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 مكافحة في T. Virideو   Trichoderma harzianum اإلحيائيةعامال المكافحة تأثير 
 المحمية العفن الرمادي في الطماطة والباذنجان تحت ظروف الزراعةمرض 

    علي كريم محمد الطائي                               ذياب عبد الواحد فرحان العيساوي             
 جامعة الموصل-كلية الزراعة والغابات                                   األنبارجامعة -الزراعةكلية           

 الخالصة

ت الفطر طريقة الزرع المزدوج لبعض عزال باستخدامالمقدرة التضادية  اختبارات نتائج أوضحت
Trichoderma harzianum  والفطرT. viride  ضد الفطرB.cinerea  كثر العزالت تأثيرا هي أإنT. 

harzianum (T1،Bioconte كما أوضحت نتائج .)المواد الطيارة لنفس عزالت الفطر  اختبارT. 

harzianum  والفطرT. viride الوسط على PDA اإن ( لعزلةT1 حققت ) على نسبة تثبيط ضد الفطر أ B. 

cinerea  حيائية الفطر عامال المكافحة األ بينت نتائج تأثيركذلك . %77بلغتT. harzianum (A1) 
 صنفالطماطة  في صابةاإلشدة و  نسبة دى الى خفض معنوي فيأ ستخدامهماان أT. viridi (A2 )والفطر 

 استخداموبينت نتائج  .الملوثة بالفطر الممرض فقط الشاهدمقارنة بمعاملة برشلونة  صنف وجدان والباذنجان
 B2+ رش بالمعامالت و B.  cinereaتلويث بالفطر  B1) إلحيائيةاعامال المكافحة  ضافةإلطرائق مختلفة 

من التلويث  أيام 5+ رش بالمعامالت بعد  B3  =B2و B.  Cinereaرش بالمعامالت + تلويث بالفطر 
 أن أفضل طريقة هي (من الرشة السابقة أيام 41ت بعد + رش بالمعامال B4 =B3 و B.  cinereaبالفطر 

B4)  من التلويث +  أيام 5بعد  اإلحيائيةأضافة العوامل  حيائية +تلويث بالفطر الممرض +األ العوامل= أضافة
على خفض معنوي في نسبة أ الطريقة  هذهأذ حققت  السابقة(من الرشة  أيام 10بعد  اإلحيائيةأضافة العوامل 

الملوثة بالفطر  الشاهدمقارنة بمعاملة برشلونة  صنف وجدان والباذنجان صنفالطماطة  في صابةاإلوشدة 
 فقط.الممرض 

Effects of two biological agents Trichoderma harzianum and T. viride 

in control of gray mold disease in tomato and eggplant under 

greenhouse condition 
Theyab Abd Al-Wahed Al-Esawee               Ali Kareem Mohammed AL-Taae  
        Agri. Coll._ Univ. of Anbar                                Agri and Forestry Coll._Univ. of Mosul                                             

                                                     Abstract    

 Results indicated that using tests of double culture between B. cinerea and 

isolates of bioagents Trichoderma harzianum and T. viride showed that most isolates 

effect was T. harzianum (T1, Bioconte), In inhibition the pathogen. Results also 

revealed that the volatile substances for same isolates of T. harzianum and T. viride 

achieved the (T1, Bioconte) highest inhibition rate against B. cinerea which reached 
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77%. Also resulted demonstrated that both bio control agents T. harzianum (A1), T. 

viride  (A2), achieved a reduction in the rate of infection and severity of gray mold 

infection on tomato (wijdan variety )and eggplant (Barcelona variety) compared to 

control treatment contaminated by using different  addition  methods (B1 = B. 

cinerea, B2 = T. harzianum or T. viride  + B. cinerea, B3=B2 + T. harzianum or T. 

viride  after 5 days addition B. cinerea   and B4 = B3 + after 10 days from addition of  

B3) All the best methods treatment was B4.which reduced the infection and severity 

of gray mold disease on tomato(wijdan variety )and eggplant (Barcelona variety) .  

