرية صغرية جدًا ال تظهر بوضوح إال يف البيئة 

وجود اختالف يف اخلصائص الظاهرية يف لون  بينتاليت  (Gurav et. al., 2018) تتفق هذه النتائج مع دراسة . السائلة
مل يتم عزل مجعت من مناطق خمتلفة من حقول زراعة البطاطس.   R. solaniعزلة من فطر  11وطبيعة منو مستعمرات 

  .الغرابيليت مت استخالصها بطريقة من تربة احلقول ال R. solani فطر

  

  من تربة حقول البطاطس مبناطق الدراسة Trichoderma عزل فطر 2.3
منها يف فقرة شكر وتقدير  وقد مت اإلشارة إىل مصادر ثالثة Trichoderma فطرنفذت الدراسة على أربعة عزالت من 

جوراء حيثتربة  من عيناتمت عزل الرابعة بينما  T. Longibrachiatum ، T. koningii، T.virideوهي  منطقة 
 يف كل املكررات اليت عزلت من الرتبة R. solaniالفطر املمرض مصاحبة ملستعمرات ستعمرة فطرية م ظهور منو لوحظ

جوراء مع ظهور  ت البطاطس املصابة بطريقة الغرابيل من تربة حقل   مت جتهيز مزارع نقيه من .جريةحجسام أاحمليطة بدر
بناء على صفاته املورفولوجية.حيث متيز الفطر عن األنواع ) وذلك T. viride )T1وعرف على مستوى النوع  هذا الفطر

بني خلوية وندر وجودها على   Chlamydosporesكالميديةاألخرى بشكل جراثيمه املتغلظة مع تكون جراثيم  
  ).1(شكل  )Howell, 2003 ؛Druzhinina et. al., 2011( امليسيليوم

 

  الظاهري) T1( Trichoderma viride  خواص الفطر املضاد ) 1( شكل

  

  آليات التثبيط يف املخترب 3.3
 على منو فطر .Trichoderma spp ثري فطر(  Mycoparasitism التضاد الفطري املباشر 1.3.3

Rhizoctonia solani يف املزراع املزدوجة(  

وقد بينت   R. solaniالتطفل املباشر على الكائن املمرض  على Trichodermaالتجربة قدرة عزالت أظهرت نتائج 
املختربة على التضاد مع  عزالت .Trichoderma spp التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بني قدرة عزالتنتائج 

R. solani  سجلت أعلى نسبة تثبيط لنمو كل عزالت الفطر املمرض .)R1،R2  ،R3،(R4  يف معاملة العزلة (T1) 
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جوراء T2 ،(T4(بينما اخنفضت نسبة تثبيط عزليت  ،%100حيث بلغت  . %75.29و  %76إىل  )R1( لنمو عزلة 

وكانت أقل نسبة تثبيط لعزلة  )T2( عند املعاملة بعزلة R. solani مل تسجل أي فروقًا معنوية يف نسب تثبيط كل عزالت
  .)1(جدول  79% (R4)جنزور 

بينما سجلت أقل نسبة  %،50(R3)  عزلة قصر بن غشري منو تثبيطكانت أقل قدرة على   (T4)بينت النتائج أن العزلة 
كفاءة قد ترجع   .)1جدول ( T. longibrachiatum (T2)عزلة بعند معاملتها  (R4)عزلة جنزور ل %79تثبيط 

جوراء ( ووجودها ، ) إىل عاملني؛ احلالة النشطة للعزلة املتحصل عليها من عينات الرتبة مباشرة T1التثبيط العالية لعزلة 
يف عني املكان يف  R. solaniيف نفس البيئة مع الكائن املمرض أي احتمال وجود تداخل سابق مع الفطر املمرض 

مع الكائنات  يف نفس البيئةنات املمرضة للنبات تواجد الكائ .Trichodermaظروف مثلى لنمو ونشاط عزلة فطر 
    T. virideيف هذه الدراسة عزلتان من نفس اجلنس والنوع  استخدمتيعزز من فرص جناح املكافحة احليوية. املضادة 

