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Trichodermaفعالیة عزالت من الفطر  spp.   جاهزیة الفسفور وبعض العناصر في زیادة

  للنباتةیلمغذاالصغرى

  

  حامد شالكه مغیرو اهللا علوانأسامه عبد، هادي مهدي عبود، فالح حسن سعید 

  ةزراعیدائرة البحوث ال/العلوم والتكنلوجیاوزارة

  

  الخالصة

.Trichoderma spp (T.9,T.26,T.28)الث عزالت محلیه من الفطركفاءة ثت الدراسه لتقیم ذنف

االلیات كإحدى)Cu,Fe,Zn,Mn(للنبات ألمغذیهلفسفور وبعض العناصر الصغرى في زیادة جاهزیة ا

  .لنمو النبات التحفیزیةكفاءتهالتفسیر المفترضة

في Pیة عنصروزیادة جاهز ابة صخرالفوسات على اذT.28,T.26,T.9أظهرت النتائج قابلیة العزالت 

لتر في معاملة /ملغم(0.02)لترعلى التوالي مقارنه /ملغم(0.53,1.34,1.57)بلغ تركیزه اذمزارعها السائله

  .المقارنه

في الوسط MnO2ابة مركباعلى اذ(T.28,T.26,T.9)كما أظهرت النتائج قابلیة العزالت المختبره 

الذائب Znمركبولتر/ملغم(3.46,3.03,3.03)ائبالذMnبلغ تركیزالزرعي السائل اذ

,28.7)وعلى التوالي قیاسا ب المختبرةلتر للعزالت /ملغم) (37.63,31.63,36.62 لتر في معاملة /ملغم(2.3

كل منهما في المزارع بل لوحظ انخفاض في تركیزCuوFeفیما لم تسجل زیاده في جاهزیة عنصري , المقارنه

  .المختبرةللعزالت السائلة

  

Effeetivity of three isolaty of Trechoderma spp. In increaning 
phosphor and some  micronutrients avaliabity

  

Faleh H. Saeed , Haddy M. Abood , Usana A. Alwan & Hamed S. Magir
Ministry of Science and Technology

  

Abstract
This study was conducted to evaluate the efficiency of three local isolates of 

the fungi Trichoderma spp.(T.9,T.26,T.28) in increasing availability phosphor and 
some micronutrients (Mn, Zn, Fe and Cu) as one of the supposed mechanism of 
growth enhance.

The results revealed the ability of the three tested isolates in increasing the 
solubility of Rock phosphate and increasing the (P) availability which recorded 
(0.53,1.34 and 1.57) mg/ L respectively compared to 0.02 mg/L at in control 
treatment.

Results also showed that isolates T.9,T.26 and T.28 soluble of MnO2in broth 
culture (3.46 ,3.03 and 3.o3 )mg/L and ZnO (37.63, 31.63 and 36.62 ) mg /L as 
compared to (28.7and 2.3 ) mg/L for two element in control treatment.

No increment in Cu and Fe solubility was recorded .
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  ةالمقدم

Trichodermaلفطر یعد ا spp.برزت أهمیته یه سعة االنتشار رمیة التغذمن الفطریات الناقصه وا

فعالیته كعامل مكافحه أحیائیه ضد مسببات أمراض النبات الفطریه ومما ) 1(مطلع القرن الماضي عندما سجل

وأعتمادا على . (3)و)2( في زیادة نمو النباتات الملقحه بهااالیجابي لبعض أنواعهزاد من أهمیته التأثیر 

تعمل بشكل متداخل لتحفیز نمو فقد أقترحت عدة آلیات  مختلفه وقدوسط الزراعهفعالیته االحیائیه في 

  -:وهي ) 5( و)4(النباتات

) .2( السیطره على المسببات الممرضه الثانویه -1

.(7)و)6( انتاج الهرمونات النباتیه المحفزه للنمو -2

.(8)و) 4( یه للنبات المغذونقل المعادنزیادة امتصاص -3

). 9(تحویل المواد العضویه المعقده الى مكوناتها البسیطه المفیده للنبات -4

) .2( زیادة تحمل النبات لظروف االجهاد البیئي -5

تتعرض العناصر المعدنیه في الترب الى عدة أذ, (11)و)10(یه للنباتالمغذزیادة جاهزیة العناصر -6