 المقدمة

 تواجهمن المشاكل التي  Botrytis cinereaيعتبر مرض العفن الرمادي المتسبب عن الفطر        
تصل  قتصاديةايسبب هذا المرض خسائر  إذزراعة محاصيل الخضر المختلفة وخصوصا في الزراعة المحمية 

هي همها أ طرائق عدة في مكافحة المرض ولعل  ستخدمتا( 0و49من المحصول ) %01كثر من أالى  أحيانا
المبيدات كون هذه الطرائق تعطي نتائج سريعة وواضحة و تتالءم مع مختلف  باستخدامالطرائق الكيميائية 

 المبيدات الكيميائية في الواليات المتحدة استخدام( إن نسبة 44) لبيئات وسهولة تطبيقها ، حيث ذكرالظروف وا
نسان هذه المواد شكل خطرًا على األ استخداممن بين طرائق مكافحة اآلفات الزراعية ، لكن  %71 تصل

 ( . 41خرى والنظام البيئي )والكائنات الحية األ

اآلفات الزراعية  ( إن االستخدام المتكرر للمبيدات الكيميائية أدى الى ظهور سالالت جديدة من1وّجد )
خيرة الى البحث عن طرائق مكافحة تحل بدياًل عن طرائق تجه الباحثون في اآلونة األأتقاوم فعل المبيدات لذلك 

المكافحة الكيميائية تكون فعالة في مكافحة اآلفات الزراعية ليس لها ضرر على الكائنات الحية المفيدة والبيئة 
ــ  أنواعإلحيائية لألمراض النباتية التي تركزت في الغالب على هم هذه الطرائق هي المقاومة اأ ومن  ال

Trichoderma  spp  وقدرته على العيش في معظم البيئات وقلة المتطلبات الغذائية  كثارها  و لسهولة عزله
نتاج أهي قدرتها على   Trichodermaالفطر  أنواع( ومما  زاد من كفاءة استخدام 21وشيوعه في التربة )

( مقدرة 8و 7(. كما وّجد )41) Xylanaseو B-1-3 glucanaseوchitinase  و protaseكالـــ  اإلنزيمات
 Demadineو Virideneو Trichodermine نتاج المضادات اإلحيائية مثلأنواع الفطر في أ
  .Acetaldehydeو Gliotoxineو

  A,Bمثل امتالكها سموم فطرية  األخرى في المنافسة والتثبيط لألحياء  األنواعزاد من قدرة بعض هذه 

Koningin ehariana pyridone   6و-Penty-1-apyrone (41  كذلك قدرته على  45و .)نتاج أ
مواد تشبه االوكسينات أو منظمات نمو نباتية أو إنتاجه غاز  أو Phyto stimulatorالنباتية الهرمونات 

(. كذلك 40و 9و 42و 4)األثيلين المحفز لإلنبات وكذلك زيادة جاهزية العناصر المعدنية الموجودة في التربة 
المجهرية المستخدمة في برامج  األحياءمن  أخرى  أنواعمع  Trichodermaنواع الفطر أ استخداموّجد إنه يمكن 

هذه  استخدمتزادت من كفاءته فقد  Trichodermaالمقاومة اإلحيائية كما إن تنوع طرائق إضافة الفطر 
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كذلك استخدم رشًا على المجموع الخضري  (40في معامالت الشتالت ) الزراعة أوفي معاملة التربة قبل  األحياء
مرض العفن الرمادي من  يسببهلما  ونظرا (.0)رمادي على العنب بشكل عالق بوغي لمكافحة مرض العفن ال

هدفت الدراسة الى تقويم  الملوثات.على محصولي الطماطة والباذنجان ولغرض تقليل من  قتصاديةاخسائر 
 المرض.مقاومة  في T. viride و Trichoderma harzianumحيائية كفاءة عامال المكافحة األ

 المواد وطرائق العمل

ضد الفطر  T. virideو  Trichoderma harzianumاختبار المقدرة التضادية لبعض عزالت الفطر 
Botrytis cinerea  

المقدرة التضادية لبعض عزالت الفطر  ( وذلك لغرض دراسة تأثير2)نفذ هذا االختبار حسب طريقة 
T.harzinum  وهي عزلةBioconute (T1) ( وعزلة الخالديةT2 وعزلة بغداد )(T3)  وعزلة الفطر T. 

viride (T4 ضد الفطر )Botrytis  cinerea  م بواسطة ثاقب الفلين من مستعمرة فطرية م 5بأخذ قرص قطره
 Botrytis  cinerea والفطر الممرض  harzinum Trichoderma.لكل من عزالت الفطر  أيام 7بعمر 

ويوضع   P.D.Aبحيث يوضع قرص الفطر الممرض في مركز نصف طبق بتري الحاوي على الوسط الزراعي 
في  األطباقثم توضع  األخرفي مركز نصف الطبق   harzinum Trichoderma.القرص من عزالت الفطر

