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 مواقع اليوكالبتوز في ألشجار المرضي المسبب عزل الدراسة استهدفت 
 والمناطق الرمادي مدينة بساتين وبعض االنبار جامعة من مختلفة

 والتي النباتية واألفرع السيقان ذبول بعالمات امتازت التي المحيطة
 راشح تاثير اختبر. السخامية الترسبات عليها ظهرت
 من يوم 20و 15و 10 بعد المعزول   Trichoderma sppالفطر

 الجمع مواعيد لكال التثبيط عدم نسب الفحص نتائج اظهرت اذ الحضن
 اما السابقة الجمع مواعيد لكال% 0 النسب كانت يوما 15و يوم 10

 في تأثيرا األعلى أعطت اللقاح من يوم 20 بعد الجمع مواعيد نتائج
 بلغت اذ  Hendersonula. toluroideaالممرض  الفطر نمو تثبيط

  بين الخلط تأثير  فحص  الدراسة واستهدفت% 73 للتثبيط النسبة
 20 بعد المعزول  Trichoderma spp للفطر الثانوي  االيض منتجات

 نسب بلغت والتي األكسدة مضادات من بعض  و  الحضن من يوم
 معامالت عند% 69 و%  70 و%  100 الممرض الفطر نمو تثبيط

 من بكل Trichoderma spp للفطر الثانوي  األيض لرواشحات الخلط
 .الترتيب على  تارتريت واألمونيوم  E فيتامين و الهايدروكوينون 
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Abstract 

The study aimed to isolate the pathogen of eucalyptus trees scattered in various 

locations of Anbar University and some of the groves of the city of Ramadi and the 

surrounding areas that were marked by signs of wilting stems and branches that 

showed soot deposits. The effect of Trichoderma spp fungi isolated 10 days, 15 days, 

and 20 days from cuddling was tested, as examination results showed non-inhibiting 

ratios for both collection dates 10 days and 15 days. The percentages were 0% for 

both previous collection dates. The results of collection dates after 20 days of the 

higher vaccine gave an effect in Inhibiting the growth of pathogenic mushrooms H. 

toluroidea  As the percentage of inhibition reached 73%  the result showed to examine 

the effect of mixing between products of secondary metabolism of the fungus 

Trichoderma spp isolated after 20 days from brood and some of the antioxidants, 

which reached the percentage of inhibition of the growth of pathogenic fungi 100% 

and 70% and 69% when mixing treatments for secondary metabolites Trichoderma 

spp. Has hydroquinone, vitamin E and ammonium tartrate, respectively.. 

Keywords: Dieback Disease, Hendersonula toruloidea, Trichoderma spp, secondary 

metabolism, antioxidants. 

 المقدمة

 البلدان من والعديد وأوربا األمريكية المتحدة الواليات في ويستوطن عالميا H. toruloidea الفطر ينتشر
 مصر، ووصفه في والمشمش الخوخ أشجار على عالميا مرة ألول الفطر سجل. االستوائية وشبه ، االستوائية

 أشجار من العديد يصيب اذ الفطريات، علم في المتخصص Rolland Marshall Nattrass البريطاني العالم
 عامل انه على H. toruloidea الفطر وصف الحقة دراسات في و. (15) البلدان من العديد في الفاكهة
 السخامي الداء ويسبب االمريكية أريزونا والية في اليوكالبتوز أشجار على مستوطن انه و لألشجار ممرض
 المكافحة في عالية مقدرة Trichoderma . harzianum الفطر يمتلك ،(8) والسيقان لالفرع التراجعي والموت

 عن المتسببة الجذور بأمراض اإلصابة وشدة نسبة خفض على يعمل فهو المرضية المسببات من الكثير على
 وفي( 13) البزاليا و والرز والحنطة والبطاطا الطماطة مثل النباتات من العديد في. Fussarium spp الفطر