T1)و (T4   ثري كٌل منهما على الفطر  اختالفحيث بينت النتائجRhizoctonia  يف  اختالف إىلقد يرجع هذا
ثري درجات احلرارة وعوامل بيئية أخرى على منو ونشاط بعض السالالت. العزلة التجارية من من .الساللة  .Tاملعروف 

atroviride (viride)   (TP1) من األنواع اليت تنمو بكفاءة حتت درجات حرارة منخفضة نسبيَا مقارنة بــT. 

harzianum (T22) Duzan et. al., 2007) ثري درجات احلرارة على منو عزالت). يف هذه الدراسة مل يتم  تقييم 

Trichoderma وكانت العزلة احمللية  احمللية تالعزالبعض  عن اغري احمللية اليت اخنفضت كفاءة التضاد فيهT. 

longibrachiatum (T2)  أقل كفاءة من(T1) نشاط العزلةحالة النوع و  اختالفإىل يعزى الفرق يف التأثري  وقد 
  .ومصدرها

 إىلويرجح هذا  ،R3-T1 ،(R4-T1)) (، R2-T4)(يف املعامالت  inhibition zonesسجل ظهور مناطق تثبيط 
على إنتاج مواد مضادة أدت إىل كبح منو عزالت الفطر املمرض. تتفق نتائج  .Trichoderma sppقدرة عزالت فطر 

يف تثبيط منو  T. harzianumو   T. viride) يف تفوق عزليت فطر Amin et. al., 2010هذه الدراسة مع نتائج (
 .Tاليت أكدت  تثبيط  )Subash, 2013( كذلك مع نتائج دراسة  R. solani امليسيليوم واألجسام احلجرية لفطر

harzianum فطر   لنموR. solani.  

هرية للتضاد املباشر شكل  (أ، ب، ج، د) تطفل والتفاف ميسيليوم عزالت الفطر املضاد  2بينت الدراسة ا
Trichoderma spp. لفطر املمرض عزالت ا حول ميسيليومR. solani واخرتاق وتقطع امليسيليوم مث حتلل وموت ،

 ,.Demirci et. al؛Duzan et al., 2007؛ Elad, 1982(السيتوبالزم، تتفق هذه النتائج مع دراسات كٌل من 

  ) 2013العريب وأخرون، ؛  Abed et. al., 2013؛  2010
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  .أختبارات املزرعة املزدوجة يف  Trichoderma  عزالت مع التضاد املباشر عند  Rhizoctoniaفطر نسبة تثبيط منو )1جدول (
R4 R3 R2 R1 املعاملة  

0.0 a 0.0 a 0.0 a 0.0 a الشاهد  

100 d 100 d d100 100 d  T1 
79 b 68.54bc 77.25 b 76 b T2 
85 bc 71.04c 87.84 bc 90 c T3 

88.6 bc 49.79b 76.67 b 75.29 b  T4 
ا فروقًا معنوية    .)P ≤ 0.05(املتوسطات ذات احلروف املختلفة توجد 

R= R. solani، R1 جوراء ،R2 القره بوللي، R3 قصر بن غشري، R4 جنزور  
T = Trichoderma  ،T. viride T1،T2  T. longibrachiatum ،T3 T. koningii، T. viride T4  

 

    

  
 فطر  من   (R1)جوراءزلة على ع Trichoderma  (T1, T2, T3,T4) لفطرالتطفل الفطري املباشر  )أ- 2(شكل 

Rhizoctonia . لفطر الممرض تحلل ا د)و (أR. solani   ( ب وج ) التفاف ميسيليوم فطرT. viride فطر   حول ميسيليومR. 
solani )R1 (  

  
  

                                                                                                      

 ب أ

 د ج
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من فطر )  (R2القربولليزلة على عTrichoderma   (T1, T2, T3,T4) التطفل الفطري املباشر لعزالت )ب- 2(شكل 
Rhizoctonia. (أ) حتبب وحتلل ميسيليوم فطر R. solani ( ب ود) التفاف ميسيليوم عزليت Trichoderma )T1 ،T2 ( حول ميسليوم الفطر

  )R2(   العزلة R. solani و   Trichoderma ( ج)   تداخل بني فطر.  R. solani   املمرض

    

    
من فطر  )(R3 زلة قصر بن غشريعلى ع Trichoderma (T1, T2, T3,T4) التطفل الفطري املباشر لعزالت ج)-2شكل (

