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الخالصة
المتسبب عف الفطر

بينت نتائج المسح الحقمي ألربع مناطق لزراعة الطماطة في محافظة بابل وجود مرض الذبوؿ الفيوزارمي

عزؿ. %46 -30  وبنسبة أصابة تراوحت مابيفFusarium oxysporum f. sp Lycopersici )Sacc( Snyder& Hanse
,  مف التربة المحيطة بجذور نباتات الطماطة في ناحية جبمو في محافظة بابلPenicillium corylophilum (Dierckx) الفطر
 أوضحت نتائج اختبار المقدرة االمراضية. كعامل مقاومة أحيائيةFusarium oxysporum واستعمل في مقاومة الفطر الممرض
 عمى بذور الفجل قدرتو االمراضية العالية إذ تراوحت النسبة المئوية إلنبات بذور الفجل مابيفF. oxysporum لمفطر الممرض
في بذور الفجل في اختبار المقدرة االمراضية إذ بمغت النسبة المئوية

P. corylophilum  لـ تظير أمراضية لمفطر. %4-2

 مقدرتو التضادية العالية لمفطر الممرض إذP. corylophilum  أظيرت نتائج المقدرة التضادية لمفطر اإلحيائي. %97 لالنبات
 أثر راشح الفطر اإلحيائي بثالثة تراكيز في تثبيط الفطر الممرض في الوسط. 1 ودرجة التضاد%93.05 بمغت نسبة التثبيط
 أسيـ فطر المقاومة اإلحيائية في تقميل شدة االصابة بالفطر الممرض.) بشكل معنوي مقارنة بمعاممة المقارنةPSA( الزرعي
 ادت المعاممة بالفطر اإلحيائي.  في تجربة الظمة الخشبية%85 لمستويات منخفضة قياسا بمعاممة الفطر الممرض بمفرده التي بمغت
.إلى رفع معنوي لمعايير نمو النبات مقارنة بمعاممة الفطر الممرض بمفرده
. الطماطة،Fusarium oxysporum  الفطر الممرض،Penicillium corylophilum  فطر:الكممات المفتاحية

Abstract
The results of the field survey of four cultivars of tomato in Babil province showed the presence
of Fusarium wilt disease on tomato caused by Fusarium oxysporum f.sp lycopersici (Sacc) Snyder &
Hanse with disease incidence of 46 to 30%. The isolates of Penicillium corylophilum (Dierckx) with
the roots of the Tomato plants in the Jablh area in Babil province . P. corylophilum fungus was used as
a biocontrol agent. The results of the pathogenicity test of F. oxysporum showed that the radish seeds
had a high pathogenicity, with the percentage of germination of radish seeds ranged from 4-2%. P.
corylophilum was not shown in radish seeds in the test of pathogenicity, where the percentage of
germination was 97% . The results of the biological control agent of P. corylophilum showed a high
antagonistic abilty to pathogenic fungi with 93.05% inhibition and antagonism degree was 1. The
effect of bioprotective leachate in three concentrations in the inhibition of pathogenic fungi in the PSA
medium significantly compared to the control treatment. Bio-control fungus contributed to reducing the
severity of pathogenic fungus at low levels compared to the single-pathogenic fungus treatment which
was of 85% in the experience under lath house condition . The treatment of the fungus resulted in a
significant increase in plant growth parametars compared with the treatment of pathogenic fungi alone.
Keywords: Penicillium corylophilam , Fusarium oxysporum, Lycopersicon esculentum.
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 -1المقدمة

تعود الطماطة ( Lycopersicon esculentum )Millإلى العائمة الباذنجانية

 Solanaceaeوىي

مف محاصيل الخضر االقتصادية األكثر أنتشا ار ( الخفاجي والمختار  . )1989 ,تصاب الطماطة بأمراض عده
في مراحل النمو جميعيا وتحت مختمف الظروؼ  ,ويعد مرض الذبوؿ الفيوزارمي عمى الطماطة مف أكثر
أمراض الطماطة أنتشا ار وأض ار ار  ,إذ تظير اإلصابة عمى البادرات و النباتات الكاممة مسببة ذبوليا ثـ موتيا ,

