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على harzianumTrichodermaتأثري مستخلص نباتي اخلروع واليوكالبتوس والفطر 
خمتربيًا وحقلياً spRhizoctoniaو spFusariumفطري الرتبة 
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الخالصة
–

harzianumTrichoderma
spFusarium وspRhizoctoniaلیامختبریا وحق.

الحار عالیة لمستخلصات الماء أظھرت نتائج البحث وجود قدرة 
بفارق معنوي مقارنة بspRhizoctoniaو spFusariumتثبیط فطري التربة في

harzianumTrichodermaspFusarium و
spoctoniaRhiz

حقلیاً .النباتي للخروع 
 ،harzianumTrichoderma ،

spRhizoctonia ،spFusarium

قدمةامل
)Soilborn

pathogens ( من
اا

ا
كثیر منھا أن للاخطورتھ

ة ولمالئمة ویمكنھا البقاء في التربا
(Heitefuss and

Williams , 1976)

Rhizoctonia,Fusarium

اFusariumالطماطة ، 
على الكثیر من محاصیل الخضر ا رئیسیامرضی

كماوالفاكھة في العالم .

على الكثیر من یسبب مرض الذبول الفیوزارمي 
)Sivasn ,

2000(.

19763
ة 

)Chlamyadospores

لل
 ،

ھ
)Soilborne fungi
)Seedborne fungi

ریق االختراق المباشر للجذر اإلصابة أما عن ط

أو

(Martyn and Gordon ,1995)
spFusarium.یسبب الفطر 

ا
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Fusarium
.sp.2011و ((
)Raymond and Kelman , 1986(

olanisRhizoctonia
فھو من فطریات التربة المھمة والتي تصاب بھا 

مراحل مختلفة بأمراض الحنطة الذي یصاب في 
R.عدیدة ومن ضمن

laniso الذي یعد من المسببات المرضیة المھمة

حیث تسبب البزوغ وبعده، 
) .1993(جرجیس وآخرون، 

االوحظ

المستصلحة 
،1996(.

ن 
تشكل تحدیاً التي من األمور olanis.Rالفطر 

Sclerotiaحجریة 
Summerئ and

Bell , 1999 (و

التطبیق لكنھا ال تخلو من وسریعة النتائج وسھلة 

و
االعداء الحیویة

لٍ 

.)1993المالح بان وشع؛ 1979وعبد، 

WHOكمنظمة الصحة العالمیة (
بإیجاد وسائل بدیلة أو مساعدة تخفض من اآلثار 

(اسطیفان وشمس السیئة لھذا النوع من المكافحة
اتجھت الدراسات الحدیثة حیث، )2001الدین، 

)Huber , 1983 ،(

 ،1984

د ا
ااستخدىالكیمیاویة وقد أعط

Defreitas؛2000 and
Germida , 1992 (.

Trichoderma
الفطریة المستخدمة في مجال السیطرة اال

harzianum.T و
lignorum.T وأھم ھذِه األنواع.T

harzianum
اظھرت

rzianumha.Tلأن ) 1988
.R

olanis)Howell
and Puchaber , 2000

harzianum.Tل
olanis.R

)Harman and Hayes (1993
harzianum.T

على الطماطة .Oxysporum.Fالذبول 
أحدى ھذِه الوسائل المھمة االحیائیةالمقاومة تعد

عمال 

) 1993(النواوي والقحطان، 
یة

spppythiumدرات 
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olanisR.

2004
آلفات االحیائیةفي برامج المكافحة تحتل أولویة

ع
.spT

olanis.Rو spp.pل 

Trichoderma)Marshall ،
Olivain؛1982 , et al ؛ (2005)

Alabovette(؛)1995الحلو ، (
etal. ،1996( ؛) ، 1997فیاض.(

النباتیة 
الطبیعي 

WHO
91

) 20000الطب
Erdogrul(ي and Ales ،2003 (

spEucalyptus
Myrtaceae

)Chakravarty , 1976 (

icrothecamEucalyptus
Ferulic acid , Caffeic acid ,
Chloragenic acid , ISO Chlorogenic

acid

)Mousawi and Al-naib , 1976 ( .
Castor oil Plantیمتاز الخروع

Ricinus
Communis

eEuphorbiqcea

50

كمخلوط مع عصیر اللیمون إلزالة البقع السوداء 
خدم أیضاً في كما یعد زیت مغذي للشعر كما یست

Lonnard and Little
(2007)

الصین ثم البرازیل وقد أكدت دراسات حدیثة أن 

الحرة) .