 الممرضة الفطريات من عدد ضد فاعال تأثيرا Trichoderma spp الفطر امتالك الى( 12) اشار الخصوص

sc.saggedalseaidy@uoanbar.edu.iq


 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2021, 1العدد  19ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

86 

 

 الطماطه بادرات ذبول المراض المسببين F solaniو Rhizoctonia. Solani  الفطرين نمو تثبيط خالل من
 . مختبريا T.viride بفعل

 مختلف في تتسبب التي األضرار ضد فعالة تكون  مركبات كونها في لألكسدة المضادة المركبات أهمية تكمن
 تصيب التي واالضرار األمراض من مختلفة مجموعه وجود في تساهم والتي االوكسجينية التفاعالت انواع

 انه على Hydroquinone مركب( 4) وصف (.5) والسرطان الخلوي  التحلل مثل (DNA) النووي  الحمض
 التي تلك او البذور تصيب التي تلك وخوصا الفطريات من الكثير تجاه فعال الوقت نفس وفي امن أكسدة مضاد
 الخصوص وفي مول ملي 20 بتركيز Hyphae الفطرية الخيوط نمو يمنع انه اثبت إذ البذور بوساطة تنتقل

 طللوس او البذور معاملة عند سواء pH الهيدروجيني الرقم بقيمة يتأثر ال استخدامه أن إلى ا الدراسات أشارت
 تجاه وفعال امن حيوي  كمبيد استعماله في كبيرة اهمية يكتسب وبذلك الممرض الفطر عليه المعزول الزرعي

 على E لفيتامين لألكسدة المضادة الوظيفة تعتمد الفطريات بها تتسبب التي  المرضية المسببات من الكثير
 نشاط إخماد وبالتالي والبيروكسيد، األوكسيد فوق  المفرد، األوكسـجين مثل الحرة الجذور اقتناص على مقدرته

 الذي Glogtation peroxidase عكس على وهذا االبتدائية، مرحلتها في األغشية مستوى  على الحـرة الجذور
 اللبيدية للجذور المضاد بنشاطه يتميز هذا إلى باإلضافة لألغشية، إتالفها بعـد الفوقية األكسدة على يقضي

Alcoxyl وجذورHydroperoxy فيتامين ويساهم E الوظيفية المرونة يؤمن مما الغشاء فوسفولبيدات تشكيل في 
 نمو في االمونيوم مركبات تأثير ان الى(  2)  اشار. (5) لألكسدة المضاد نشاطه عن مستقلة وهـي لألغشـية

 عتمن كما الممرضة الفطريات نمو تمنع سامه مادة تعد التي الحرة االمونيا تكوين الى يعود الممرضة الفطريات
 تمنح إذ الفطرية الخاليا داخل  pHتغير  عن فضال محددة بتراكيز السبورات وتكوين الفطرية الخيوط استطالة
 قسم مون في كثيرا يؤثر والذي  الفطرية الخاليا داخل الهيدروجينية األرقام قيم من تغير بروتونات الحرة االمونيا

 لتوليد المطلوبة التركيزات أن إلى( 10) وأشار  الحموضة درجات من مالئم وسط الى تحتاج التي الفطريات من
 للقضاء كانت كافية مول ملي 11 الى مول ملي 5 بحدود االمونيوم أمالح من الغذائي الوسط في الحرة االمونيا

 . نموها وتثبيط F. graminearum الفطريات الى

 المواد وطرائق العمل

 اليوكالبتوز اشجار من عدة عينات جمعت: Hendersonulla spp الفطر وعزل المصابة النباتات عينات جمع
(Eucalyptose  )بالستيكية أكياس في ووضعت بالمرض  االصابة اعراض عليها  تظهر االنبار جامعة  من 