المسبب لممرض ىو الفطر Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici (Sacc) Snyder & Hansen
وينتشر في معظـ مزارع الطماطة في العراؽ ويسبب خسائر أقتصادية كبيرة سواء أكاف في الزراعة المكشوفة أـ

المحمية (  Ragabوأخروف ,2012 ,ديواف  .)1994 ,استعممت وسائل عديدة في مقاومة مرض ذبوؿ الطماطة

الفيوزارمي منيا أستعماؿ المبيدات الكيميائية وبالنظر لما تسببو ىذه المبيدات مف أضرار وتموث لمبيئة حيث ال

ينسجـ ىذا االتجاه مع االستراتيجيات الحديثة في مقاومة اآلفات الزراعية والمتمثمة بأستخداـ الوسائل والطرؽ
البديمة اآلمنة لمبيئة منيا أستعماؿ الطرؽ اإلحيائية في مقاومة مسببات أمراض النبات ومنيا إمراض الذبوؿ

والتعفف في الجذور ( Inoueوآخروف  . )2002 ,وجد أف لمفطر  Penicillium corylophilumالقدرة عمى
أنتاج مجموعة مف المواد ذات الجزيئات الصغيرة والنشطة حيويا مع مركبات ثانوية مف أىميا مضادات حيوية

ومضادات األكسدة وتـ التعرؼ عمى مجموعة مف ىذه المركبات التي ينتجيا ىذا الفطر منيا Sesquiterpens

 , Alkane, Alkaloidat.وأحماض دىنية وغيرىا ) Yadarوأخروف  2014 ,و  Mcmullineوآخروف,
. )2014
وبناء عمى ما تقدـ تضمنت ىذه الدراسة األىداؼ االتية -:

 -1عزؿ وتشخيص مسبب مرض ذبوؿ الطماطة في محافظة بابل وأختبار مقدرتو االمراضية .

 -2تقييـ كفاءة الفطر  Penicillium corylophilumكعامل مكافحة إحيائية يستعمل وألوؿ مرة في العراؽ
ضد مسبب مرض الذبوؿ الفيوزارمي عمى الطماطة وتحت ظروؼ الظمة الخشبية.

 -2المواد وطرائق العمل
 1-2المسح الحقمي

أجري المسح الحقمي في أربعة حقوؿ زراعة الطماطة في محافظو بابل ىي ناحية جبمة ,ناحية الكفل ,

ناحية أبي غرؽ  ,ناحية القاسـ  ,فحصت النباتات المصابة عمى ضوء اإلعراض الظاىرة عمى النباتات ,
وأستنادا لممعادلة االتية تـ تقدير النسبة المئوية لإلصابة
النسبة المئوية لإلصابة = ( عدد النباتات المصابة  /العدد الكمي لمنباتات المفحوصة ) 100 x
أخذت العينات بصورة عشوائية بقمع النباتات بأحتراس ووضعيا في أكياس ( بولي أثيميف) عممت وحفظت في

الثالجة إلجراء العزؿ والتشخيص .

 2-2عزل وتشخيص الفطريات المرافقة لجذور نباتات الطماطة

أخذت قطع مف الجذور وقواعد السيقاف لنباتات الطماطة  ,غسمت بالماء الجاري لمدة  30دقيقو ثـ قطعت
إلى أجزاء صغيرة وعقمت بمحموؿ ىيبوكمورات الصوديوـ (القاصر  2مل لكل  8مل ماء معقـ) لثالث دقائق

بعدىا غسمت بالماء المقطر المعقـ لدقيقتيف  ,زرعت القطع في أطباؽ تحوي وسط زرعي ( )PSAمضاؼ
آلية  200( Tetracyclineممغـ  /لتر) المعقـ بجياز المؤصدة (ْ 121ـ وضغط 1.5كغـ  /سـ )2لمدة 15
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دقيقة  ,حضنت األطباؽ في ْ 1+25ـ لمدة يوميف  ,بعدىا فحصت النموات الفطرية  .ثـ نقيت وتـ تشخيص
الفطر الممرض أعتمادا عمى الصفات التشخيصية المذكورة في ( 1971 , Boothو Summerell , Lesile
 )2006 ,واالستعانة باألستاذ الدكتور مجيد متعب ديواف .
 3-2أختبار المقدرة االمراضية