-لتغطیة المحاور التالیة :
1-Trichoderma

harzianum
Rhizoctonia وriumFusa

الوسط الزرعي مختبریاً .
تأثیر المستخلصات المائیة-2

Rhizoctonia وFusarium
مختبریاً .

املواد وطرائق العمل
PDAتحضیر الوسط الغذائي -1

2008. (
و Trichodermaتم الح-2

Fusarium من مختبر األمراض الفطریة لكلیة
–

solani.R
.بابلكلیة الزراعة جامعة 

العزالت على أساس أشكال المستعمرات ونموھا 
PDA

االستعمال.
-أ

الیوكالبتوس 
ألوراق 
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2008
250

بعد أن Blenderمن العینة) في خالط كھربائي 
غسلت بماء مقطر معقم ثم أضیف لھا ماء مقطر 

500معقم (
whatman No 1 (

500
وحفظ في الثالجة لحین االستعمال .

500

15

البارد .
-ب

أغلفة بذور، أوراق خضراء ، أجزاء زھریة) .
250تم أخذ (

األجزاء الزھریة حیث لكل عینة استخالص عدا 
غم) لكل عینة وتم استخالص المواد 70تم أخذ (

) لحین االستخدام في أوعیة oم6بدرجة حرارة (
محكمة السد بعیدة عن الضوء .

4-
harzianumTrichoderma

على spRhizoctoniaو spriumFusaمن 
مختبریاً .PDAالوسط الزرعي 

PDA
9

:وبثالث مكررات لكل معاملة
1-Trichoderma

)Control. (
2-Fusarium

)Control. (
3-Rhizoctonia

)Control. (
4-Trichoderma +Fusarium

في نفس الصحن
5-T . +Rhizoctonia

الصحن.

6-F. +Rhizoctonia
الصحن

في نفس R+F+Tالفطریات الثالثة -7
حن الى ثالث بعد ان قسم الصالصحن

.قطاعات متساویة
تأثیر مستخلص أوراق نبات الیوكالبتوس في -5

harzianum.T ،sp.F ،spRhizoctonia
9

PDA
)6

مستخلص أوراق

زرعت بالمعامالت الخاصة بالفطریات وكالتالي 
-وبثالث مكررات لكل معاملة :

1-T مع ماء مقطر معقمcontrol.
2-R مع ماء مقطر معقمcontrol.
3-F مع ماء مقطر معقمcontrol.
4-T. مع مستخلص أوراق بارد
5-Fخلص أوراق بارد .مع مست
6-R. مع مستخلص أوراق بارد
7-T. مع مستخلص أوراق حار
8-F. مع مستخلص أوراق حار
9-R. مع مستخلص أوراق حار
تأثیر مستخلصات الخروع :-6

رت 
.T

harzianum ،sp.F ،spRhizoctonia

كاالتي:
1-T
2-F
3-R
4-T+F
5-T+R
6-T+F+R
طر معقم (مقارنة)نباتات خروع+ ماء مق-7

مقارنة ماء مقطر معقم فقط
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الواحد لكل معاملة وبثالثة مكررات .
7-T.har و

F.soloni وR.soloni

وبثالث مكررات لكل معاملة.
8-

والبارد على النسبة المئویة إلنبات بذور الخروع 
مختبریاً تم اختبار مستخلص اوراق الیوكالبتوس 

10ا

مع وجود ثالث مكررات سقیت بماء مقطر معقم 
كمقارنة .

النتائج واملناقشة
1-

harizanium.T
solani.F وsolani.R.

T.horzianumأظھرت نتائج البحث أن للفطر 

F..sp وRhizoctonia sp
1

T.horzianum

Rو 2F)ملم103.81و(2)ملم70.84(
% و 67

48
) .2009(الكعبي ومحسن، 

أثر harizanium.Tالفطر كما بینت النتائج أن 
إذ sp.Fح في نمو الفطر الممرض  بشكل واض

% 48و % 67
على التوالي .

الباحثین الذین بینوا قدرة ھذا الفطر في السیطرة 
Solani.R

؛Attitalla ،2004؛2004
؛ 2008؛ 2005
2008 (

harizanium.T
الممرضة للنبات وفقاً لظاھرة التطفل الفطري إذ 

)Appressoriaممرض ) تخترق خالیا الغزل ال
) أو لقدرتھا على 1985متطفلًة علیھ (الخفاجي، 

).1988التضادي والممرض (حسناوي، 
T.horzianum

كل منذ الحظإفراز بعض المركبات السامة إ
KugnkandKivang)2002 ( ؛Barakat

et al , (2006)harizanium.T
pyrones

التضاد فلم یالحظ إنتاجھا لمثل ھذا المركب .