 Trichodermaبعدها جرى قياس معدل نمو الفطر الممرض وعزالت الفطر  أيام 7الحاضنة لمدة 

.harzinum  المتعامدة  ثم حسبت النتائج للمقدرة اإلمراضية  حسب السلم الموضوع من قبل    األقطاربقياس
 ( وحسب االتي :2)

 (2قبل )يوضح درجات التضاد حسب السلم الموضوع من  1جدول

 5 4 3 2 1 الدرجة

مل اإلحيائي االع الوصف
 يغطي كامل الطبق

مل اإلحيائي االع
 يغطي ثلثي الطبق

مل اإلحيائي االع
 يغطي نصف الطبق

الفطر الممرض 
 يغطي ثلث الطبق

الفطر الممرض 
 يغطي كامل الطبق

 .Tو Trichoderma harzinum المواد الطيارة لبعض عزالت الفطرختبار تأثير التجربة ُنفذت         

Viride الممرض  ضد الفطرBotrytis cinerea ي على الوسط الزرعPDA  المتقابلة  األطباقوفق طريقة
وهي عزلة  T.harzinum( وذلك لغرض دراسة تأثير المواد الطيارة لبعض عزالت الفطر 1)ذكره   وحسب ما

Bioconute (T1( وعزلة الخالدية  )T2( وعزلة بغداد )T3 وعزلة الفطر  ) T. viride (T4ضد الفطر )B. 

cinere  سم حاوية وسط  9بتري قطر  أطباقحيث جرى تلقيحP.D.A   بعمر  أعالهبمستعمرة عزالت الفطريات
، م بحيث يوضع القرص بمنتصف الطبقم 5وذلك بأخذ قرص من المستعمرات بواسطة ثاقب فلين قطر  أيام 7

 B. cinerea فطر الممرضال أطباقبعدها ووضعت  األطباق أغطيةلكل عزلة ثم تم إزالة  أطباق 1استخدمت 
تكون في األسفل مع  Trichodermaالفطر  أطباقأي إن   Trichodermaبصورة مقلوبة فوق عزالت الفطر 
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وعزالت B. cinerea الحاوية الفطر األطباقبعدها تم ربط كل زوج من  األطباقمراعاة عدم قلب 
Trichoderma  بارا فلم( بواسطة شريط شفاف( )Parafilm) ، لكل  أطباق 1لها تستخدمامعاملة المقارنة و
بدون وضعها بصورة  B. Cinereللفطر الممرض أطباق 1وقد استخدمت Trichoderma عزلة من الفطر 

ثم ُحسبت نسبة التثبيط المئوية وفق  أيام 41لمدة  ºم2±25الى الحاضنة بدرجة   األطباقمتقابلة بعدها نقلت 
 األتيةالمعادلة 

التثبيط  =   %
 معدل نمو الفطر في المقارنة − معدل نمو الفطر في المعاملة

 معدل نمو الفطر في المقارنة
   CRDوفق تصميم  . نفذت التجربة 411%×

في   T. virideو Trichoderma  harzianum دراسة تأثير عامال المكافحة اإلحيائية ل تجربةنفذت       
 البيت البالستيكي إذ كان .والباذنجان تحت ظروف البيت المحمي مكافحة مرض العفن الرمادي على الطماطة

العامرية  حيث تم حراثة البيت البالستيكي خالل شهر تموز وبعد -فلوجة-في محافظة األنبار م9×م50بابعاد 
بعدها ُأجريت حراثة ثانية لخلط المبيد مع التربة وبعد ذلك اغلق البيت  2-م غم4الحراثة نثر مبيد البازمايد 

 N. P. Kالبالستيكي لمدة شهر كامل بعدها فتحت ابواب البيت المحمي لغرض التهوية وبعد ذلك أضيف سماد 
سم وقسم كل خط الى عدة 71والمسافة بين خط وأخر  وطخط 9/ بيت ثم قسم البيت الى  غرامكيلو  51بواقع 

برشلونة  صنفوجدان و الباذنجان صنف سم وبعد ذلك زرعت الطماطة 11جور والمسافة بين جورة وأخرى 
  . DRCوزعت المعامالت عشوائيًا وفق تصميم 4-مكرر نباتات 0بواقع ثالث مكررات لكل صنف وبواقع 

معامالت الطماطة صنف الث مكررات ضم العامل األول وبث  CRDوفق تصميم  ةتم تنفيذ تجربة عاملي       
ومعاملة المقارنة السليمة  T. viride(A2)و  T.harzianum(A1)معامالت وهي المعاملة  وبأربع الوجدان