 وغسلت صغيرة قطع الى النباتية االنسجة قطعت ، الممرض الفطر لعزل مصدرا عدت إذ المختبر إلى ونقلت معقمة
 رالمقط بالماء غسلت ثم دقيقتين  على ولمدة ،%6 بتركيز الصوديوم هايبوكلورات بمادة وعقمت جيدا المقطر بالماء
 وحضنت(  PDA) وسط  على الصغيرة األنسجة قطع بعدها نقلت و المعقمة المادة تأثير إلزالة  عدة لمرات المعقم

 .   م   2±   25حرارة بدرجات األطباق
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 حرارة بدرجة Autoclave المؤصدة جهاز الوسط في وعقم PDA الوسط وحفظها حضر الفطرية العزالت تنقية 
121 o الحصول لغرض لتتصلب وتركت سنتمتر (9) قياس بتري  أطباق في دقيقة. 20 ولمدة بار 1.5 وضغط م 
 للفطر النامية المستعمرات من أجزاء ونقلت للفطريات المتكررة الزراعة طريقة اعتمدت نقية فطرية عزالت على

 مستعمرة حافة من ملم 6 بقطر أقراص بأخذ وذلك ،P.D.A وسط على اإلحيائية المكافحة وفطريات الممرض
 حرارة درجة الى الفطرية المزارع حضنت. معقم( Cork Borer) فلين ثاقب وباستعمال أيام 7 بعمر النامية الفطرية

 فطرية مزارع على الحصول بغية عدة لمرات العملية كررت. الفطرية المستعمرات ظهور لحين أيام7لمدة  م   25±2
 . °م5 حرارة درجة وعلى اختبار أنابيب في PDA وسط على بزرعها المنقاة العزالت حفظت. نقية

 فحص خالل من المظهرية والصفات الزرعية الصفات باعتماد والمنقاة المعزولة الفطريات شخصت: التشخيص 
 صبغة من بقطرة تحميلها بعد X 100 تكبير قوة تحت مجهريا   وفحصها المزرعة من أجزاء بأخذ الفطرية النموات

 حين في .Hendersonula spp الفطر لتشخيص( 7)في  الواردة التصنيفية المفاتيح اعتمدت وقد.  الالكتوفينول
 العلوم كليةالحياة،  علوم قسم في المجهرية األحياء مختبر من Trichoderma spp الفطر عزلة على الحصول تم
 . االنبار جامعة-

 مل 500 سعة دوارق  في( 1) اليه مااشار وفق  PDB الوسط حضر Trichoderma sppالفطر راشح تحضير 
 من أخذت سم 0.5 منها كل قطر أقراص بأربعة الدوارق  لقحت الموصدة، جهاز في وعقمت دورق / مل 200 بمعدل

( بالدقيقة /دورة 112) الهزازة الحاضنة في الدوارق  جميع حضنت  Trichoderma pp الفطرية المزارع أطراف
 السائلة المزارع رشحت الحضن فترة انتهاء وبعد يوم 20و يوم 15 و يوم 10 لمدة م 2+ 25 حرارة درجة تحت
 مايكرون  ملي 0.22 قطر بكتيرية مرشحات باستخدام الرواشح عقمت Whatman no.1 نوع الترشيح ورق  خالل

 Hendersonula الفطر نمو في  .Trichoderma spp الفطر رواشح تأثير اختبر ، هوائي تفريغ جهاز بمساعدة
spp . 

  مسبقا المحضر الفطر  راشح أضيف H.toluroidea الفطر نمو في .Trichoderma sppالفطر  راشح تاثير
 على حاوية سم 9  بتري  اطباق الى اللقاح من  يوم 20و  15و  10 بعد المعزول.Trichoderma spp  للفطر
 بالفطر األطباق بعدها لقحت ، الوسط تصلب قبل وذلك طبق لكل مل 20: 2 بنسبة  المعقم PDA الغذائي الوسط

H. toruloidea الطبق منتصف في ووضع أيام 5 بعمر الفطر مزرعة أطراف من ملم5 بقطر قرص بأخذ وذلك ، 
 96و 72 و 48 و 24 خالل  العمر متوسط قياس حسب  قياسات واخذت م 2+ 25 حرارة بدرجة األطباق حضنت

.  السيطرة بمعاملة النتائج ومقارنة الممرض  H. toruloidea الفطر لمستعمرة متعامدين قطرين معدل بأخذ ساعة
 للفطر الثانوي  االيض منتجات مع األكسدة مضادات من مختلفة تراكيز خلط تأثير.لمرتين التجربة كررت

Trichoderma SPP نمو في يوم 20 بعمر H.toruloidea مختلفة حضن مدد وعلى مختبريا. 