R. solaniو F. solaniضد الفطرین .Trichderma sp: قیاس القدرة التضادیة للفطر )1جدول (
.مختبریاPDAمختبریاً على الوسط الغذائي 

% التثبیط )2مساحة المستعمرة (ملمالمعاملة 
T226.86 a0.0
F213.71 a0.0
R200.68 a0.0

T + F70.84 b67 b
T + R103.81 c48 de

T + F + R86.54 be57 cd
LSD26.739.40

األرقام التي تشترك بنفس الحروف في العمود الواحد التوجد بینھا فروق معنویة.
كل رقم ُیمثل معدل لثالث مكررات.
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T: Trichoderma harzianum
F: Fusarium sp
R: Rhizoctonia sp

2-

T , R , F
PDA. ًمختبریا

رد في تثبیط نموالبا

المقارنة الثال
معقم فقط و

).2التثبیط جدول رقم (فاعلیة فيواألكثر 

R): تأثیر مستخلص أوراق الیوكالبتوس (الحار والبارد) على النسبة المئویة لتثبیط للفطریات 2جدول (
.PDAمختبریاً على الوسط الزرعي Tو Fو 

لة المعام
المستخلص الحار

% التثبیط 
المستخلص البارد

% التثبیط
2مساحة المستعمرة ملم2ملممساحة المستعمرة

T
Control
254.34 b

0.0254.340.0

F
Control
200.96 c

0.0200.960.0

R
Control
266.68 a

0.0266.680.0

T135.33 df47 b167.91 d34 cمستخلص + 
F90.76 e54 a100.57 e49 a+ مستخلص

R128.4 f51 c145.66 f45 bمستخلص + 
LSD9.822.9911.082.78

47% ،54% ،
51%R , F , T

انت التي كبالمرتبة الثانیة مستخلص الماء البارد
34 ،49 ،45

ISOی
chlorogenic acid وChlorogenic acid

 ،Ferulic acid ،Caffeic acid
إلنبات ونمو بعض ایضامثبطة

Fنمو الحوامض دور في تثبیط 
, R , T2010

رلتأثیر مستخلص أو

.(Edmunds , 1960)الفطریةالمستعمرة 

بتأثیر مستخلص بذور الخروع (-3
T , F , R

مختبریاً .PDAالوسط الزرعي 

ص

F
, R ،78.88 ،

91.94
60 ، %65

) .3(جدول 
بینما جاء 

50
زوھو

والذ
كمیة من ھذه المادة بالم
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.)Little)2007و Lonardھا بالمستخلص الحار النامیة كالً على حدة معاملت

لى مختبریاً عTو Fو R): تأثیر مستخلص بذور الخروع (الحار والبارد) على فطریات 3جدول (
.مختبریاPDAالوسط الزرعي 

المعاملة 
المستخلص الحار

% التثبیط
المستخلص البارد

% التثبیط 
2مساحة المستعمرة ملم2مساحة المستعمرة ملم

T
Control
254.34 a

0.0254.340.0

F
Control
200.96 b

0.0200.960.0

R
Control
266.68 a

0.0266.680.0

T147.40 c42 c160.40 d36 bcمستخلص + 
F78.88 d60 b133.18 e33 cمستخلص + 
R91.94 ed65 a102.78 f60 aمستخلص + 

LSD13.264.8011.337.11

4-

harizanium.T,olanis.F,olanis.R
.PDAط الزرعي مختبریاً على الوس

F , R , T
99% و 89% و 98

ال

اااو مركب خام لعبت دورمستخلصشكل 
) 4، جدول (المدروسةفي تثبیط الفطریات 

Tو Fو Rوالبارد) على فطریات ): تأثیر مستخلص األوراق الخضراء للخروع (الحار4جدول (
.PDAمختبریاً على الوسط الزرعي 

المعاملة 
المستخلص الحار

% التثبیط
المستخلص البارد

% التثبیط
2مساحة المستعمرة ملم2مساحة المستعمرة ملم

T
Control
254.34 b

0.0254.34 b0.0

F
Control
200.96 c

0.0200.96 c0.0

R
Control
266.68 a

0.0266.68 a0.0

T4.68 d98 b19.23 d92 bمستخلص + 
F32.27 e89 c31.91 e84 cمستخلص + 
R3.71 f99 a4.79 f98 aمستخلص + 