وصولها تي تؤثر في قابلیةائبه القده من االشكال غیر الذائبه الى الذوصور معنتقاالت كیمیائیهتحوالت وأ

Trichodermaوتؤدي االحیاء المجهریه ومنها الفطروامتصاصها بواسطة الجذور spp.   دورا مهما في

ویه للنبات ومقاومته لتغذیات النبات وبالتالي فهي تؤثر في الحاله االعدید من مغذابة وزیادة جاهزیةاذ

ة الجل زیادما بینهافقد تتداخل آلیاتةثالثوقد أجمعت العدید من البحوث على.(11)و)4(لالمراض

من Acidificationااللیه االولى هي تحمیض الوسط,یه للنبات جاهزیة العدید من العناصر المغذ

Trichodermaفطران لل) 12( له حیث وجد )pH( خالل خفض الداله الهدروجینیه  spp.   المقدره

, عضویهالابة الفسفور وزیادة جاهزیتة من مركب ثالثي فوسفات الكالسیوم  نتیجة افرازه لالحماض على اذ

ابة الفسفور وبعض العناصر لیست االلیه الرئسیه الذحموضة الوسط الزرعي ان زیادة) 4( فیما وجد 

ي تكوین الحاله المخلبیه لبعض هأما االلیه الثانیه ف. ك لانما هنالك آلیات اخرى تشترك في ذاالخرى و 

Trichodermaان الحدى عزالت الفطر ) 10(فقد وجد, ) 12(یاتللفطر جة االیض الحیويالعناصر نتی

harzianumالحدید من خالل تحویله الى حالته  المخلبیه وأختزاله من جاهزیةالمقدره على زیادةFe+3  

لیة االكسده االلیه الثالثه لزیاده جاهزیة العناصر المعدنیه فهي آأما , متصاصالجاهز لالFe+2الى 

ده الى ان لبعض الفطریات المقدره على افادة النبات من خالل جهد االكس) 13( فقد أشاروالختزال

ه الناتج عن نمو یؤدي االنخفاض فیور أذفي محیط الجذoxidation redaction potantialواالختزال

Trichoderma  .فطریات وخاصه ال sppالى أختزال أیوناتZn+2 ,Cu+2 ,Mn+3لها الىوتحویZn+1

,Cu+1 ,Mn+2االختزال تزداد بالضافه الى ان فعالیة أنزیماتالنباتورجذمن قبل صاصاهزه لالمتالج

  .)5( ري والنحاس في المحیط الجذدیدفي ظروف نقص الح

Trichodermaمختبریا عن فعالیة ثالث عزالت من الفطر   ا هدفت الدراسه الى التحري لذ spp.

     ه للنبات یلصغرى المغذفور وبعض العناصر اابة وزیادة جاهزیة عنصر الفسفي اذ)T.28 , T.26 ,T.9(هي

)Cu ,Fe ,Zn ,Mn .(  

  

  ق العملائالمواد وطر 
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ث أستخدمت فیها ثالو  2003-2002في وزارة العلوم والتكنلوجیا في عامي راسه مختبریهت دنفذ

تم الحصول علیها من قسم المبیدات )spp.Trichoderma)T.28,T.26,T.9عزالت محلیه من الفطر 

سابقهفي دراسهأثبتت كفاءه عالیه في تحفیز نمو النباتات الملقحه بهادائرة البحوث الزراعیه حیث–االحیائیه 

CuO  Fe2O3,صخر الفوسفات (ائبه من الذبة المركبات غیر ات في اذالولدراسة قابلیة هده العز ) 14( ,ZnO 

MnO2 ( اتبعت طریقة)مل 100كل من الصور السابقه واضافتة الى ملغم من50والتي تتلخص بأخد )10

)لتر مستخلص الخمیره / غم 1،لتر سكروز/غمSucrose Yeast extract )30من الوسط الزرعي السائل 

15لمدة 3سم/كغم 1.5وضغط oم121عقمت بجهاز الموصده على درجة حراره  , مل 250في دوارق حجم  

pH meterللوسط الزرعي الحاوي على المعادن بأستخدام )pH( الك قیاس الداله الهدروجینیهوتم بعد ذ, دقیقه 