 حضرمحلول اذ( تارتريت واالمونيوم E وفيتامين الهايدروكينون ) األكسدة مضادات محاليل بخلط التجربة نفذت
 محلول و.المقطر الماء من مل 500 في المادة من غم 0.002  إذابة من مايكروليتر 20 بتركيز هايدروكينون 



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2021, 1العدد  19ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

88 

 

 اما.المقطر الماء من مل 100 في المادة من 0.05 باذابه المحلول حضر مول ملي 3 تركيز تارتريت امونيوم
 . مقطر ماء مل 100 في المادة من غم 0.38 بإذابة المحلول تحضير فتم مول ملي 9 بتركيز E فيتامين محلول

 :كاألتي المعامالت ورمزت 

  Trichoderma spp رواشح مل 1.75+  هايروكوينون  أو تارتريت امونيوم او E فيتامين مل 0.25=  1

  Trichoderma spp رواشح مل 1.5+  هايروكوينون  أو تارتريت امونيوم او E فيتامين مل 0.5=  2

  Trichoderma spp رواشح مل1+  هايروكوينون  أو تارتريت امونيوم او E فيتامين مل1=  3

  Trichoderma spp رواشح مل 0.75+  هايروكوينون  أو تارتريت امونيوم او E فيتامين مل مل1.25=  4

  Trichoderma spp رواشح مل 0.5+  هايروكوينون  أو تارتريت امونيوم او E فيتامين مل 1.5=  5

  Trichoderma spp رواشح مل 0.25+  هايروكوينون  أو تارتريت امونيوم او E فيتامين مل 1.75=  6

 الوسط إلى انفراد على كل وأضيفت مايكرون  0.22 فتحات بحجم بكتيرية مرشحات باستخدام الخالئط عقمت      
 التصلب عملية قبل الغذائي الوسط من مل 10 إلى الخليط من مل 1 بنسبة األطباق صب بعد PDA الغذائي
 Cork borer الفلين ثاقب بواسطة H.toruloidea الممرض الفطر مزرعة حافة من ملم 5 اخذ بعدها جيدا ومزجت

 ساعة 96 و 72و 28و 24 بعد النتائج أخذت م 2O± 25 حرارة بدرجة األطباق وحضنت أيام 5 بعمر مزرعة من
 كل من تركيز لكل مكررات ثالث وبواقع خليط لكل و للمستعمرة متعامدين قطرين متوسط بأخذ بقياس الحضن من

 التجربة كررت ، الغذائي الوسط مع إضافات اي بدون  تنميتها تمت والتي السيطرة معاملة مع النتائج وقورنت خليط
 . لمرتين

 والمناقشة النتائج 

أظهرت نتائج العزل من أفرع وقطع سيقان أشجار اليوكالبتوز المصابة، ظهور الفطر                  
Hendersonula toruloidea Nattrass،   وقد تميزت مستعمرة الفطر على وسطPDA  بشكلها القطني

أيام من  وعديمة اللون في مراحل نموها األولية ال تلبث ان تتحول الى اللون الزيتوني ثم األسود الداكن بعد أربعة
م. وقد بين الفحص المجهري تكوين الفطر للسبورات المفصلية  o 2±  25التحضين على درجة حرارة 