أختبرت المقدرة االمراضية لعزالت الفطر الممرض  F. oxysporumوفطر التضاد P. crylophilum

بحسب طريقة  )1974 ( Butler , Bolkanبأستعماؿ بذور الفجل المحمي وبأستعماؿ الوسط الزرعي
20 ( Water Agarغـ  Agarو  1لتر ماء مقطر ) المعقـ بالمؤصدة والمضاؼ آلية المضاد الحيوي
 Tetracyclineبوضع قرص بقطر (  )0.5سـ أخذ مف حواؼ المستعمرات الفطرية المنماة عمى الوسط

الزرعي ( )PDAبعمر  5أياـ ثـ حضنت عمى درجة ْ 1± 25ـ لمدة ثالثة أياـ بعدىا زرعت بذور الفجل
المحمية المعقمة حوؿ حافة الطبق وبمعدؿ  25بذرة لكل طبق بواقع أربعة مكررات لكل عزلة مف الفطر

الممرض عالوة عمى المقارنة وأربعة مكررات لمفطر  , P. corylophilumحضنت األطباؽ وأخذت النتائج

بعد مرور  7أياـ مف الزرع بحساب النسبة المئوية لإلنبات وكما في المعادلة االتية :
النسبة المئوية لإلنبات = عدد البذور النابتة  /العدد الكمي لمبذور 100 x

 4-2أختبار المقدرة التضادية لمفطر  P. corylophilumضد الفطر  F. oxysporumعمى الوسط
الزرعي PSA

تـ الحصوؿ عمى الفطر ( P. corylophilum ) Dierckxمف تربة محيطة بجذور نباتات الطماطة في

موقع ناحية جبمة في محافظو بابل بعد أف لوحظ مقدرتو التضادية أثناء تنمية الفطريات المرافقة لجذور نباتات
الطماطة المصابة في األطباؽ مختبريا .

أعتمدت طريقة الزرع المزدوج في ىذا االختبار إذ قسـ طبق بتري قطر  9سـ حاوي عمى الوسط

الزرعي  PSAبخط وىمي إلى نصفيف متساوييف ولقح مركز النصف األوؿ بقرص قطرة (  )0.5سـ أخذ

مف مستعمرة الفطر  P. corylophilumبعمر ثالثة أياـ أما مركز النصف األخر مف الطبق فمقح بقرص

مماثل مف مستعمرة الفطر الممرض  F. oxysporum.بعمر  7أياـ وبأربعة مكررات مع معاممة المقارنة إذ
لقحت بالفطر الممرض فقط  ,حضنت األطباؽ بدرجة ْ 2±25ـ لمدة  7أياـ ( مطموب  . )2012 ,تـ
تقدير المقدرة التضادية بحسب مقياس  Bellوآخروف (  )1982والمكوف مف  5درجات ىي :
 -1الفطر التضادي يغطي مساحة الطبق بكاممة .
 -2الفطر التضادي يغطي ثمثي مساحة الطبق .

 -3الفطر التضادي والفطر الممرض يغطي كل منيما نصف الطبق.
 -4الفطر التضادي يغطي ثمث مساحة الطبق والممرض يغطي ثمثي المساحة .
 -5الفطر الممرض يغطي مساحة الطبق بكاممة.

ويعد العامل اإلحيائي فعاال مف الناحية التضادية عند أظيار درجة تضاد  2أو أقل مع الفطر

الممرض .
وحسبت النسبة المئوية لمتثبيط مف خالؿ قياس قطر المستعمرة الفطرية ثـ أستعممت المعادلة التالية
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 %لتثبيط النمو الفطري =

معدؿ أقطار النمو في المقارنة

معدؿ أقطار النمو في المعاممة

معدؿ أقطار النمو في المقارنة

× 100

5-2تأثير راشح الفطر اإلحيائي  P. corylophilumفي النمو الفطري لمفطر المرض F. oxysporum
عمى الوسط الزرعي PSA