م العامل الثاني بينما ض. (A4(  ومعاملة المقارنة الملوثة بالفطر الممرض )A3) Topsin-mالمعاملة بالمبيد 
الرش بعامل المكافحة ، و (B1) أيام 5بعد  اإلحيائية+ الرش بعامل المكافحة  B. cinerea طرق رش وهي أربع

+ الرش بعامل  أيام 5بعد  B. cinereaالرش بعامل المكافحة (، و B2) أيام 5بعد  B. cinereaاالحيائية   
+ الرش  أيام 5بعد  B. cinerea+  اإلحيائيةالرش بعامل المكافحة ، و (B3) أيام 5بعد  اإلحيائيةالمكافحة 

، (B4من الرشة السابقة ) أيام 41بعد  اإلحيائية+ الرش بعامل المكافحة  أيام 5بعد  اإلحيائيةبعامل المكافحة 
معامالت الباذنجان أما  .وأخرى مسافة نصف متر بين معاملة  شملت الوحدة التجريبية على ست نبات وترك

 .Bحضر عالق الفطر  جدان.مع الطماطة صنف الو صنف برشلونة أجريت بنفس طريقة المعاملة المستخدمة 

cinerea  والفطرينT.harzianum(A1 )وT. viride(A2 ) ( 47حسب طريقة ) 4-مل سبور 741بتركيز
 (.48وفق الدليل المرضي للباحث ) اإلصابةالنسبة المئوية لإلصابة كما ُحسبت شدة حساب يوم تم  91وبعد 

 Disease Severityشدة اإلصابة % Scaleالمقياس  

  %21 - %رصف مصابة   األوراقمن  22%-1%
  % 11 %21 مصابة األوراقمن  42%- 21%
  % 11- %01 من سيقان مصابة %12 - %1و مصابة  األوراقمن   02% -41%
  81%- %01 من السقان واألزهار %32 - %11و مصابة  األوراقمن   02%  -  01%
  %%81-411 وكذلك السيقان واألزهارمصابة  األوراقمن      %-01%122 -
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 النتائج والمناقشة                                              

 .Bضد الفطر  T.  viride وTrichoderma harzianumاختبارات المقدرة التضادية لبعض عزالت الفطر 

cinerea 

  .Bأدت إلى تثبيط نمو الفطر  T.  harzianum إن كافة عزالت الفطر 2 من الجدوليالحظ 

Cinerea ر هذه العزالت تأثيرًا هي العزلةوكانت اكثT1    إذ سجل نموًا على كامل الطبق أما بقية العزالت فقد
 لعزالت الفطرفقد حقق نموًا مقاربًا  T.  viride. أما الفطر B.  cinereaالفطر حققت نموًا متقاربًا نسبيًا ضد 

T.  harzianum  (T2 ،T3 إن تباين هذه العزالت في مقدرتها التضادية قد يعزى إلى التباين في سرعة النمو )
 (.1و 5الكونيدات أو اختالف المقدرة التنافسية لهذه العزالت ) إنتاجوالسموم وكذلك اختالف  اإلنزيمات إفرازأو 

ضد الفطر الممرض  T.  virideوالفطر   T.  harzianumيوضح المقدرة التضادية لعزالت الفطر  2الجدول 
B.  cinerea 

  T. viride  (4T)وعزلة الفطر( 3T( وعزلة بغداد )2Tوعزلة الخالدية ) Bioconute (1T)*عزلة 
 اطباق1في   .Trichodermaلفطر لعزالت االقطري  **كل رقم يمثل معدل النمو

  .Bفي نمو الفطر  T.  virideوالفطر  T.  harzianumاختبار تأثير المواد الطيارة لبعض عزالت الفطر 

cinerea  على الوسط الزرعيPDA 

في  T.  virideوالفطر  T.  harzianum كفاءة العزالت المستخدمة للفطر  1 يالحظ من الجدول
، أما  %77نسبة تثبيط بلغت  أعلىT1  (Bioconte  )إذ حققت العزلة B.  cinerea تثبيط الفطر الممرض 

. مقارنة مع معاملة على التوالي  %17، %05،  %04فكانت نسبة التثبيط    T2 ،T3،T4بقية العزالت
 إنتاج. إن هذا التباين في تأثير هذه العزالت يعود الى تباين العزالت في %1.1رنة التي كانت نسبة التثبيط المقا
 (.1و 5اهم وسائل هذه الفطريات في تثبيط نمو الممرضات. )يديات والمواد الطيارة التي تعد الكون