Arthrospores افة في بداية األمر ثم يدكن لونها بتقدم العمر وقد بسبب تجزئة الغزل الفطري إذ تكون شف
مايكروميتر  وهذه الصفات تطابق في  5 – 3.4×  8.5 – 2.2تحتوي على خليتين او اكثر أحيانا وبأبعاد 

 (  14الموصوفة من)  Hendersonula toruloideaصفاتها الفطر 
رواشح المزارع السائلة للفطر وجود تناسب عكسي في فاعلية  1تشير النتائج المعروضة في جدول 

Trichoderma spp  ومدة تعريض الفطرH. toruloidea  لهذه الرواشح )االيض الثانوي ( المنتجة من هذه
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المزارع ويمكن مالحظة ذلك من قيم معدالت مدة التعريض التي سجلت اعلى فاعلية للرواشح عند معاملة الفطر 
H. toruloidea  سم ومسجال فوارق معنوية واضحة مقارنة بما سجلته  2.2بلغ  ساعة وبقطر مزرعة 24لمدة

ساعة  72ساعة و 48سم للمدد  6.1سم و 4.2سم و 3.1مدد التعريض من معدل اقطار مستعمرات بلغت 
 ا سجلت فوارق معنوية فيما بينها ساعة على الترتيب والتي بدوره 96و

من  Trichoderma sppجات االيض الثانوي للفطر كما تفسر النتائج وجود تاثير واضح بين مواعيد جمع منت
ة يوم من تلقيح االوساط السائل 20اذ كان لموعد جمع الرواشحات بعد  H. toruloideaالمزارع السائلة في نمو 

جله سم بالمقارنة بما س 1.2بلغ  التأثير االعلى وبفارق معنوي  اذ سجلت معدل قطر المستعمرات               
سم على الترتيب  4.5سم و 4.9يوم من معدالت اقطار مستعمرات بلغت  15يوم و 10الجمع  كل من موعدي

م ،. س 4.7واللتان لم تبديا فروقا معنوية فيما بينهما من جهة او مع معاملة السيطرة التي سجلت معدال مقداره 
على مركبات سامة   Trichoderma sppكررت التجربة لمرتين .وقد تعود االسباب الى احتواء رااشح الفطر 

والتي تعمل على تحلل الجدار  Pyronesو  Trichoderminو  Virdinو  Gliotoxinو  Trichothecinمثل 
اح يوم من اللق 20اما عن تأثير الراشح بعد  ( 1الخلوي للفطر الممرض ان النتائج السابقة تتفق مع ما وجده )

و يوم وه 20لمؤثرة والتي ال تفرز اال بعد وصول مدة الحضن فقد تعود األسباب الى أكمال إفراز بعض المواد ا
 العمر المناسب ألنتاج المواد المؤثرة سواء كانت إنزيمية أو سمية والتي تمنع تكوين الجدار الخلوي للفطر

 الممرض مما يضعف نمو الفطر الممرض 
لفطر لمدد زمنية مختلفة في نمو ا المنمى Trichoderma sppرواشح المزارع السائلة للفطر  تأثير 1جدول

H.toruloidea 

  األرقام تمثل متوسطات ثالثة مكررات )أقطار مقاسة بالسنتمتر(.
متعدد الحدود وعلى مستوى معنوية  LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الصغيرة ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 

متعدد الحدود وعلى  LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الكبيرة افقيا ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار . 0.05
  0.05مستوى معنوية

متعدد الحدود وعلى مستوى  LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الكبيرة عموديا ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 
 0.05معنوية

معدل قطر المستعمرة  
 )سم (

مواعيد جمع رواشح الفطر  ) ساعة( H.toruloidea مدة حضن الفطر
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96 72 48 24 

4.6 
cd 

7.1 
mn 

5.2 
jk 

4.0 
hij 

2.4 
ef 

10 

4.5 
bd 

6.7 
ln 

5.2 
jk 

4.1 
ij 

2.0 
de 

15 

1.2 
a 

2.9 
fghi 

1.2 
cdf 

0.6 
bc 

0.0 
abc 

20 

4.7 
d 

7.3 
n 

5.5 
k 

3.8 
ghi 

2.4 
ef 

 السيطرة )بدون معاملة (

Lsd 0.2  6.1 
D 

4.2 
C 

3.1 
B 

2.2 
A 

 المعدل



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2021, 1العدد  19ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