ت ػ ػ ػ ػ ػػـ الحص ػ ػ ػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػ ػ ػػى ارش ػ ػ ػ ػ ػػح الفط ػ ػ ػ ػ ػػر اإلحي ػ ػ ػ ػ ػػائي بتمقػػ ػ ػ ػ ػػيح دوارؽ تح ػ ػ ػ ػ ػػوي عمػػ ػ ػ ػ ػػى وسػػ ػ ػ ػ ػػط زرعػ ػ ػ ػ ػ ػػي

()PDB

Broth

Dextrose

 Potatoبعػػد تعقيم ػػة بالمؤص ػػدة وعن ػػد أنخفػ ػاض الح ػ اررة لقحػػت ال ػػدوارؽ

بأربعػػة أقػػراص  .فطػػر كػػل مني ػػا  0.5سػػـ مػػف الوسػػط الغػػذائي الن ػػامي عميػػة الفط ػػر
بعمػ ػػر  5أيػ ػػاـ وبعػ ػػد التحضػ ػػيف لمػ ػػدة

بأسػ ػػتعماؿ مرشػ ػػح funnal

corylophilum

P.

 18يوم ػ ػا مػ ػػع الػ ػػرج المسػ ػػتمر ,تػ ػػـ ترشػ ػػيح ارشػ ػػح مسػ ػػتعمرة الفطػ ػػر

 )0.22 m( Milliporeمعقػ ػػـ موضػ ػػوع فػ ػػي قمػ ػػع بخن ػ ػر ووضػ ػػع ال ارشػ ػػح فػ ػػي

دوارؽ معقمػ ػ ػ ػػو وحفظػ ػ ػ ػػت بالثالجػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى درجػ ػ ػ ػػة ْ 5ـ لحػ ػ ػ ػػيف االسػ ػ ػ ػػتعماؿ ( العيسػ ػ ػ ػػاوي  . )2010 ,أسػ ػ ػ ػػتعمل
ال ارش ػػح الفط ػػري بأض ػػافتو إل ػػى وس ػػط زرع ػػي  PSAمعق ػػـ قب ػػل مرحم ػػة التص ػػمب بتراكي ػػز % 50 ,25, 10

وبمقػ ػػدار  10مػ ػػل لكػ ػػل تركيػ ػػز مػ ػػع م ارعػ ػػاة تعػ ػػديل نسػ ػػبة االكػ ػػار المضػ ػػافة إلػ ػػى الوسػ ػػط الزرعػ ػػي قبػ ػػل التعقػ ػػيـ ,
ص ػ ػػبت األوس ػ ػػا

الحاوي ػ ػػة عم ػ ػػى رواش ػ ػػح الفط ػ ػػر التض ػ ػػادي ف ػ ػػي أطب ػ ػػاؽ معقم ػ ػػة 9س ػ ػػـ م ػ ػػع تحري ػ ػػؾ رح ػ ػػوي

لتجػ ػػانس الوسػ ػػط مػ ػػع ال ارشػ ػػح الفطػ ػػري  ,اسػ ػػتعممت  4مكػ ػػررات مػ ػػع المقارنػ ػػة لوسػ ػػط غػ ػػذائي غيػ ػػر معامػ ػػل بػ ػػأي
فطػ ػ ػػر  ,ثػ ػ ػػـ لقحػ ػ ػػت األوسػ ػ ػػا الحاويػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى ال ارشػ ػ ػػح بعػ ػ ػػد تصػ ػ ػػمبيا بػ ػ ػػأقراص قطرىػ ػ ػػا  0.5سػ ػ ػػـ مػ ػ ػػف الوسػ ػ ػػط
 PSAالن ػ ػػامي عمي ػ ػػو الفط ػ ػػر المم ػ ػػرض

 F. oxysporumوبعمػػ ػػر  6ي ػ ػػوـ فػػ ػػي مرك ػ ػػز كػػ ػػل طب ػ ػػق ثػػ ػػـ

حض ػػنت عمػ ػػى ح ػ ػ اررة  1±25وعن ػػد وصػ ػػوؿ نمػ ػػو الفط ػػر الممػ ػػرض فػ ػػي معامم ػػة المقارنػ ػػة إلػ ػػى حاف ػػة الطبػ ػػق ثػ ػػـ
قي ػ ػػاس مع ػ ػػدؿ قط ػ ػػر نم ػ ػػو الفط ػ ػػر المم ػ ػػرض بأخ ػ ػػذ مع ػ ػػدؿ قطػ ػ ػريف متعامػػ ػػديف يمػ ػ ػراف بمركػػ ػػز المس ػ ػػتعمرة التػػ ػػي

