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 Sclerotiniaالمتسبب عن الفطر  األبيضمرض العفن ل أولتسجيل 

sclerotiorum    نباتات الزينة الراننكيل علىRanunculus asiaticus وفعالية  قفي العرا
في تثبيطه  Pseudomonas aeruginosaوالبكتريا  Trichoderma virideالفطر 

 .ًامختبريـ

 وديجة محسن خضير                                      *الحلبوسيجاسم حسين محمود        
 

 الخالصة

قسم البستنة  إلىالبيوت البالستيكية العائدة  أحدنتائج العزل من نباتات الراننكيل المزروعة في  أظهرت
السيقان  أسفل وتعفن رخو وذبول األوراقاصفرار  أعراضكلية الزراعة ـــ جامعة بغداد التي ظهرت عليها  –

ملم  6 – 1حجرية صغيرة سوداء اللون بقطر  أجساموجود  األعراضالمصابة رافق تلك  وموت النباتاتالزهرية 
لعزلة الفطر  اإلمراضيةاختبارات المقدرة  اثبت .Sclerotinia sclerotiorumبأن مسبب المرض هو الفطر 

S. sclerotiorum  نباتات الراننكيل  إصابةيوم تحت ظروف البيت البالستيكي  03على نباتات الراننكيل بعمر
 Trichodermaعلى التتابع. تم الحصول على عزلة من الفطر  % 5.78و %133بلغت  إصابةبنسبة وشدة 

viride  على الصفات المزرعية  ء  العزلة بنا وشخصت هذهللفطريات الحجرية  األجسامنتيجة العزل من
ضد  تضاديا نشاطا T. virideحققت عزلة الفطر .PCRتقانة  باستعمالللفطر  والمظهرية وبالتشخيص الجزيئي

وحققت  2تحت ظروف المختبر فقد كانت درجة التضاد  PDAعلى الوسط الزرعي  S. sclerotiorumالفطر 
نسبة تثبيط تحت ظروف المختبر  PDAعلى الوسط الزرعي  Pseudomonas aeruginosaالبكتريا  عزلة

 األجسامفي نشوء P. aeruginosa والبكتريا T. virideوبينت نتائج اختبار تأثير كل من الفطر. % 50762
 ودرجة حرارةمستمرة  إضاءةفي المختبر عند ظروف  S. sclerotiorumالحجرية للفطر  األجسامالثمرية من 

معاملة  إلى قياساجسم حجري  / 3750و 3723بلغت  إذالثمرية المتكونة  األجسامفي عدد  معنويا خفضا° م 18
 حجري.جسم ثمري / جسم  1785المقارنة 

Recording the first white mold disease Sclerotinia sclerotiorum on 

ornamental plants Alrannkil Ranunculus asiaticus in Iraq and effectiveness of 

the fungus Trichoderma viride and Pseudomonas aeruginosa bacteria in 

inhibition in vitro. 

Hussain M. Jasim AL-Halbusy                             Wadeja M. Kuthai 

Abstract 

                                                           
 للباحث األول  * البحث مستل من رسالة ماجستير

 باحث أستاذ /كلية الزراعة /جامعة بغداد 
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Showed isolation results from plants Alrannkil planted in one of the 

greenhouses belonging to the Department of Horticulture - Faculty of Agriculture, 

University of Baghdad, which showed symptoms of yellowing and wilting leaves and 

rot loose down the stems of flowering and death of infected plants was accompanied 

by those symptoms, there are objects of stone small black color diameter 1 - 6 mm 

that the pathogen is a fungus Sclerotinia sclerotiorum. Pathogenicity tests have 

proven the ability to isolate the fungus S. sclerotiorum plants Alrannkil age of 30 days 

under the conditions of the plastic house plants Alrannkil by injury and severity of the 

injury was 100% and 87.5% on the relay. It was obtained isolation of the fungus 

Trichoderma viride as a result of insulation from stone-fungal objects and personalize 

this isolation based on Cultural and Morphological traits and molecular diagnosis of 

technology using PCR. Achieved isolation T. viride hottest against fungus S. 