90 

 

وفي خصوص  تأثير مزج نسب مختلفة من مركب مضاد االكسدة  الهايدروكوينون ورواشح المزارع السائلة      
و  3و  2ان نسب خلط المشار اليها باألرقام 2ئج الجدول يوم ، تبين نتا 20بعمر  Trichoderma sppللفطر 

و  5و  1وبفوارق معنوية واضحة عما سجلته نسب الخلط  H. toruloideaقد ثبطت بشكل كامل نمو الفطر  4
سم على الترتيب مما يشير الى ان فاعلية  1.1سم و  0.9سم و  0.4من معدالت اقطار مستعمرات بلغت  6

لتصل أدنى مستوياتها ) الفاعلية( عند الخلطة  Trichoderma sppالخليط تنخفض بازدياد نسبة رواشح الفطر 
اذ تكون نسبة رواشح الفطر في ادناه وبغض النظر عن نسب الخلط المختلفة وما اظهرته من تباين في  6

 وبشكل معنوي في خفض معدالت نمو الفطر مقارنة مع ما سجلته معاملة السيطرة فاعليتها اال انها جميعا اثرت
 سم . 4.75من معدل نمو متمثل باقطار المستعمرات الناتجة والبالغ 

ومن الجدير بالذكر ان نسب الخلط كافة قد أظهرت فاعلية عالية وبفوارق معنوية في تثبيط نمو الفطر      
H.toluroidea املة السيطرة .وقد يعود التأثير في نمو الفطر الممرض الى زيادة تركيز بالمقارنة بمع

ينتج مضاد اكسدة مركب هيدروكينون ايضا كما أشار  Trichoderma sppالهيدروكينون اذ وجد ان فطر 
والذي يقوم باختزال  Tricholignanيصنع  Trichoderma spp( إذ أشار الى وجود جين في فطر 9اليه)

يد الثالثية الى الثنائية  التي تلعب دورا مهما في نمو النبات وتحميه من اجهاد االكسدة بسبب ايونات الحد
. وهنا تبدو Ortho-hydroquinoneمركبات الحديد إذ ان أحد المنتجات النهائية لعمليات االكسدة هو تصنيع 

 Hendersonulaالممرض واضحة اذ تؤثر في نمو الفطر  Hydroquinoneالزيادة في تركيز الهيدروكينون 
spp  من خالل ارتباطه ببروتينات الخاليا الفطرية للفطر ومنع تكوين خاليا جديدة من خالل تدميرDNA 

 . .Hendersonula sppوبالتالي يسيطر على نمو الفطر الممرض 
 

طر مايكروليتر ومستلخص المزارع السائلة لعزلة الف 20تاثير خلط مركب الهايدروكينون بتركيز  2جدول
Trichoderma SPP  بنسب مختلفة في نمو العزلة الفطريةH.toluroidea وبالتداخل مع مدد حضن 

 مختلفة

معدل قطر المستعمرة  
 )سم (
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 األرقام تمثل متوسطات ثالثة مكررات )أقطار مقاسة بالسنتمتر(.
 . 0.05متعدد الحدود وعلى مستوى معنوية  LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الصغيرة ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 

 0.05متعدد الحدود وعلى مستوى معنوية LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الكبيرة افقيا ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 
 0.05متعدد الحدود وعلى مستوى معنوية LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الكبيرة عموديا ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار  