يمثمي ػ ػ ػػا الق ػ ػ ػػرص وحس ػ ػ ػػبت النس ػ ػ ػػبة المئوي ػ ػ ػػة لمتثب ػ ػ ػػيط بأتب ػ ػ ػػاع معادل ػ ػ ػػة  Abbotالػ ػ ػ ػواردة ف ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػػعباف والم ػ ػ ػػالح
(. )1993
 %لتثبيط النمو الفطري =

معدؿ أقطار النمو في المقارنة

معدؿ أقطار النمو في المعاممة

معدؿ أقطار النمو في المقارنة

× 100

 6-2تأثير الفطر  P. corylophilumفي تثبيط نمو الفطر الممرض  F. oxysporumوبعض معايير
النمو لنبات الطماطة تحت الظروف الظمة الخشبية

نفذت التجربة بتاريخ  2016 / 3 /12في الظمة الخشبية التابعة لقسـ تقنيات المقاومة االحيائية في

الكمية التقنية  /المسيب بأستعماؿ التصميـ العشوائي الكامل ( )C.R.D.بأربعة مكررات لكل معاممة  ,عقمت
تربة مزيجيو بجياز المؤصدة  ,بعدىا وزعت في أصص بالستيكية قطر  25سـ وسعة  2كغـ وتضمنت
المعامالت مايأتي-:

 -1الفطر  F. oxysporumبمفرده  -2 .الفطر  P. corylophilumبمفرده -3 .الفطر الممرض + F.
فطر التضاد  P.معا  -4.المقارنة بدوف الفطر الممرض أو فطر التضاد.

أضيف لقاح الفطر الممرض محمال عمى بذور الدخف المحمي إلى المعامالت3,1

وبنسبة  %1وزف/

وزف ( )1989 , Dewanوأضيف لقاح الفطر  P. corylophilumوبمعدؿ  15غـ  /أصيص قبل أسبوع مف
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إضافة لقاح الفطر الممرض  ,زرعت شتالت الطماطة صنف سوبر ماريموند بواقع خمس شتالت لكل
أصيص وبعمر 20يوما  ,وضعت األصص في الظمة الخشبية وسقيت كمما دعت الحاجة وبعد مرور  45يوما
وبعد ظيور أعراض المرض  ,قمعت النباتات وقدرت شدة اإلصابة بحسب الدليل المرضي المؤلف مف أربعة

درجات وىي  :الدرجة  = 0نباتات سميمة  .الدرجة  = 1ظيور شحوب وأصفرار عمى النبات .الدرجة = 2
ذبوؿ مؤقت لمنباتات  .الدرجة = 3ذبوؿ دائمي  ,تـ حساب النسبة المئوية لشدة اإلصابة بحسب معادلة
 )1923( , Mckinneyالمذكورة في ( جبر  )1996,وكما يأتي -:
 %لشدة االصابة =

عدد النباتات مف الدرجة

عدد النباتات مف الدرجة

مجموع النباتات المفحوصة

× 100

بعدىا خفت النباتات إلى ثالثة نباتات لكل أصيص  ,وأخذت القياسات المتضمنة طوؿ المجموع الخضري

والوزف الطري والجاؼ لممجموع الجذري .
 7-2التحميل اإلحصائي

استعماؿ التصميـ العشوائي الكامل ( )C.R.Dوبأربعة مكررات لكل معاممة وتـ أختبار معنوية الفروؽ بيف
المعدالت عمى وفق أختبار أقل فرؽ معنوي (  )L.SD.عند مستوى معنوي  0.05وبحسب ( الراوي وخمف

هللا . )2000 ,
- 3النتائج والمناقشة:
 1-3المسح الحقمي

يبيف الجدوؿ  1أنتشار مرض الذبوؿ الفيوزارمي عمى الطماطة في مناطق المسح الحقمي جميعيا في محافظو
بابل وبنسب إصابة تراوحت مابيف  %46-30وقد يعزى سبب أنتشار المرض بيذه النسبة إلى زراعة