في نمو  T.  virideوالفطر  T.  harzianumيوضح تأثير المواد الطيارة لبعض عزالت الفطر  3 جدول
 PDAعلى الوسط الزرعي  B.  cinereaالفطر 

 للتثبيط % معدل النمو القطري )سم( رمز العزلة  للتثبيط% معدل النمو القطري )سم( رمز العزلة 
T177 ٭٭0.91 ٭ A T3 5.85 05 B 
T2 5.05 04 B T4 1.1 17 C 

Control B.  cinerea 9.1 1.1 D    
 T. viride (4T) ( وعزلة الفطر3T( وعزلة بغداد )2Tوعزلة الخالدية )Bioconute (1T )عزلة *

 اطباق 1٭٭كل رقم يمثل معدل 
 .%5دنكن متعدد الحدود عند احتمالية  توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار ال هانفس الحروفب٭٭٭المعامالت التي تشترك 

 درجة التضــــاد ٭٭ معدل النمو القطري )سم( رمز العزلــة ٭ درجة التضــــاد ٭٭ معدل النمو القطري )سم( رمز العزلــة ٭

1T 09.3  1 3T 09.2 2 
T2   0932 2 4T 092 2 
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وتداخالتها  االضافة وطرائق T.  Virideو Trichoderma harzianumتأثير عامال المكافحة االحيائية 
 رض العفن الرماديبم في % الصابة لنبات الطماطة / وجدان

حققت  A2 (T.  Viride)و A1 (Trichoderma harzianum)أن المعاملتين  1 يوضح الجدول
على التوالي بالقياس مع معاملة المقارنة الملوثة  % 02,57و% 15,81خفضًا معنويًا في %االصابة بلغت

من نتائج التحليل و   . % 87,51اكثر  إلصابةنسبة ا فقط والتي بلغت  فيها  B. cinereaبالفطر الممرض 
لفطر الممرض + عاملة + تلويث با)رش بالم B4ظهرت المعاملة أ المعامالت إضافةطرائق  لتأثير اإلحصائي

من الرشة السابقة( أفضل خفض في  أيام 41رشة بالمعاملة بعد  التلويث +من  أيام 5رش بالمعاملة بعد 
 نتائج التحليلمن و . B3و B2اإلضافة التي لم تختلف معنويا عن طريقتي  %14ووصلت الى  لإلصابة%

 إذامالت المع أفضل B4و A1التداخل بين  اإلضافة كانلتأثير التداخل بين المعامالت وطرائق  اإلحصائي
وطريقتي  A1لم يختلف معنويا عن التداخل بين  والذي %11,11بلغت  اإلصابةسبة نحققت خفضًا معنويًا في 

 .B3و B2 اإلضافة

وتداخالتها  اإلضافةوطرائق  T.  Virideو Trichoderma harzianum اإلحيائيةتأثير عامال المكافحة 
 :بمرض العفن الرمادي لنبات الطماطة / وجدان اإلصابةلشدة  في %

حققت خفضًا معنويًا في % لشدة االصابة بالقياس مع A2و A1أن المعاملتين  5 يوضح الجدول
هذه المعامالت تأثيرًا أكثر فقط وكان  B. cinereaمعاملة المقارنة الملوثة بالفطر الممرض 

A1(Trichoderma harzianum وبشدة ) المعاملة  أما % 28.8إصابةA2 (T.  Viride)  فحققت خفضًا
 .Bبالقياس مع معاملة المقارنة الملوثة بالفطر الممرض  %11.2بلغ  اإلصابةلشدة  النسبة المئويةعنويًا في م

cinerea اإلضافةطرائق  لتأثير اإلحصائيمن نتائج التحليل و   .% 55.8 اإلصابةلشدة  بلغت فيهاوالتي  فقط 
+ رشة  من التلويث أيام 5المعاملة بعد لفطر الممرض + رش ب)رش بالمعاملة + تلويث باB4المعاملة  أظهرت

 ،%20ووصلت الى  اإلصابةمن الرشة السابقة( أفضل خفض في شدة  أيام 41بالمعاملة بعد 

)رش بالمعاملة + تلويث بالفطر الممرض + رش  B3 نفي حين لم تختلف معنويا عن الطريقتي 
 اإلصابة)رش بالمعاملة + تلويث بالفطر الممرض( والتي وصلت شدة  B2التلويث( ومن  أيام 5بالمعاملة بعد 