 ، Tricoderma sppمل  1.5مل هايدروكينون +  Tricoderma spp  ،2  =0.5 مل 1.75مل هايدركينون +  0.25=1
 ، Tricoderma spp 0.75مل هايدركينون +  Tricoderma spp 4  =1.25 1.0مل هايروكينون، +  1.0= 3 
  Tricoderma sppمل  0.25مل هايروكينون +  Tricoderma spp  ،6  =1.75مل  0.5 مل هايدروكينون +1.5=  5 

 

 Trichoderma sppورواشح المزارع السائلة للفطر  Eاما فيما يخص تأثير مزج نسب مختلفة من فيتامين 
ان تأثير نسب الخلط تعكس حالة تناسب عكسي مع انخفاض  3يوم ، إذ يتضح من نتائج  الجدول  20بعمر 

و  5و  4و  3و 2و 1اذ سجلت نسبة الخلط  Eوزيادة نسبة فيتامين  Trichoderma sppكمية رواشح الفطر 
سم على الترتيب مسجلة  2.0و  1.9سم و  1.7سم و  1.6سم و  1.5سم و  1.4معدالت أقطار بلغت  6

من جهة  4.75فوارق معنوية واضحة فيما بينها من جهة ومع معاملة السيطرة التي سجلت معدل نمو بلغ 
ساعة أعلى  24لمدة الحضن  1جلت معامالت نسب الخلط ، تداخل نسب الخلط مع مدد الحضن فقد سأخرى 

بمتوسط  96ومدة الحضن  6، أما اقل تأثير فقد أظهرته معاملة الخلط سم 0.5فاعلية تمثلت بمتوسط نمو بلغ 
سم ومن الجدير بالذكر ان نسب الخلط كافة قد أظهرت فاعلية عالية معنوية في  3.8اقطار مستعمرات بلغ 

( اذ 3بالمقارنة بمعاملة السيطرة . وقد اتفقت النتائج مع ما اوجده الباحث ) H.toluroideaتثبيط نمو الفطر 
 Alternaria% ضد الفطر  92.5كان بمعدل   .Trichoderma spp رأشاروا في دراستهم ان تأثير الفط

spp   و فطرBotrytis cinerrea   عند الخلط مع مضاد األكسدة فيتامين  66.6في حين قل التأثير إلى %
E  يعود السبب ان فيتامينE  أكسدة الجزيئات الحيوية يلعب دورا مهما في حماية الخاليا وتحييدها من ضرر

 .Trichoderma sppالخاليا في مواجهة التأثير التاكسدي الذي يحدثه رواشح االيض الثانوي لفطر  ومساعدة
 Trichodermaملي مول ومنتجات المزارع السائلة لعزلة الفطر  6بتركيز  Eتأثير خلط فيتامين  3جدول 

SPP بنسب مختلفة في نمو العزلة الفطرية H. toruloidea وبالتداخل مع مدد حضن مختلفة . 
 

 بالسنتمتر(.مقاسة  )أقطار ثالثة مكرراتاألرقام تمثل متوسطات 
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 معدل قطر المستعمرة  )سم (
 )ساعة ( H.toruloideaمدة حضن الفطر 

 نسب الخلط )مل (
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2.0 F 3.8 r 2.5 l 1.2 f 0.7 c 6 
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متعدد الحدود وعلى مستوى  LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الصغيرة ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 

 . 0.05معنوية 

ستوى متعدد الحدود وعلى م LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الكبيرة افقيا ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 

 0.05معنوية

ى متعدد الحدود وعلى مستو LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الكبيرة عموديا ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار   

 0.05معنوية

 ، Tricoderma sppمل  E  +1.5مل فيتامين  Tricoderma spp  ،2  =0.5مل  E  +1.75مل فيتامين  0.25=1

 ، Tricoderma sppمل  E  +0.25مل فيتامين  Tricoderma spp 4  =1.75مل E  +،1.0مل فيتامين  1.0= 3 

  Tricoderma sppمل  E  +0.25مل فيتامين  Tricoderma spp  ،6  =1.75مل  E  +0.5مل فيتامين 1.5=  5 

 