محصوؿ الطماطة بصورة متكررة أو لزراعة محاصيل أخرى تعود إلى العائمة الباذنجانية في الحقوؿ نفسيا أدى
ذلؾ إلى تراكـ لقاح الفطر الممرض خاصة االبواغ الكالميدية التي تبقى في التربة لمدة طويمة.
جدول  1النسبة المئوية لإلصابة بمرض الذبول الفيوزارمي عمى الطماطة
التسمسل

ال ػمػوقػع

 %لإلصابة

1

ناحية جبمة

30

2

ناحية الكفل

32

3
4

ناحية أبي غرؽ

41

ناحية القاسـ

46
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 2-3العزل والتشخيص لمفطريات المرافقة لجذور نباتات الطماطة المصابة
بينت نتائج العزؿ والتشخيص وجود أجناس عدة مف الفطريات المرافقة لجذور نباتات الطماطة  ,تـ
تشخيص بعض األجناس منيا إلى مستوى النوع وكاف الفطر الممرض  Fusarium oxysporumأكثر األنواع

تك ار ار إذ بمغت النسبة المئوية لمظيور  %97أما الفطريات  Rhizoctonia solaniو Fusarium solani
فبمغت النسبة المئوية لظيورىا  %13و %17عمى التوالي والفطريات  Alternaria solaniو Aspergillus
 nigerفكانت النسبة ليما  %8و  %9عمى التوالي  ,وظير الفطريف  Penicillium corylophilumوsp.
 Penicilliumفكانت النسبة المئوية لمظيور %5

و  %3عمى التوالي  .إف التكرار العالي لمفطر

 F. oxysporumفي العينات المدروسة جميعيا يؤكد أف السبب الرئيس لمرض ذبوؿ الطماطة الفيوزارمي وىذه
النتائج تتفق مع ماذكره كل مف ( أسطيفاف وآخروف  1996 ,وعبد العزيز  2001 ,و الموسوي .)2003 ,
 3-3أختبارات المقدرة االمراضية
تشير نتائج الجدوؿ  2إلى إف عزالت الفطر الممرض كافة ) F.4 ,F.3 , F.2, F.1( F. oxysporum

أدت إلى خفض النسبة المئوية لإلنبات فتراوحت بيف  % 4-2قياسا بمعاممة المقارنة  %98ويعزى سب فشل
اإلنبات إلى مقدرة الفطر الممرض عمى إفراز اإلنزيمات المحممة لمسميموز والكايتيف والبكتيف ويؤدي إلى تحطيـ
جدراف الخاليا النباتية  ,مع مقدرة ىذا الفطر الممرض عمى إفراز عدد مف السموـ ومنيا , Fusarbin

 Javanicinوغيرىا ( Lozovayaوآخروف . )2006 ,

لـ يظير فطر التضاد  P. corylophilumإي تأثير عمى أنبات بذور الفجل مما يشير إلى عدـ

أمراضية ىذا الفطر لمنبات فبمغت النسبة المئوية لإلنبات البذور %97إذ لـ تشر البحوث والدراسات إلى أمراضية
الفطر P. corylophilumألي نوع نباتي .

جدول ( )2أختبار المقدرة االمراضية لمفطر  F. oxysporumوالفطر P. corylophilumباستعمال بذور
الفجل عمى الوسط الزرعي W.Agar.
العزالت

النسبة المئوية لإلنبات

F.1

2

F.2

2

F.3

4

F.4

2

P.c.

97

المقارنة

98

 L.S.D.عند مستوى 0.05

1.06

* كل رقـ في الجدوؿ يمثل معدؿ ألربعة مكررات  ,الرقـ بجانب الرمز  F.يمثل رقـ العزلة  P.c. ,يمثل الفطر

. Penicillium corylophilum
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 4-3أختبار المقدرة التضادية لمفطر  P. corylophilumضد الفطر  F. oxysporumفي الوسط
الزرعي ()PSA

أظي ػ ػػرت نتػ ػ ػػائج المقػ ػ ػػدرة التضػ ػ ػػادية ج ػ ػػدوؿ  3إف الفطػ ػ ػػر corylophilum