Rhizoctonia .( أ ) التفاف ميسيليوم فطرTrichoderma  حول ميسيليوم فطر R. solani   ،فطرال ميسيليومتحلل ( ب) وتحلله 

  )R3( العزلة  R. solani( د ) حتبب وحتلل ميسيليوم، R. solani (ج) حتلل وتقطع ميسيليوم، R. solaniالممرض 

 ب أ

 د ج

 ب أ

 د ج
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من فطر )  (R2زلة القربولليعلى عTrichoderma   (T1, T2, T3,T4) التطفل الفطري املباشر لعزالت )ب- 2(شكل 

Rhizoctonia. (أ) حتبب وحتلل ميسيليوم فطر R. solani  ميسيليوم عزليت( ب ود) التفاف Trichoderma )T1 ،T2 ( حول ميسليوم الفطر
  )R2(   العزلة R. solani و   Trichoderma ( ج)   تداخل بني فطر.  R. solani   املمرض

    

    
 Rhizoctoniaمن فطر  R4 زلة جنزورعلى عT1, T2, T3,T4) ( Trichoderma فطر التطفل الفطري املباشر لعزالت )د-2شكل (

 ( ب و ج ) تشابك والتفاف ميسيليوم فطر، R. solani حول ميسيليوم الفطر املمرض Trichoderma ( أ و د ) التفاف ميسيليوم فطر

Trichoderma حول ميسيليوم فطر R.solani وحتلله العزلة )R4(  

 ب أ

 د ج

 ب أ

 د ج
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   املباشرغري التضاد الفطري  2.3.3

  R. solani على منو فطر .Trichoderma spp املتطايرة لفطراملود األيضية ثري  1.2.3.3
ثري املواد األيضية املتطايرة وجود فروق معنوية بني معدالت تثبيط  منو عزالت الفطر املمرض  بينت نتائج جتارب 

Rhizoctonia )R1 ،R2 ،R3 ،R4( بعزالت الفطر  املعاملةTrichoderma )T1 ،T2 ،T3 ،T4( . سجلت
اقل ) (T4على التوايل بينما كانت  )(T4عند املعاملة بعزلة  )R3(و )(R1عزليت  لنمو %62و %80أعلى نسبة تثبيط 

لنمو الفطر املمرض ومن  %5نسبة تثبيط حيث سجلت  )Rhizoctonia  )R2ثريًا بني املعامالت على منو فطر 
ثري ،حية أخرى على منو  Trichodermaاملواد املتطايرة من  املعامالت األخرى من فطر   أظهرت الدراسة تفاوت 

اليت سجلت تفاوت ) Asad, 2014(تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة   .)1(جدول  Rhizoctoniaالفطر املمرض 
تج عن  يرجح أن يكون . Rhizoctonia solani لنمو T. harzianumيف نسبة تثبيط   هذا التباين يف التأثري 

اختالف مناطق جتميع عينات الدراسة اليت قد ختتلف يف السالالت أيضاً. تتفق نتائج عزلة قصر بن غشري مع نتائج 
)Semma and Dvaki, 2012 (أن العزلتني  اليت بينتT.viride  ،  T. harzianumمنو ميسيليوم بطتاث قد R. 

solani. ثري املركبات األيضية املتطايرة املنبعثة من   . Trichodermaعزالت ورجح أن يكون بسبب 
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  R. solani على منو فطر .Trichoderma spp املود األيضية الغري املتطايرة لفطرثري  2.2.3.3
ثري املواد األيضية غري املتطايرة لعزالت   .Rعلى منو عزالت الفطر املمرض  Trichodermaأوضحت نتائج دراسة 

solani  ثري املعامالت املختلفة منامل بعض الفروق وجود مع  Rعلى منو فطر  Trichoderma فطر عنوية بني 

.solani   لشاهد لعزلة  تقريبا % 84و  ؛ T1لكل عزالت املمرض عند املعاملة %100 تثبيط  وكانت أعلى نسبةمقارنة 
منو عزالت الفطر نسبة تثبيط . بينت النتائج وجود تفاوت يف )3(جدول   T4و T2يف معاملة  R3الكائن املمرض 