لتأثير التداخل بين المعامالت وطرائق  اإلحصائي نتائج التحليلمن  التوالي.على  %11,25و % 14,8فيها 
حقق خفضًا معنويًا  إذالتداخالت  أفضل B4 اإلضافة طريقة معA2و A1المعامالت التداخل بين  اإلضافة كان
ختلفت معنويا عن معاملة المقارنة الملوثة بالفطر اعلى التوالي والتي  %27و %21 بلغ اإلصابةفي شدة 
 Trichodermaالفطر  أنواع تأثير . ان%57 اإلصابةلشدة  % بلغت فيهاوالتي  فقط B. cinereaالممرض 
 Xylanaseو B-1-3 glucanase وchitinase و protaseكالـــ  اإلنزيمات إنتاجقدرتها على م يعزى الى

 Virideneو Trichodermineالمضادات اإلحيائية مثل  إنتاجالفطر في  أنواعمقدرة  (8و 7). كما وّجد (41)
في المنافسة والتثبيط  األنواعزاد من قدرة بعض هذه  . ومماAcetaldehydeو Gliotoxineو Demadineو
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-Penty-1-6 و A,B Koningin ehariana pyridoneمثل امتالكها سموم فطرية  األخرى لألحياء 

apyrone (41 45و)النباتية الهرمونات  إنتاج ا. كذلك قدرتهPhyto stimulator  ومواد تشبه االوكسينات أو
العناصر المعدنية الموجودة في التربة  وزيادة جاهزيةغاز األثيلين المحفز لإلنبات  امنظمات نمو نباتية أو إنتاجه

 . (40و 9و 42و 4)

    اإلضافةوطرائق  T.  virideو Trichoderma harzianum اإلحيائيةتأثير عامال المكافحة  4الجدول 
 ماطة / وجدان بمرض العفن الرماديلنبات الط إلصابةوتداخالتها في % 

 اإلضافةطريقة  تأثير لنبات الطماطة / وجدان إلصابةفي %  اإلضافةالتداخل بين المعامالت وطرق  تأثير اإلضافةطريقة 

A1 A2 A3 A4 

B1 81,11AB  81,11AB  40,07CD  81,11AB  00,7A  
B2 11,11BCD  00,07ABC  40,07CD  81,11AB  51  AB 
B3 11,11BCD  00,07ABC  40,07CD  81,11AB  51 AB 
B4 11,11BCD  11,11BCD  1D        411A     14B   

              B 02,57  B 42,78  C         87,51  A  15,81 المعامالتتأثير 
A1معاملة الفطر = Trichoderm   harzianum         A2   معاملة الفطر =T. viride   3A  المعاملة السليمة المعاملة =

                                       فقط Botrytis  cinerea= المعاملة الملوثة بالفطر الممرض  A4                                 فقط       Topsin-mبالمبيد 
1B  تلويث بالفطر الممرض =B.cinerea  2        + رش بالمعاملةB  رش بالمعاملة + تلويث بالفطر الممرض =B.cinerea 
3B  =2B  4                   ايام من التلويث 5بالمعاملة بعد + رشB  =3B   ايام من الرشة السابقة  41+ رشة بالمعاملة بعد 
 كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالث مكررات وكل مكرر يحتوي ست نباتات ٭

 .%5متعدد الحدود عند احتمالية دنكن  توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار ال هانفس الحروفبالمعامالت التي تشترك  ٭٭

 

 اإلضافة وطرائق T.  virideو Trichoderma harzianum اإلحيائيةتأثير عامال المكافحة  5الجدول 
 بمرض العفن الرمادي لنبات الطماطة / وجدان اإلصابةوتداخالتها في % لشدة 

طريقة  تأثير لنبات الطماطة / وجدان إلصابةفي % لشدة  اإلضافةالتداخل بين المعامالت وطرق  تأثير اإلضافةطريقة 
 A1 A2 A3 A4 اإلضافة

B1 51A  57A  0  CD  50      A 12,2     A 
B2 21C  17AB  0,07CD  55,11  A 11,25  AB    

B 3 24BC  10AB  5   CD  55       14,8  AB  

B4 21CD  27BC  1D      57     A 20,1    B 
  C 11,2 B 1,1  D            55,8  A 28,8 المعامالتتأثير 

A1  معاملة الفطر =Trichoderm   harzianum          A2   معاملة الفطر =T. viride   3A  المعاملة السليمة المعاملة =
                                       فقط Botrytis  cinerea= المعاملة الملوثة بالفطر الممرض  A4                                  فقط       Topsin-mبالمبيد 