sclerotiorum on culture media PDA under laboratory conditions has been the degree 

of antagonism 2 and the isolation of the bacteria Pseudomonas aeruginosa achieved 

over the center Zorai PDA ratio under laboratory conditions inhibition of 83.62%. The 

test showed the effect of each of the fungus Results T. viride and P. aeruginosa 

bacteria in the emergence of fruiting bodies of the stone objects of the fungus S. 

sclerotiorum in the laboratory when continuous lighting and a temperature of 15 ° C 

reduction was significant for the number of fruiting bodies formed conditions, 

amounting to 0.20 and 0.83 fruit body / stone body in relation to the treatment of 

comparative 1:58 body My fruit body / stone body. 

 المقدمة

الحولية الشتوية ومن ذوات الفلقتين  األبصالمن     Ranunculus asiaticusنبات الراننكيل 
منطقة حوض البحر  وتعد Ranunculaeaeالعائلة الشقائقية  إلىينتمي  بالثومة،المعروف محليا بالشقائق أو 

أوراقه كفية مفصصة أو  ،العراقفي شمال وشرق  برياكما ينمو هذا النبات  األصلي،األبيض المتوسط موطنه 
 واألبيض،األصفر  البرتقالي، الوردي، األحمر، منها:وأزهاره تكون قطمر )في الغالب( متعددة األلوان  مقسمة،

يمكن فصلها مع جزء من التاج  (claws)الشكل تحوي عدة فصوص  أسطوانيةفهي  أما جذور النبات الدرنية
( يوما" 12- 10بحدود )صالحية أزهاره للقطف تبقى  إلىيرجع سبب االهتمام بزراعة هذا النبات  .(2)وزراعتها 

ازداد االهتمام بهذا النبات كونه يحتوي على بعض في اآلونة األخيرة ، مواد حافظة إضافةالمزهرية بدون  في
المواد التي تستخدم في عالج العديد من األمراض، حيث تحتوي الجذور الدرنية على مركبات شبه قلوية مفيدة 

، كما ان مسحوق بذوره ب الغشاء المخاطي ومهدئة لألعصابفي عالج الروماتزم والحمى وأمراض العيون والتها
إن إنتاج أزهار القطف في الحقول المكشوفة تعد األعلى قيمة  .(38)ي صناعة المخلالت يستخدم كتوابل ف

يتعرض هذا  .(03)رأس مال كبير للبدء بإنتاجها  إلىمقارنة بالمحاصيل البستانية األخرى إذ إنها ال تحتاج 
لمرض العفن  المسبب S. sclerotiorumمنها الفطر الممرض  النبات لالصبة بالعديد من المسببات المرضية
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واليابان  (16)مرض في كل من الواليات المتحدة السجل  إذ اقتصادية مسببا  خسائر White moldاألبيض 
يطاليا )( 22)  .(28)واألرجنتين (.1وا 

يتميز الفطر بصعوبة مكافحته بسبب إصابته لمدى عائلي واسع مع بقاء تراكيبه الساكنة لمدة طويلة  
المبيدات الكيميائية ذات فعالية عالية فإنها تعد من  تعد( 23( و )11) Sclerotiaوالمتمثلة باألجسام الحجرية 

مشاكل متعلقة بالثمن الباهظ لبعضها وكذلك . إال أن استعمالها يرتبط بعدة (25) أهم طرق المكافحة لهذا المرض
. وكذلك تأثيرها في أحياء غير مستهدفة كاألعداء (26( و )08)مشاكل بيئية وصحية بسبب متبقياتها السامة 

يجاد بدائل عنها (23( و )15)الطبيعية  . (5). وبذلك تنمى الوعي بمسألة الحفاظ على البيئة والصحة العامة وا 
وبرزت المكافحة األحيائية في العقدين األخيرين طريقة واعدة في مكافحة الفطر الممرض على النباتات بفعل 