 ،T1 ،T3(مع  R2، )T1 ،T3 ،T4(مع R1 عزالت  يف معامالت  %100بلغت حيث  R. solani املمرض

T4( ،R3  مع)T1( ،R4  مع)T1( لشاهد  % 83.51قل نسبة تثبيط بلغت حنو وأ . تتفق هذه ،)3جدول (مقارنة 
اليت أوضحت الثأثري التثبيطي للمواد ) ,Cundom et., al., 2003 Asad et. al., 2014( نتائجالنتائج مع 

 ، وتعارضت مع نتائجR. solaniعلى  منو الفطر  Trichoderma الفطر األيضية غري املتطايرة الناجتة عن عزالت

 املواد املتطايرة من عزالتالناتج عن  Rhizoctonia نسبة تثبيط منو عزالت فطر) 2جدول (
Trichoderma    

  املعامالت
R1 R2  R3 R4 

  الشاهد
0.0 a 0.0 a 0.0 a  0.0 a 

T1 11.34 a 40.33 a 36.27 b 21.37 a 
T2  27.18 a 33.54 a 44.02 b 33.32 b 
T3 29.33 a  19.75 b 50.97 b 40.2 b 
T4 80.08 b 4.53 c 61.76 b 26.47 ab 

ا فروقًا معنوية    .)P ≤ 0.05(املتوسطات ذات احلروف املختلفة توجد 
R= R. solani، R1 جوراء ،R2 القره بوللي، R3 قصر بن غشري، R4 جنزور  
T = Trichoderma  ،T. viride T1،T2  T. longibrachiatum ،T3 T. koningii، 

T. viride T4  
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)Ommati & Zaker, 2012 ،عزالتالذين بينوا أن تثبيط ) 2013، شليبك Trichoderma   للفطر املمرض
ثري عزالت فطر   بسبب اختالف  Trichoderma كان غري عاٍل يف هذا االختبار،ويرجح أن يكون هذا االختالف يف 

  .R. solaniوإختالف جنس املمرض وعزالت فطر مصادر ومناطق عزهلا  
  

  

  

  

  

  

  

  

  . اخلالصة 4

 Rhizoctoniaإثنان حمليتان وإثنان غري حملية يف تثبيط املمرض  Trichoderma  كفاءة اربعة عزالت من فطر   اسةدر 

solani   جوراء، القره املسبب ملرض القشرة السوداء على البطاطس. مجعت عزالت املمرض من مناطق الدراسة (
 أظهرت النتائج. R. solani (T1, T2, T3, T4) عزالت لفطر 4 عزل وتعريفمت وجنزور).  بوللى، قصر بن غشري

ً يف جتارب دراسة  على تثبيط  Trichodermaعزالت فطر قدرة  ثري العزالت متفاو ميسليوم الفطر املمرض.  وكان 

نسبة تثبيط الفطر . تراوحت األيض غري املتطايرة واملتطايرةآليات التثبيط  اليت تنوعت ما بني التطفل املباشر ومنتجات 
جوراء  T. viride  (T1)وكانت %100 - 71يف دراسة التطفل املباشر بني    R. solaniاملمرض  املعزولة من حقل 

ملواد املتط سجلت. األكثر فعالية يف تثبيط املمرض  يف معاملة الفطر املمرض %80ايرة أعلى نسبة تثبيط للفطر املمرض 
(R1)  لعزلة غري احمللية(T4)  على عزلة الفطر املمرض  %16واليت احندرت إىل(R2) .ارتفعت نسبة تثبيط الفطر 
ثري منتجات األيض غري املتطايرة Rhizoctonia املمرض حيث  Trichoderma   فطر من يف كل معامالت دراسة 

 %81وكانت أقل نسبة تثبيط  (T4, T3, T1)يف معاملة  (R4, R3, R2, R1)يف عزلة  %100بلغت نسبة التثبيط 

ً عن املعامالت األخرى لنفس التجربة.  (T4)بعزلة  (R3)عند معاملة الفطر املمرض  التفاف  سجلاليت مل ختتلف معنو
وحتلله.  Rhizoctonia solaniيف التطفل املباشر على ميسيليوم عزالت الفطر املمرض   Trichodermaعزالت 