1B  تلويث بالفطر الممرض =B.cinerea  2        + رش بالمعاملةB  رش بالمعاملة + تلويث بالفطر الممرض =B.cinerea 
3B  =2B  4                   ايام من التلويث 5+ رش بالمعاملة بعدB  =3B   ايام من الرشة السابقة  41+ رشة بالمعاملة بعد 
 كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالث مكررات وكل مكرر يحتوي ست نباتات ٭

 .%5دنكن متعدد الحدود عند احتمالية  توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار ال هانفس الحروفبالمعامالت التي تشترك  ٭٭
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وتداخالتها  اإلضافةوطرائق  T.  Virideو Trichoderma harzianum اإلحيائيةتأثير عامال المكافحة 
 بمرض العفن الرمادي  لنبات الباذنجان / برشلونة إلصابةفي % 

لم تحقق  A2(T.  Viride)( وTrichoderma harzianum) A1أن المعاملتين  0الجدول يوضح 
على التوالي بالقياس مع معاملة المقارنة  %51و % 15.81بلغت إذ اإلصابةالنسبة المئوية خفضًا معنويًا في 

نتائج  وأظهرت  .%00.00 اإلصابةالنسبة المئوية  بلغت فيهافقط والتي  B. cinereaالملوثة بالفطر الممرض 
لم تختلف معنويا في  B4، B3، B2، B1 ان المعاملة كافة المعامالت إضافةطرائق  لتأثير اإلحصائيالتحليل 

من   .على التوالي %54,11و %15.81و %11.11و %17.11 لإلصابةبلغت %  إذ لإلصابةخفض %
ان التداخالت بين المعاملتين  اإلضافة يتضحلتأثير التداخل بين المعامالت وطرائق  اإلحصائي نتائج التحليل

A1 (Trichoderma harzianumو )A2(T.  Viride)  كافة  اإلضافةو وطرائقB4, B3, B2, B1  لم
بالقياس مع معاملة  لإلصابةلم تختلف معنويا في خفض % انههاكما  لإلصابةتختلف معنويا في خفض %

 فقط B. cinereaالمقارنة الملوثة بالفطر الممرض 

وتداخالتها  اإلضافةوطرائق  T.  Virideو Trichoderma harzianum اإلحيائيةتأثير عامال المكافحة 
 :للباذنجان اإلصابةلشدة  في %

معنويًا في خفًض % لشدة االصابة لكنها اختلفت  تختلف لمA2و A1أن المعاملتين  7يوضح الجدول 
فقط  B. cinereaمعنويًا في خفًض % لشدة االصابة بالقياس مع معاملة المقارنة الملوثة بالفطر الممرض 

 A1 (Trichodermaهذه المعامالت تأثيرًا  أكثروكان  % 55,8 اإلصابةلشدة % بلغت فيهاوالتي 

harzianum المعاملة  أما % 21.25إصابة ( وبشدةA2 (T.  Viride)  فحققت خفضًا معنويًا في % لشدة
)رش بالمعاملة + B4المعاملة  أظهرت اإلضافةطرائق  لتأثير اإلحصائيمن نتائج التحليل  .21.51بلغ  اإلصابة
من الرشة  أيام 41من التلويث  + رشة بالمعاملة بعد  أيام 5لفطر الممرض + رش بالمعاملة بعد تلويث با

 B3 نفي حين لم تختلف معنويا عن الطريقتي %21,51ووصلت الى  اإلصابةالسابقة( أفضل خفض في شدة 
ش بالمعاملة + )ر B2 و (من التلويث أيام 5)رش بالمعاملة + تلويث بالفطر الممرض + رش بالمعاملة بعد 

على التوالي .من نتائج   %27.75و %24.75فيها  اإلصابةتلويث بالفطر الممرض( والتي وصلت شدة 
مع A2 و A1كان التداخل بين المعامالت    اإلضافةلتأثير التداخل بين المعامالت وطرائق  اإلحصائيالتحليل 

على التوالي كما  %41و %45بلغ اإلصابةحقق خفضًا معنويًا في شدة  إذافضل التداخالت  B4طريقة الرش 
ختالفا معنويا بالقياس مع معاملة ا  B2 و B3مع طرائق الرش A2 و A1 التداخالت بين المعامالت أظهرت

 .%51 اإلصابةفقط والتي بلغت  فيها % لشدة   B. cinereaالمقارنة الملوثة بالفطر الممرض 