بدون تلقیح دوارق أخرى ملم من كل من العزالت المختبره مع ترك 5لقحت الدوارق بواقع قرص واحد قطر,

على درجة )shaker incubaiter(ثم حضنت بجهاز حضن هزاز, وكررت كل معامله ثالث مراتللمقارنه 

ومن ثم Whatman)5( بورق ترشیح حجمأیام ثم رشحت محتویات كل دورق 6و4 2,لمدة0م25حراره  

3رعه الصافي بأضافةثم حمض راشح المز , (pH)وقیست درجة حموضتهملي مول0.22بمرشح دقیق حجم

فطري لحین قیاس تركیز العناصر لك الیقاف النمو اللمنع ضیاع االیونات الحره وكذHclقطرات من حامض 

أما العناصر Spectrophtometerالضوئيائبه فیه حیث قدر الفسفور بأستخدام جهاز تحلیل الطیف الذ

 Automic Absorptionري ذاز المطیاف الفقد تم قیاس تركیزها بأستخدام جه) Mn,Zn,Fe,Cu(الصغرى 

spctrophtometer  .  

  

  ةالنتائج والمناقش

Trichodermaراسة قابلیة عزالت الفطرد spp.خر الفوسفاتيالصإذابة في  

Trichodermaأظهرت نتائج تقیم قابلیة عزالت  spp.)T.28 ,T.26 ,T.9  ( الصخر ذابةإفي

هذه العزالت تباینت في مقدرتها إن) (Sucrose Yeast extractSYالفوسفاتي في الوسط الزرعي السائل

على معاملة (P=0.05)اال انها جمیعا تفوقت معنویا pتي ومن ثم زیادة جاهزیة الصخر الفوسفاإذابةعلى 

(1.57,0.53, 1.34)بلغ معدل تركیزه إذ) بدون تلقیح (ألمقارنه لتر على التوالي قیاسا بالتركیز /ملغم(

  ) .1جدول ( ألمقارنهلتر في معاملة /ملغم(0.02)

فقد بینت النتائج ان العزالت أحدثت زیاده معنویه بتركیزه في الوسط Caأما فیما یخص عنصر 

, 17.9, 28.0)الزرعي قیاسا مع معاملة المقارنه رغم تباین تأثیرها اذ بلغ معدل تركیزه  لتر/ ملغم   ( 34.6

أن هذه النتائج التي تؤكد مقدرة , (12.5)ى التوالي مقارنه بتركیزه في معاملة المقارنه وعلللعزالت الثالث أعاله 

والكالسیوم في الوسط الزرعي ت وبالتالي زیادة جاهزیة الفسفورفاالعزالت الثالث المختبره على اذابة صخر الفوس

2)السائل تتفق نتائج  في Caمن جهه وPإذابةت على لكن التباین التي أظهرته بین العزال(11)و(4)و(

في كتلتها الحیویه Pعلى مسك ربما یعود الى طبیعة كل عزله وقابلیتهاالوسط الزرعي السائل من جهه أخرى 

Biomass أن زیادة تركیز حیث وجد(10)وهو ماأكدهCa في الوسط الزرعي یرافقه انخفاض في تركیزP فیه

من Pعلل ذالك بأن الكتله الحیویه للفطر عملت على سحب عنصر وقد T.9وهذا ینطبق على سلوك العزله 

الوسط الزرعي للمساهمه في بناء كتلتها الحویه حیث یعد الفسفور من العناصر الحیویه المهمه لمختلف الكائنات 

  .(12)الحیه ومنها الفطریات 
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  وسفاتيبة الصخر الفعلى أذا.Trichoderma sppقابلیة بعض عزالت الفطر )1(جدول 

  المعامالت
موعد القیاس بعد        

  )یوم (
pH

  )لتر/ملغم (العناصر المذابه 

PCa

Control  
2  7.oo0.02  7.60
45.5o0.0318.20
66.800.0111.70  

6.430.0212.50    المتوسط

T.9
28.300.7043.10
48.000.6041.50
66.900.30  19.40

7.730.5334.66    المتوسط

T.26
28.401.4017.71
48.301.5217.92
68.001.8118.21

8.231.5717.94    المتوسط

T.28
27.200.7319.29
45.901.7133.00
66.001.6131.90

6.631.3428.06    المتوسط

متوسط موعد 

  القیاس

27.720.7121.92
46.920.9627.65
66.920.9320.30

L.S.D.  0.05  0.020.04  0.13  للمعامالت

L.S.D.  0.05  0.110.020.04  لألیام

L.S.D.  0.05  0.230.040.08  للمعامالت واألیام

  