 . (41)يدخلها اإلنسان إلى التربة  أونشاط كائنات حية موجودة طبيعيا  

 المواد وطرائق العمل

وضعت في علب بالستيكية معقمة نباتات راننكيل مصابة الحجرية من  األجسامعدد من  عزلتم 
 إذالحجرية  األجساممزارع الفطر كلما دعت الحاجة ، استعمل عدد من على لغرض استعمالها في الحصول 

بالماء المقطر المعقم  و غسلتدقيقة  0-2لمدة  % 1بمحلول هايبو كلورات الصوديوم تركيز  سطحياعقمت 
 PDA  (Potatoسم تحتوي على الوسط الزرعي  1ر بتري قط أطباقونشفت على ورق ترشيح و زرعت في 

Dextrose Agar حضنت دقيقة،  23لمدة  2كغم/ سم 18و ضغط ° م 121( المعقم بالمؤصدة عند درجة حرارة
الحجرية، شخص الفطر من قبل د. هادي مهدي عبود/ رئيس  األجسامم لحين تكوين o 2±  52بدرجة  األطباق
 وزارة العلوم والتكنولوجيا. /دائرة البحوث الزراعية باحثين

معقمة  نشاف ورق  فيوجففت الحجرية بالماء المقطر المعقم إلزالة بقايا التربة  األجسامغسلت 
 Tetracyclineالمضاف له المضاد الحيوي  PDAبتري حاوية على الوسط جسم حجري/طبق  2ووضعت 

مستعمرة  وبعد ظهور الحجري.م لحين ظهور الفطريات المرافقة للجسم o 2±  52بدرجة  وحضنت األطباق
كثارهاتم تنقيتها حول الجسم الحجري  Trichodermaالفطر  معقمة  أطباقالمعقم في  PDAالوسط  على وا 

تم  .والتكنولوجياقبل د. حمدية زاير / وزارة العلوم  والمجهرية منعلى الصفات المظهرية  اعتماداشخص الفطر 
النباتية / مركز المكافحة المتكاملة /  األمراضلمسببات  األحيائيةتنفيذ هذه الدراسة في مختبر شعبة المكافحة 

 .والتكنلوجياالعلوم دائرة البحوث الزراعية / وزارة 

وقدر  (20)طريقة  باعتماد Trichoderma spمن الفطر  DNAتم استخالص الحامض النووي 
 DNAواستعمل  %1على هالم االكاروز بتركيز  DNA. تم ترحيل (22)طريقة  ونقاوته حسب تركيزه

Ladder  120  الجزيئية والتي تكون بين  األوزانمعروفة bp 1200 إلى bp واستعمل البادئان Forward-5 

TCTGTAGGTGAACCTGCGG3’ -ITS1 وTCCTCCGCTTATTGATATGC3’ 8-  ـــ

 ـــ
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ITS4-Reverse (44)  وبروتوكول جهاز (26)و PCR Cycler (20) التضخيم عملية  وبعد اكتمال
Amplification  الرايبوسومل الدنا(rDNA )1جرى ترحيل الدنا على جل االكاروز  زوج البادئ باستعمال% 

 القياسي Ladderبالــ  قياساله  النيتروجينيةالقواعد  أزواجلمعرفة عدد 

  Cycler .PCR Thermal جهاز بروتوكول 1جدول 

 عدد الدورات الزمن/دقيقة درجة الحرارة  المواد

Initial Denaturation 94 °C 2 1 

Denaturation 94 °C 1 28-08 
Annealing 53 °C 1 
Extension 72 °C 1 

Final Extension 72 °C 2 1 

لمدة ساعة بعد تعقيمه بالمؤصدة  1:1 وبتموس نسبةة ي هذه التجربة خليط من تربة مزيجاستعمل ف
لكل  كغم 2بمقدار و سم 15قطر بالستيكية  أصصوزعت التربة في  يومين وأخرى مدةمرتين يفصل بين كل مرة 