 و، protaseكالـــ  اإلنزيمات إنتاجقدرتها على م الى يعزى  Trichodermaالفطر  أنواع تأثيران  

chitinase وB-1-3 glucanase وXylanase (41) إنتاجالفطر في  أنواعمقدرة  (8و 7). كما وّجد 
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. Acetaldehydeو Gliotoxineو Demadineو Virideneو Trichodermineالمضادات اإلحيائية مثل 
 A,Bمثل امتالكها سموم فطرية  األخرى في المنافسة والتثبيط لألحياء  األنواعزاد من قدرة بعض هذه  ومما

Koningin ehariana pyridone 6و-Penty-1-apyrone (41 45و)الهرمونات  إنتاج ا. كذلك قدرته
غاز األثيلين المحفز  اومواد تشبه االوكسينات أو منظمات نمو نباتية أو إنتاجه Phyto stimulatorالنباتية 
 .(40و 9و 42و 4)العناصر المعدنية الموجودة في التربة  وزيادة جاهزيةلإلنبات 

 اإلضافةوطرائق  T.  virideو Trichoderma harzianum اإلحيائيةتأثير عامال المكافحة  0 الجدول
 لنبات باذنجان / برشلونة بمرض العفن الرمادي  إلصابةوتداخالتها في % 

 اإلضافةطريقة  تأثير لنبات باذنجان / برشلونة إلصابة %في  اإلضافةالتداخل بين المعامالت وطرق  تأثير اإلضافةطريقة 
A1 A2 A3 A4 

B1 00,07A  00,07A  5,11   C    00,07A  54,11A  
B2  51AB   00,07A  1,11   C 00,07A  15303     A     
B3 11,11ABC  11,11ABC   1,11  C           00,07A  11,11A   
B4 11,11ABC  11,11ABC  1,11   C       00.07A  17,11A   

   45303A  52322  A 1933   B   00.07A   المعامالتتأثير 
A1  الفطر = معاملةharzianum   Trichoderm      A2   معاملة الفطر =T. viride   3A  المعاملة السليمة المعاملة =

                                       فقط Botrytis cinerea= المعاملة الملوثة بالفطر الممرض  A4                                     فقط Topsin-mبالمبيد 
1B  تلويث بالفطر الممرض =B.cinerea  2        + رش بالمعاملةB  رش بالمعاملة + تلويث بالفطر الممرض =B.cinerea 
3B  =2B  4                   ايام من التلويث 5+ رش بالمعاملة بعدB  =3B  ايام من الرشة السابقة  41+ رشة بالمعاملة بعد 
 كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالث مكررات وكل مكرر يحتوي ست نباتات ٭

 .%5دنكن متعدد الحدود عند احتمالية  توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار ال هانفس الحروفبالمعامالت التي تشترك  ٭٭

 اإلضافةوطرائق  T.  virideو Trichoderma harzianum اإلحيائيةتأثير عامال المكافحة  .الجدول 
 لنبات باذنجان / برشلونة بمرض العفن الرمادي إلصابةوتداخالتها في % لشدة 

طريقة  تأثير في % شدة االصابة لنبات باذنجان / برشلونة اإلضافةالتداخل بين المعامالت وطرق  تأثير اإلضافةطريقة 
 A1 A2 A3 A4 اإلضافة

B1  17AB  17AB  1,11EF   51A  12,75 
B2 27BCD  14BC  1,11F 51A  2.3.5AB  

B3  48CDE  40 1,11F  51A  213.5    

B4 45CDEF  41DEF  1,11F  51 A  22352   

  B     24352   1322     5332  24325 المعامالتتأثير 
A1  معاملة الفطر =Trichoderm   harzianum      A2   معاملة الفطر =T. viride   3A  المعاملة السليمة المعاملة =

                                       فقط Botrytis  cinerea= المعاملة الملوثة بالفطر الممرض  A4                               فقط       Topsin-mبالمبيد 
1B  تلويث بالفطر الممرض =B.cinerea  2        + رش بالمعاملةB  رش بالمعاملة + تلويث بالفطر الممرض =B.cinerea 
3B  =2B  4                   من التلويث أيام 5+ رش بالمعاملة بعدB  =3B   من الرشة السابقة  أيام 41+ رشة بالمعاملة بعد 
 كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالث مكررات وكل مكرر يحتوي ست نباتات ٭

 .%5دنكن متعدد الحدود عند احتمالية  توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار ال هانفس الحروفبالمعامالت التي تشترك  ٭٭
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