بینت النتائج ان فقدأما بالنسبه لتحدید أفضل مده زمنیه الزمه ألحداث أكبر جاهزیه لهذین العنصرین

وهذه النتیجه تكاد تتفق مع ما توصل Caو Pذابة صخر الفوسفات وتحریر عنصريأیام هي المثلى أل4مدة 

أیام من أضافته للوسط الزرعي السائل 3الذي وجد ان أفضل اذابه لصخر الفوسفات حدثت بعد (10)الیه 

Trichodermaالملقح بأحدى عزالت الفطر  harzianum..  

فقد Caوpنوع العزله وأفضل مده الزمه ألحداث أكبر جاهزیه من عنصري أما بالنسبه للتداخل بین 

T.28 ,T.26 ,T.9بینت النتائج ان لكل عزله مده زمنیه مثلى ألحداث تلك الجاهزیه أذ تطلب تأثیر العزالت 

ف أنواع وهذا قد یعود الى اختالنمن كال العنصریهیوما على التوالي ألحداث أكبر جاهزی(2 ,6 ,4)مده قدرها 

  .(10)و(4)أشار الیهالعزالت وبالتالي اختالف افرازاتها االیضیه والتي قد تكون المسببه لهذه الجاهزیه وهو ما 

لوسط الزرعي كما هو مفترض لزیادة لخفض الداله الحامضیهوفیما یخص قابلیة العزالت المختبره في 

عزالت الثالث في زیادة حموضة الوسط بل العكس فقد ذوبان صخر الفوسات فلم یسجل تأثیرا معنویا ألي من ال

 7.74للوسط الزرعي اذ بلغ (pH)أحدثتا زیاده معنویه في قیمة معدل T.9و   T.26بینت النتائج ان العزلتین 

التي لم تختلف معنویا عن معاملة المقارنه في قیمة  T.28على التوالي قیاسا بمعاملة المقارنه والعزله)(8.24 ,

pH)( أن هذه النتیجه تدل على عدم وجود عالقه بین اذابة صخر الفوسفات ,على التوالي ( 6.4, 6.3)اذ بلغ
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وذلك ربما یعود الى ان (10)و (4)بل العزات المختبره وقیمة تفاعل الوسط الزرعي  وهي تتفق مع نتائج من ق

  .كمیة الحامض الناتجه ال تكفي الذابة الصخر الفوسفاتي

Trichodermaیة عزالت الفطر دراسة قابل spp.نبات ابة بعض العناصر الصغرى المغذیه للفي إذ  

في إذابة الصیغ الكیمیائیه غیر الذائبه األتیه T.28و  T.26 ,T.9قابلیة العزات إختبار أظهرت نتائج 

Fe2O3,ZnO,MnO2وCuO في الوسط الزرعي السائلSY داله الوعالقة ذلك بقابلیتها المفترضه  لخفض

ZnوMnأن العزالت الثالث تفوقت معنویا في مقدرتها على زیادة جاهزیة عنصري ,للوسط الزرعي الحامضیه

على (P=0.05)تفوقا معنویا T.28قیاسا مع معاملة المقارنه لكنها تباینت في هذه المقدره فقد أظهرت العزله 

 31.6 ,36.6)(o3 ,3.46.3, 3.03)هز الجاZnو Mnإذ بلغ معدل تركیز عنصري T.26وT.9العزلتین 

لتر /ملغم(2.3)(28.7)هما في مزارع المقارنه الذي بلغ كل منیزكر قیاسا بتالتتابععلى لتر/ملغم( 37.6,

  ) 2جدول (وعلى التوالي 

  

Tichodermaقابلیة بعض عزالت الفطر)2(جدول  spp.المعدنیه الصغرىعلى إذابة بعض العناصر.  