بمحلول هايبوكلورات الصوديوم تركيز  سطحياالمعقمة  . زرع جذرين من الجذور الدرنية لنبات الراننكيلأصيص
سم مع رص التربة فوق الجذور بشكل جيد لغرض منع  8على عمق أصيص في كل لمدة ثالث دقائق  1%

الري كلما دعت الحاجة مع مراعاة عدم تعرض تربة  إجراءتكوين فجوات هوائية و منع تعفن الجذور الدرنية مع 
  S. sclerotiorum (1.)لقحت بالفطر المعزول  يوما 03و بعد ان بلغ عمر النباتات  (2)لجفاف ل األصيص
ملم  5بواسطة ثاقب فلين قطره  أخذت أيام 8بعمر  PDAمن مستعمرة الفطر النامي على الوسط  اصأقر بوضع 

بدون  أصصو بثالث مكررات و تركت ثالثة  (28) قاعدة الساق على سطح التربة  عندوضع قرصين / نبات 
لحين  صاألصمع متابعة   أياملمدة ثالثة   أثلينبأكياس من البولي  األصيصتلقيح بالفطر للمقارنة، غلفت 

و شدة  لإلصابةعملية التلقيح وسجلت النسبة المئوية  إجراءمن  أسبوعينالقراءات بعد  أخذت إذ األعراضظهور 
 25-1 اإلصابة= نسبة  1 إصابةتوجد  = ال 3يأتي  كمادرجات  8بأتباع الدليل المرضي المؤلف من  اإلصابة

 75-51 اإلصابة= نسبة  0بشكل اصفرار و ذبول  % 50-26 اإلصابةنسبة  = 2 األوراقبشكل اصفرار  %
 النبات . أجزاءبشكل ذبول و موت  % 133 – 6. اإلصابة= نسبة  2بشكل اصفرار و ذبول وجفاف  %

ة ـطريق باتباع S. sclerotiorumالممرض  ضد الفطر T.virideتم اختبار المقدرة التضادية للفطر 
قسمين  إلىقسم كل طبق  PDAسم تحتوي على الوسط الزرعي  9 بتري قطر أطباقباستعمال  زدوجـزرع المـال

ملم من مستعمرة الفطر الممرض المنمى على 8قطر من كل طبق بقرص  األولمتساويين، لقح مركز القسم 
الفطر من مزارع  ملم 8قطر من الطبق بقرص ب األخرالقسم ولقح مركز  أيامبعمر ثالثة  PDAالوسط الزرعي 

T. viride  عند درجة  األطباقبالفطر الممرض فقط للمقارنة. حضنت  أطباق أربعةمكررات ولقحت  أربعةبواقع
المكون من خمس ( 13)بعدها تم تقدير التضاد وفقا لسلم التقييس المعد من قبل  أيام 2م لمدة    25±1حرارة 
 درجات.
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حسب ما  S.sclerotiorumضد الفطر الممرض  P.aeruginosaالتضادية للبكتريا  المقدرةاختبرت 
ساعة  25بعمر  Nutrient   brothالمنمى على الوسط خطوط من اللقاح البكتيري  2بعمل ( 10)ذكره 

الطبق بقرص من النمو  ولقح مركزسم من حواف الطبق  2التلقيح ذات العقدة يبعد كل منها  إبرة باستعمال
لمعاملة المقارنة من  وثالث أطباق وبثالث أطباقسم  378ره طق أيام 2بعمر  PDAالفطري على الوسط الزرعي 

 وحسب مقدار أيام 2 م لمدةْ   25±1درجة حرارة   الحاضنة عندفي  األطباقوضعت  البكتيري،دون اللقاح 
 أدناه. التثبيط بأتباع المعادلة

 100×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللتثبيط= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%

 / دائرة وقاية المزروعات / وزارة الزراعة. األحيائيةنفذت هذه التجربة في مختبر المبيدات 

 8كلور حر لمدة  % 1تركيز  بمحلول هايبوكلورات الصوديوم سطحيااستعملت شرائح جزر معقمة 
بالماء المقطر المعقم عدة مرات ونشفت من  جيدابعد ذلك غسلت ، S. sclerotiorumالفطر  إلكثار دقائق