عالي ػػة ض ػػد الفط ػػر المم ػػرض

وآخػ ػػروف (

 P.لػ ػ ػػو قػ ػ ػػدرة تضػ ػ ػػادية

 F. oxysporumف ػػي الوس ػػط الزرع ػػي ( )PSAبحس ػػب مقي ػػاس

Bell

 )1982إذ بمغػ ػػت درجػ ػػة التضػ ػػاد ( )1وىػ ػػي الدرجػ ػػة التػ ػػي يكػ ػػوف عنػ ػػدىا الفطػ ػػر مقاومػ ػػا حيويػ ػػا

بدرجػ ػػة كاممػ ػػة  ,إذ ثػ ػػبط الفطػ ػػر corylophilum

 P.نمػ ػػو الفطػ ػػر oxysporum

 F.بنسػ ػػبة %93.05

بعػ ػػد م ػ ػػرور س ػ ػػبعة أيػ ػػاـ م ػ ػػف ال ػ ػػزرع المػ ػػزدوج مقارن ػ ػػة م ػ ػػع معاممػ ػػة الفط ػ ػػر المم ػ ػػرض  F. oxysporumبمف ػ ػػرده

والت ػ ػػي بمغ ػ ػػت النس ػ ػػبة المئوي ػ ػػة لمتثب ػ ػػيط فيي ػ ػػا  . %0.00ويرج ػ ػػع س ػ ػػبب ذل ػ ػػؾ إل ػ ػػى مق ػ ػػدرة الفط ػ ػػر

P.

 corylophilumعمػ ػ ػ ػ ػػى إنتػ ػ ػ ػ ػػاج المضػ ػ ػ ػ ػػادات الحيويػ ػ ػ ػ ػػة ومركبػ ػ ػ ػ ػػات أخػ ػ ػ ػ ػػرى منيػ ػ ػ ػ ػػا  Alkaloidatو Alkane

ومركبػػات

 Sesquiterpensو

 Anthraceneواألحمػػاض العضػػوية مثػػل

acid

 oxalicوغيرىػػا إذ

إف ى ػ ػ ػ ػػذه المػ ػ ػ ػ ػواد والمركب ػ ػ ػ ػػات تث ػ ػ ػ ػػبط نم ػ ػ ػ ػػو الفط ػ ػ ػ ػػر المم ػ ػ ػ ػػرض (Yinو 2011 , Kellerو Tajickوآخ ػ ػ ػ ػػروف ,

. )2014

جدول  3أختبار المقدره التضادية لمفطر  P. corylophilumضد الفطر  F. oxysporumعمى الوسط
الزرعي (. )PSA

المعامالت

معدؿ فطر المستعمرة (سـ)*

 %لمتثبيط *

الفطر الممرض  F.بمفرده

9

0.00
93.05

الفطر الممرض  + F.فطر التضاد 0.62
P.C.
 L.S.Dعند مستوى 0.05

2.23

1.41

* كل رقـ في الجدوؿ يمثل معدؿ أربعة مكررات
 5-3تأثير تراكيز مختمفة من راشح الفطر  P. corylophilumفي نمو الفطر الممرض
 F. oxysporumعمى الوسط الزرعي PSA

إف إضافة راشح الفطر التضادي  P. corylophilumاثر بشكل واضح في اختزاؿ نمو الفطر الممرض

 F.في الوسط الزرعي  ,PSAفنالحظ في الجدوؿ ( )4إف التركيز  %50مف راشح الفطر التضادي قد خفض
نمو الفطر الممرض بصورة تامة  %100مقارنة مع معاممة الفطر الممرض بمفرده إذ بمغت نسبة التثبيط

 %0.00أما عند التركيز  %25مف راشح الفطر التضادي فكانت النسبة المئوية لمتثبيط  %97وعند التركيز

 %10فأف النسبة المئوية لمتثبيط فكانت  %95مقارنة مع معاممة الفطر الممرض بمفردة  .عالوة عمى عدـ
وجود إي فروقات معنوية بيف التراكيز الثالثة لمفطر التضادي

 P. corylophilumضد الفطر الممرض إال

إف ىناؾ فروقات معنوية مع معاممة المقارنة  .قد يعود سبب ذلؾ إلى احتواء راشح ىذا الفطر عمى العديد مف