  المعامالت
موعد القیاس 

  )یوم(بعد 
pH

  لتر /العناصر المذابه ملغم

Mn  ZnFe  Cu

Control
26.201.5028.500.5014.00
47.203.60  28.701.0014.50
66.601.8028.90  1.9016.30

6.662.3028.701.1314.90    المتوسط

T.9
26.402.5036.800.4014.00
47.603.80  32.20o.2013.80
67.202.8040.900.3013.70

0.3013.90  36.62  7.063.03    المتوسط

T.26
26.601.9027.500.9013.90
47.704.60  30.70  0.3013.20
67.202.60  36.700.3013.60

31.630.5013.20  7.163.03    المتوسط

T. 28
26.403.5036.700.2014.00
47.603.60  31.100.1012.20
67.203.30  45.100.3011.50

37.630.2012.50  7.063.46    المتوسط

موعد متوسط

  القیاس

26.402.3532.370.5014.00  
47.523.90  30.670.4013.40
67.052.6137.890.7013.50

L.S.D. 0.050.160.110.25  0.100.10  للمعامالت

L.S.D. 0.05   0.080.080.080.060.10  لالیام

L.S.D. o.o5 للمعامالت

واألیام
0.180.180.240.170.35

في المزارع  ZnوMnأن هذه النتائج التي تؤكد مقدرة العزالت المختبره على زیادة جاهزیة عنصري 

Trichodermaمن الفطر T.22الذي أكد أن للسالله (2)السائله تتفق مع ما وجده  harzianum مقدره على

  .في مزاعها السائله  ZnوMnزیادة جاهزیة عنصري 
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في مزارعها السائله فلم FeوCuعنصري جاهزیةعلى العزالت الثالث المختبره بالنسبه لتأثیرأما

ارع مقارنه بتركیزها في مز تظهر زیادة في جاهزیتهما بل العكس لوحظ إنخفاض معنوي في تركیز كل منهما 

Trichodermaالمقارنه وقد یعزى هذا االنخفاض الى إمتصاصهما في الكتله الحیویه لعزالت الفطر  spp.  

إضافه الى إحتمال عدم مقدرة هذه العزالت على زیادة جاهزیتهما لكن ذلك یتناقض مع نتائج دراسه (10)

معنویه في حیث أكدت حدوث زیاده أستخدمت هذه العزالت كلقاح لتحفیز إنبات بذور ونمو شتالت النارنج  

(14)جاهزیة هذان العنصران في ترب الزراعه وفي المحتوى الكلي  لكل منهما في المجموع الخضري للنباتات 

قابلیة زیادة  جاهزیتهما  في T. harzianumالفطرالذي لم یجد الحدى سالالت(10)ذلك یتماشى مع نتائج و 

) خلب(ح مزرعة تلك السالله المقدره على زیادة جاهزیتهما من خالل مسك المزارع السائله لكنه وجد أن لراش

من قبل جذور النبات  وهي الى الصوره المخلبیه الذي یعد أحدى الصور الجاهزه لالمتصاص الحدید وتحویله 

ركیزه بالوقت نفسه غیر جاهزه للمسببات الممرضه للنبات وكذلك وجد نفس الباحث أن عنصر النحاس قد ازداد ت

ذو الدور الجاهز للنباتCu+1الى Cu+2نتیجة الدور الذي تلعبه أنزیمات االكسده واالختزال حیث تختزل 

  .االیجابي في عملیة بناء االنزیمات ومنظمات النمو التي تحفز نموالنبات

لوحظ فیما لم تظهر النتائج أي مقدره للعزالت المختبره على زیادة حموضة الوسط الزرعي بل العكس

وهذا یتفق مع ما أشار ) المقارنهمعاملة (زارع غیر الملقحه ملمزارع العزالت مقارنه بالإنخفاض حموضة الوسط

بعض العناصر المهمه اللذین لم یجدو أهمیه لتحمیض وسط الزراعه كآلیه تفسر زیادة جاهزیة (10)و  (4)الیه 

كثر ممكن أن تشترك في مما یعني أن آلیه أخرى أو أویعود ذلك الى قلة كمیة الحامض المنتجهلنمو النبات 

  .(13)كدهلك وهو ماأذ
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