 PDAمن الوسط لزرعي  بأقراصلقحت الشرائح  ،سم 11زجاجية معقمة قطر  أطباقالماء الزائد و وضعت في 
جرى التلقيح  معقمالملم باستعمال ثاقب الفلين  8قطر  أيام 2 بعمر S. sclerotiorumالمنمى عليه الفطر 

في الحاضنة عند درجة  األطباق( وضعت بعدها Laminar air flowتحت ظروف معقمة في جهاز االمينر ) 
التي تتجمع فيها كلما من السوائل  األطباقتفريغ  إجراءالحجرية مع  األجساملحين تكوين ° م 2±  25حرارة 

 .دعت الحاجة

المتكونة  S. sclerotiorum الحجرية للفطر  األجسامجسم حجري من  25استعمل في هذا االختبار 
زجاجية معقمة حاوية على  أطباقبمحلول هايبوكلورات الصوديوم وزرعت في  سطحياعقمت لجزر على شرائح ا

وضع  ،(0)بوغ / مل  .13×  1728تركيز  T. virideمل من عالق الفطر  13لها  أضيفمعقمة  ةمزيجتربة 
 T. virideمن دون الفطر للمقارنة  أطباق ثالثحجرية وثالث مكررات للمعاملة و  أجسام 5في كل طبق 

مستمرة  إضاءةو ° م 18في الحاضنة عند درجة حرارة  األطباقماء مقطر معقم / طبق وضعت  13لها  أضيف
 إلىالماء المقطر المعقم  إضافةمع مراعاة  136×  2مل / طبق تركيز  13اللقاح البكتيري بمقدار  أضيف (6)

حساب  تم أسبوعا 12وبعد مرور  (8)في كال االختبارين لضمان توفير غشاء مائي كلما دعت الحاجة  األطباق
الحجرية  األجسامطول السويقات المتكونة من  و الحجرية األجسامقات المتكونة من عدد السوي األتيةالمعايير 
قطر  و المتكومة على الحوامل Apotheciaالثمرية  األجسامعدد  و (Verniercaliperالفيرنية ) باستعمال
 .الفيرنية باستعمالالثمرية  األجسام

 

 معدل قطر النمو الفطري في معاملة البكتريا –معدل قطر النمو الفطري في معاملة المقارنة 

 معدل قطر النمو الفطري في معاملة المقارنة
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 والمناقشةالنتائج 

 المصابة  Ranunculus asiaticusمن نباتات الراننكيل  Sclerotinia sclerotiorumعزل الفطر الممرض 

كل من  ذكرهمطابقة لما هو المسبب وجاءت هذه  S. sclerotiorumان الفطر  نتائج العزل أظهرت
بشكل لطخ بنبة  األبيضلمرض العفن  أولفي تسجيل  األرجنتينفي  (28)و في كوريا (21)و  إيطاليافي  (.1)

تتحول  وبتقدم اإلصابةبلون اصفر  األوراقمائية على السيقان الزهرية لنباتات الراننكيل قرب سطح التربة وتلون 
ثم تغطية المناطق  اإلصابةقليلة من بدء  أيامالمصابة بعد  وموت النباتاتذبول  أعراضبني وظهور  اللون  إلى

 .Sحجرية في تلك المناطق بان المسبب هو الفطر  أجسامالمصابة بغزل فطري ابيض تالها تكون 

Sclerotiorum األعراضالعزل والتأكد من عالقة المسبب بتلك  بإعادةطبقت فرضيات كوخ  إذ. 