مزج نسب مختلفة من امونيوم تارتريت ورواشح المزارع السائلة  4كما أعطت النتائج  المعروضة في الجدول 
يوم ، إذ يتضح من النتائج ان أعلى فاعلية تثبط سجلت عند نسبة الخلط  20بعمر  Trichoderma sppللفطر 

لتبدأ بالتناقص مع زيادة نسبة األمونيوم تارتريت ونقصان  سم 1.3بلغت  H.toluroideaبمعدل نمو للفطر  1
سم  2.9سم و 1.6معدالت نموبلغت  3و 2اذ سجلت نسب الخلط  Trichoderma sppنسبة رواشح الفطر 

غ بداللة انخفاض معدل نمو الفطر مسجال قطر مستعمرة بل 4على الترتيب لتعود لألرتفاع تارة عند نسبة الخلط 
سم ليعاود التأثير باألرتفاع مرة أخرى عند  2.8بمعدل نمو بلغ  5رة أخرى عند الخلطة سم وينخفض تا 2.5

ر سم عاكسا حالة من التذبذب في التأثير مع عدم وجود عالقة ثابتة . ومن الجدي 1.9بمعدل نمو بلغ  6الخلطة 
بالمقارنة بمعاملة  H.toluroideaبالمالحظة ان المعامالت جميعا أبدت تأثيرا تثبيطيا معنويا لنمو الفطر 

 من جهة أخرى  4.75السيطرة التي سجلت معدل نمو بلغ 
بالمقارنة  H.toluroideaان نسب الخلط كافة قد أظهرت فاعلية عالية وبفوارق معنوية في تثبيط نمو الفطر  

 Trichodermaبمعاملة السيطرة .ومن النتائج يفسر ان تأثر النمو بمقادير الخلط االولى كان لرواشح الفطر 
spp  اذ لم يؤثر على عمل اإلنزيمات المتوفرة في   وان االمونيوم ترتريت بسبب كميته قليلة مقارنة بالرواشح

الرواشح في حين عند زيادة كمية االمونيوم ترتريت في مقادير الخلط المتبقية اثر على عمل إنزيمات رواشح 
مركبات االمونيوم تعطل عمل بعض اإلنزيمات ( ان 11إذ أشار الباحث )  Trichoderma sppالفطر 

مل من  0.25: 1.75بالتراكيز العالية في حين نتائج معاملة   Trichoderma sppالمفروزة من قبل الفطر 
 .كان التأثير لمضاد األكسدة في التأثير على نمو الفطر الممرض  Trichoderma sppاالمونيوم ورواشح 
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 Trichodermaالخلط بين مضاد االكسدة االمونيوم ترتريت ورواشح االيض الثانوي للفطر  تأثير 4جدول 
spp  يوم من اللقاح على العزلة الفطرية  20والمعزول بعدH. toruloidea  . وعلى مدد زمنية مختلفة 
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 بالسنتمتر(.مقاسة  )أقطار ثالثة مكرراتاألرقام تمثل متوسطات 

 . 0.05متعدد الحدود وعلى مستوى معنوية  LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الصغيرة ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 

   0.0عنويةمتعدد الحدود وعلى مستوى م LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الكبيرة افقيا ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 

متعدد الحدود وعلى مستوى  LSDالمتوسطات متشابهة االحرف الكبيرة عموديا ال تختلف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 

مل  1.5مل امونيوم تارتريت +  Tricoderma spp  ،2  =0.5مل  1.75+  مل امونيوم تارتريت 0.25=0.051معنوية

Tricoderma spp ، 

 ، Tricoderma sppمل  0.75مل امونيوم تارتريت +  Tricoderma spp  ،4  =1.25مل 1.0مل امونيوم تارتريت +  1.0= 3 

  Tricoderma sppمل  0.25مل امونيوم تارتريت +  Tricoderma spp  ،6  =1.75مل  0.5مل امونيوم تارتريت + 1.5=  5 
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