المواد المثبطة لنمو الفطريات الممرضة  ,إذ وجد إف الفطر  P. corylophilumلو القدرة عمى إنتاج العديد مف
المركبات االيضية الثانوية مثل مجموعة الػ Isochromamsومجموعة الػ  Alpha pyronesومركبات

 Meroterperoidsو Mcmulline( Koningininsوآخروف  2014 ,و Yadarوآخروف . )2014 ,
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جدول  4تأثير تراكيز مختمفة من راشح الفطر  P. corylophilumعمى نمو الفطر المرض
 F. oxysporumعمى الوسط الزرعي ()PSA
المعامالت

تراكيز

الفطرP.corylophilum

%

+

الفطر الممرض F. oxysporum
الفطر الممرض  F. oxysporumبمفرده

قطر  %لمتثبيط *

الراشح معدؿ

المستعمرة (سـ)*

10

0.37

95

25

0.12

97

50

0.00

100

9.00

0.0

0.13

2.92

L.S.Dعند مستوى ()0.05

* كل رقـ في الجدوؿ يمثل معدؿ ألربعة مكررات.

 6-3تأثير الفطرP. corylophilum

في تثبيط نمو الفطر  F. oxysporumوبعض معايير النمو

لنباتات الطماطة تحت ظروف الظمة الخشبية
يبيف الجدوؿ  5انخفاض النسبة المئوية لشدة اإلصابة بالفطر  F. oxysporumوبفرؽ معنوي واضح
عند أستعماؿ فطر التضاد  P. corylophilumإلى  %7مقارنة بشدة اإلصابة بالفطر الممرض  F.التي
بمغت  , %85وىذا انعكست أيجابيا عمى معايير النمو لمنباتات  ,إذ بمغت أطواؿ النباتات عند استعماؿ الفطر
التضادي بوجود الفطر الممرض  71.19سـ والوزف الطري والجاؼ لممجموع الخضري ىي 12.76 , 60.73
غـ عمى التوالي والوزف الطري والجاؼ لممجموع الجذري فكانت  4.13 , 14.01غـ عمى التوالي مقارنة
بمعاممة الفطر الممرض بمفردة .وحققت معاممة الفطر التضادي لوحده زيادة معنوية واضحة في معايير النمو
لمنباتات مقارنة بمعامالت الفطر الممرض بمفرده ومعاممة الفطر الممرض مع فطر التضاد وحتى في معاممة
المقارنة ومف دوف إضافة الفطر الممرض أو فطر التضاد وذلؾ المتالؾ الفطر  P. corylophilumعدد مف
اآلليات التي يثبط مف خالليا نمو وامراضية المسبب المرضي منيا مقدرتو عمى إنتاج العديد مف المركبات مثل
القمويدات

وااللكانات

ومركبات

Sesquiterpens

وأحماض

دىنية

ومركبات

anthracenes

و neoisolonifoleneكما يفرز ىذا الفطر  P. corylophilumالعديد مف المواد المشجعة والمحفزة لنمو
النبات ومنيا المركب  Gliotoxinمما ينعكس ذلؾ أيجابيا عمى زيادة مؤشرات النمو لمنبات
(Refaiوآخروف . )2015 ,
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جدول  5تأثير فطر التضاد  P. corylophilumفي شدة اإلصابة بمرض الذبول الفيوزارمي عمى الطماطة
وبعض معايير النمو تحت ظروف الظمة الخشبية .
شدة

المعامالت

طول

الوزن الطري (غم)*

الوزن الجاف (غم)*

خضري

جذري

حضري

جذري

2.01

15.55

1.66

23.95

6.82
4.13

اإلصابة

المجموع

85

18.56

33.88

0

71.19

129.35

18.31

الفطر المرض F.

7

49.06

60.73

12.76

14.01

المقارنة

0

47.14

101.86

14.47

18.52

4.24

8.34

4.55

8.46

4.33

3.50

1.65

%

الفطر الممرض

 F. oxysporumبمفرده

فطر التضاد

 P. corylophilumبمفرده

فطر التضاد P.

L.S.D.عند مستوى 0.05

الخضري (سم)*

* كل رقـ في الجدوؿ يحتل معدؿ ألربعة مكررات .
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