  Trichoderma virideالتشخيص الجزيئي للفطر 

ان  NanoDrop German (Nanospec cube)جهاز باستعمال DNAتركيز نتائج تقدير  أظهرت 
وهذا يعني ان  2.0 ≤كانت  nm 230/260A االمتصاصية للقيمةوان نسبة  ng / µl 600كان  DNAتركيز 

والذي يعني ان العينة خالية  1.7-.41كانت بين  280/260Aبينما القيمة  العينة خالية من التلوث بالكاربوهيدرات
 Trichoderma(. كما بينت نتائج التشخيص الجزيئي للفطر 1من التلوث بالبروتين كما هو مبين في صورة )

sp حجم  بانPCR Product  كانbp 633 هذه النتيجة إلى  وتشير. (12)ه وهذه النتائج مطابقة مع ما وجد
، ممكن ان تطبق بفعالية لتشخيص الكائنات (22) ةبواسط والذي صمم rDNA للمؤشر ITS منطقة أن

معلومات هامة للتحقق في ظاهرة تعدد  وعالوة على ذلك، فإنه يمكن إعطاء الممرضة.
 الفطرية. األجناس بين األشكال

 
للفطر   ITS4و ITS1باستعمال البادئات  PCR Amplificationتضخيم صورة الترحيل الكهربائي لعملية  1شكل 

Trichoderma viride  تضخيم   4-1. الخطITS-PCR  للفطر.Trichoderma viride  الخط.M=.DNA 

Ladder 100bp (AL-Musayyib bridge Company)  الخط C= .Control  
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 في ظروف البيت البالستيكي على نباتات الراننكيبل  S. sclerotiorumالمقدرة االمراضية الفطر الممرض 

 أصيبت إذ % 100بلغت  إصابةحققت نسبة  S. sclerotiorumعزلة الفطر  النتائج ان أظهرت
 أسبوعيننباتات قرب سطح التربة بعد ال أجزاءبظهور لطخ بنية مائية على  األصيصفي  نباتات الراننكيلجميع 

حجرية في تلك المناطق )صورة  أجسامالمناطق المصابة بغزل فطري ابيض تالها تكون  من التلقيح ثم تغطيت
 .%5.78اإلصابة  وبلغت شدة( 2

المرض فيها ربما المتالكه اليات متعددة تمكنه من  وارتفاع شدةالفطر لجميع النباتات  إصابةتعود 
فراز التصاق  أعضاءالعائل بتسليط ضغط ميكانيكي على النسيج الذي يالمسه عن طريق تكوين  انسجهاختراق  وا 
تراكيز عالية من حامض  وربما إلنتاجهعند تفاعله مع العائل التي تحلل الجدران الخلوية  األنزيماتمن  العديد

قابلية  أكثرا يجعل المواد البكتينية من جدران الخاليا مم 2Ca+الكالسيوم  أيوناتسحب  إلىاالوكزاليك مما يؤدي 
ان موت خاليا العائل يتقدم غزو  إلى (1568)في  DeBary أشارقد  .(.2)و ( 11) وكذلك اللكنينللتحلل 

 إلىالفطر  إلنتاجيعود نسيج رخو عصيري  إلىهايفات الفطر لتلك الخاليا وان سبب تحول المناطق المصابة 
من التلقيح يتفق  أسبوعينبعد  األعراض. ان ظهور (.)تحلل وقتل تلك الخاليا  إلىتؤدي  ومواد سامة أنزيمات

الملقحة  وموت النباتات S. sclerotiorumبالفطر  اإلصابة أعراضمن ان ظهور  (28)و  (.1)مع ما وجده 
 اإلصابة.فطري ابيض في مناطق  وظهور نمومن التلقيح  أسابيعثالثة  إلى أسبوعبه يحدث بعد 

 

 

 

 –أ  البالستيكي.على شتالت نبات الراننكيل في ظروف البيت  S. sclerotiorumالفطر  إمراضيهاختبار صورة  2شكل 
 S. sclerotiorumنبات ملقح بالفطر  –ب  السيطرة( )معاملة  S. sclerotiorumنبات سليم غير ملقح بالفطر 

 المرضي. وعالمات المسببالمرض  أعراضتظهر عليه 

مختبريًا في الوسط  S. sclerotiorumضد الفطر الممرض  Trichoderma virideالتضادية للفطر القدرة 
 PDAالزرعي 