ما  )T4 و T1ما بني ( Rhizoctoniaسجل تباين يف نسب التثبيط وآلية التأثري على عزالت الفطر  لرغم من إ
وقد يرجع هذا اىل املنشأ املختلف للعزلتان أو إختالف السالالت واحلالة النشطة حيث  T. virideنفس اجلنس والنوع 

جوراء نفس الرتبة ا (T1)أن  وجود الكائنات يف نفس البيئة قد  (R1)ليت عزل منها الفطر املمرض عزلت من منطقة 

 املتطايرة من عزالتالغري املواد الناتج عن  Rhizoctonia نسبة تثبيط منو عزالت فطر) 3جدول (
Trichoderma    

  املعامالت
R1 R2 R3 R4 

  الشاهد
0.0 a 0.69 a 0.0 a 0.0 a 

T1 100 c 100 c 100 c 100 c 
T2  91.76 b 83.51 b 93.23 b 93.52 b 
T3 93.23 b 85.30 b 100 c 100 c 
T4 86.47 b 83.87 b 100 c 100 c 

ا فروقًا معنوية    .)P ≤ 0.05(املتوسطات ذات احلروف املختلفة توجد 
R= R. solani، R1 جوراء ،R2 القره بوللي، R3 قصر بن غشري، R4 جنزور  
T = Trichoderma  ،T. viride T1،T2  T. longibrachiatum ،T3 T. koningii، 

T. viride T4  
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لرغم من أن نفس  يكون السبب يف وجود آلية دفاع تطورت خالل مرحلة التعرض والتعرف املسبق على الفطر املمرض 
هذا  يعتربيف اغلب التجارب.  (R1, R2, R3, R4)كانت فعالة يف التضاد مع كل عزالت الفطر املمرض   (T1)العزلة 

قد تساهم يف مكافحة عزالت  خاصية مهمة  Trichodermaالتنوع يف آليات التضاد بني العزالت املختربة من فطر 
جراء دراسة مستقبلية مستفيضة حول مقارنة أوجه  الفطر املمرض.من خمتلفة  ختالف الوراثي بني العزالت اإليوصى 

ت.املتماثلة يف التعريف إن وجد ودراسة الظروف    البيئية املثلى لنمو كل عزالت الفطر

  تقديرالشكر و ال
ين بقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة طرابلس على  يتقدم الباحثون جبزيل الشكر والعرفان للسيدة/ أ.د. جناة الغر

كلية الزراعة، ، والسيدة/ أ. د. أماين سعد بقسم أمراض النبات،  T. longibrachiatum  (T3)منح العزلة احمللية 
ين األستاذ والسيد/ أ. د.   T. viride .(T4) و T. koningii  (T3) غري حملية نيجامعة املنصورة ملنح عزلت حممد الر

كيد  تعريف العزلة احمللية  ت يف جامعة أسيوط جبمهورية مصر العربية على   .Tبكلية العلوم جبامعة الزاوية ومركز الفطر

viride  (T1). 
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Abstract 

The current study was conducted in laboratories of department of Plant Protection, university of Tripoli to 
evaluate the ability of four Trichoderma isolates namely: T. viride (T1); T. longibrachiatum (T2); T. 
koningii (T3); T. viride (T4) to antagonize four isolates of the pathogenic fungi Rhizoctonia solani 
isolated from soil and potato tubers (Solanum tuberosum L.) infected with black scurf disease collected 
from four areas of Tripoli: Tajourah (R1); Garabouli (R2); Gaser Benghasheer (R3); Janzour (R4). 
Experiments were conducted as Complete Randomized Design (CRD).  Results of mycoparasitism and 
non-volatile metabolites showed 100% inhibitions of all tested Rhizoctonia isolates treated with (T1). 
Moreover, T4 isolate caused 80%, 5% inhibition of R1, R2 growth, respectively, in metabolite volatiles 
experiment. Microscopic studies of anatagonisim showed direct mycoparasitism including: lysis, 
granulation and coiling of Rhizoctonia by Trichoderma hyphae.   
 

Keywords: Trichoderma-Rhizoctonia, solani-black scurf disease, direct antagonisms, indirect 
antagonisms 

 

 
 