 .S ضد الفطر الممرض T.virideة ـاألحيائيوجود مقدرة تضادية لعامل المكافحة  النتائج أظهرت     

sclerotiorum 2درجة التضاد  بلغت إذ ˚م25±2 حرارة من التحضين بدرجة  أيام 2ظروف المختبر بعد  في 
 (.0 شكل) (13)السلم الذي وضعه  حسب

   
 ب أ
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في كبح تقدم  T. virideاستمرت فعالية الفطر  أسبوعينمعاملة التضاد المزدوج لمدة  أطباقوعند ترك 
(  و 0) كما يالحظ في الصورة Overgrowth)الفطر الممرض و حدوث ظاهرة النمو فوق المسبب المرضي  )

ربما تعود   Biotrophicمما يدل على انه من النوع  (1)و  (12) اليهم أشارجاءت هذه النتيجة مطابقة لما 
 Trichoderma sppالفطر  أنواعقدرة ربما  إلى S. sclerotiorumفي تثبيط الفطر  T. virideقدرة الفطر 

على التطفل من خالل تكوين تراكيب حلزونية و االلتفاف  حول غزل الفطري للفطر الممرض و اختراق هايفاته 
 أو (02)و  gulcanases (21)و  Chitinases أنزيميالمحللة لجدران خالياه ومنها  األنزيمات إلنتاجربما و 

ثانوية  أيضو مواد  gliotoxin (0.)و  viridianو  glioviridinثانوية مضادة مثل  أيضمواد  إلنتاجه
 (.06)طيارة تعمل على تثبيط الفطريات الممرضة 

 

 

 

 

 
 

مختبريًا في الوسط  S. sclerotiorumضد الفطر الممرض  P. aeruginosa التضادية للبكتريا القدرة
 PDAالزرعي 

 .Sمقدرة تضادية عالية ضد الفطر  P. aeruginosa للبكتريانتائج االختبار ان  أوضحت 

sclerotiorum (2 الشكل )معاملة المقارنة من دون اللقاح البكتيري  إلى قياسا %5.بلغت نسبة التثبيط  إذ
 .Sتراوحت النسب المئوية لتثبيط الفطر  إذ (18) ،اليه ما توصلوهذه النتيجة تنسجم مع   .3%

sclerotiorum عزالت من البكتريا     باستعمالP. aeruginosa 62  في  (10)اليه  وما توصل ،%83ـ
 P. aeruginosaالبكتريا ثالث عزالت من  باستعمال Sclerotium rolfsiiالممرض  المزدوجة للفطرالزراعة 

البكتريا على تثبيط نمو الفطر  ويعزى قدرة .%60 ـ81728للتثبيط بلغت النسب المئوية  إذ PDAالوسط  على
وسيانيد الهيدروجين  وأنزيمات ومضادات حيوية ومركبات عضويةثانوية  أيضمواد  إلنتاجهاربما  الممرض
مواد الطيارة السامة ال إلنتاجها أو (،22) والمواد الغذائيةعن منافسة الفطر الممرض على المكان  فضالوغيرها 

 .Proteases (1)و Pectinases الفطر الممرض مثل الجدران خالي واألنزيمات المحللة

 أ ب جـ

 بطريقة الزرع المزدوج. S. sclerotiorumنمو الفطر  في T. virideالفطر  تأثيرصورة  3 شكل

 حضين من الت ايام 4بعد  S. sclerotiorum والفطر الممرض T. viride بين الفطرأ ــ ظاهرة التضاد 

 ب ــ المقارنة الفطر الممرض بمفرده 

 المرضي()النمو فوق المسبب  Overgrowth وظاهرة جـ ــ نتيجة التضاد بعد اسبوعين 
 

T.viride 

S. s 

T. viride 
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الحجرية للفطر  األجسامالثمرية من  األجسام إنتاجفي  P. aeruginosaوالبكتريا  T. virideتأثير الفطر 
  S. sclerotiorumالممرض 

 P. aeruginosaوالبكتريا  T.viride(  ان كل من الفطر  8( وصوره )2أظهرت النتائج جدول)
الثمرية المتكونة عليها فقد بلغ  األجسامالحجرية وعدد  األجساممعنويا  في عدد السويقات النامية من  خفضااحدثا 
/ جسم  1.58و   2735/ جسم حجري على التتابع قياسا  لمعاملة المقارنة  3750و  1.21و 3723و 3721

 T.virideحجري على التتابع وبلغ طول السويقات )ملم ( وقطر الجسم الثمري )ملم ( في معاملتي الفطر  
ال يوجد فرق معنوي  ملم على التعاقب اذ 37.0و  37.6ملم ،  3781و  .P. aeruginosa 376والبكتريا  

معنويا   وتفوقه T.virideملم بالتعاقب ، تعود كفاءة الفطر  3.49و  ملم  8710بينهما قياسا  لمعاملة السيطرة 
من الحضانة تحت  أسبوعا 12-10الثمرية بعد  واألجسامفي خفض عدد السوق  P. aeruginosaعلى البكتريا 

 . S.sclrotiorumالحجرية للفطر  األجسامنه قد عزل من ا إلى مستمرة وأضاءه° م 18ظروف درجة حرارة 

قدرة تعود  (01)المتعددة فقد ذكر Trichodermaليات الفطر آو  (.)( و00) ليهإ أشارو هذا ما 
المواد  إنتاجه إلىوربما  S.sclerotiorumعلى تحطيم الجسم الحجري للفطر  Trichoderma sppالفطر 
وقدرته على التطفل وقد لوحظ ذلك في  glotoxin (0.)و  Viridinو glioviridinمثل  المضادة األيضية

ويشاهد ذلك في  Overgrowthتجربة التضاد تحت ظروف المختبر من نمو الفطر فوق المسبب المرضي 
يقاف نمو المرض 3) الشكل وسيانيد  األثلينالمواد الطيارة مثل  إلنتاجهربما  أو Fungistasis (02)( وا 

الثمرية وطول السوق وقطر  واألجساموتعود فعالية البكتريا في خفض عدد السوق  (06)و  (20)هايدروجين 
،  gluconases , cellulytic إنزيماتألنتاج   P.aeruginosaقابلية البكتريا  إلىالجسم الثمري ربما 

Chitinolytic (0.،)   محللة لجدران الخاليا ال األنزيمات نتاجإلأوPectinases (9) و proteases  وتعود
° م 18ان ظروف التجربة عند درجة حرارة  إلى Trichodermaالفطر  إلىانخفاض  كفاءة  البكتريا قياسيا  

ى عل المضادةللمواد  .aeruginosa Pالبكتريا  إنتاجيعتمد  (18)ربما غير مالئمة لهذه البكتريا فقد ذكر 
 .الظروف البيئية وظروف التغذية

 

و البكتريا  S. sclerotiorumتضاد الفطر صورة  4 شكل

P. aeruginosa  التلقيح بطريقة  إجراءمن  أيام 4بعد

  األربعةالخطوط 
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الحجرية  األجسامالثمرية من  األجسام إنتاجفي  P. aeruginosaو البكتريا  T. virideتأثير الفطر  2جدول 
 . S. sclerotiorumللفطر 

 الصفات
 المدروسة

 المعامالت 

 عدد السويقات 
 )ملم(

الثمرية/  األجسامعدد  طول السويقات )ملم(
 جسم حجري 

قطر الجسم الثمري 
 )ملم(
 

Control 2.08 5.13 1.58 3.49 

P. aeruginosa 1.29 0.76 0.83 0.73 

T.viride 0.29 0.67 0.20 0.59 

L .S .D 0.31 4.12 0.43 2.43 
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 S. sclerotiorumالحجرية للفطر  األجسامالثمرية من  األجسامء على نشو P. aeruginosaتأثير البكتريا ب ـــ 
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 أ جـ ب
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