LSD10.610.123.951.10

5-
,harizanium.Tالفطریات فيالحار والبارد 

olanis.F,olanis.R
PDAالزرعي 
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% F , R , T86ات الثالثة التثبیط للفطری

 ،89 ، %98
اء البارد المرتبة الثانیة، وقد یرجع مستخلص الم

المركبات الكیمیائیة الموجودة والتي ساھمت إلى 

) .5أعاله، جدول (اراستخالصھا بالماء الح

مختبریاً Tو Fو R): تأثیر مستخلص أغلفة بذور الخروع (الحار والبارد) على فطریات 5جدول (
.PDAعلى الوسط الزرعي 

المعاملة 
المستخلص الحار

% التثبیط
المستخلص البارد

% التثبیط
2مساحة المستعمرة ملم2مساحة المستعمرة ملم

T
Control
254.34 b

0.0254.34 b0.0

F
Control
200.96 c

0.0200.96 c0.0

R
Control
266.68 a

0.0266.68 a0.0

T33.78 d86 c45.59 d72 bمستخلص + 
F21.98 e89 b42.27 e78 cمستخلص + 
R4.84 f98 a24.63 f90 aمستخلص + 

LSD7.501.033.152.07

6-

harizanium.T,olanis.F,olanis.R
.PDAمختبریاً على الوسط الزرعي 

نمو الفطریات الثالثة 
قارنة بمعامالت المقارنة وقد احتل الماء معنویاً م

R , F , T28 ، %
%) على التوالي بینما احتل المرتبة %36 ، 36

بشكل أكفأ من الماء البارد . تثبیط نمو الفطریات 
) .6جدول (

مختبریاً Tو Fو R): تأثیر مستخلص النورة الزھریة للخروع (الحار والبارد) على فطریات 6جدول (
.PDAعلى الوسط الزرعي 

المعاملة (الفطر)
ماء حار

% التثبیط
ماء بارد

% التثبیط 
2مساحة المستعمرة ملم2ة المستعمرة ملممساح

T
Control
254.34 b

0.0254.34 a0.0

F
Control
200.96 c

0.0200.96 b0.0

R
Control
266.68 a

0.0266.68 a0.0

T183.56 d28 a213.71 bc16 aمستخلص + 
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F170.65 e15 b200.38 bd2 cمستخلص + 
R170.65 f36مستخلص +  a221.72 bce17 a

LSD12.629.4313.536.04

7-.T
harizanium,olanis.F,laniso.R على

..مؤشرات النمو في الحقل
R , F , T

عن واختلفت جمیعھامعنویة
) معنویاً controlلكل سندانة في حالة المقارنة (

T + R)و (R + T
معدل طول الساق طول الساق اللذان یختلفان في 

تختلف جمیع المعامالت فلم األوراق 

4 (
R , F , T

ھا المقارنة المعامالت ومن ضمنمعنویاً عن بقیة 
ل

ءمما ادى الى 
) .7عدد األوراق المتكونة، جدول (

على مؤشرات النمو لنبات Tو Fو Rالمدروسة): تأثیر معلق ابواغ مزارع الفطریات7(جدول
الخروع في الحقل .

% سندانةعدد النباتات/المعاملة (الفطر)
االنبات

معدل طول الساق 
(سم)

معدل عدد االوراق /النبات 
الواحد

T2 a20%4.5 a4 b
F2 a20%4.8 a4 b
R2 a20%3.8 b4 b

F +T3 a30%4.16 a5 a
R +T3 a30%4.3 c4 b

R +T + F2 a20%3.5 d3 c
المقارنة (ماء مقطر 

b10%5 a4 b 1معقم)

LSD0.360.870.92

8-

الخروع مختبریاً :

90ب
مستخلصوجد العكس عند استعمال

30 (%
وجد أن معاملة حیث،)8جدول (معاملة المكان 

70اإلنبات (
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المواد المستخلصة دور في تثبیط نم
معاملة الماء ببات مقارنةعلى النسبة المئویة لإلن

وا

) .8جدول (النامیة .لالنبات وعدد البذور 

انبات بذور الخروع مختبریافي ): تأثیر مستخلص أوراق الیوكالبتوس (الحار والبارد)8جدول (
% لإلنباتعدد البذور النامیةالمعاملة 

a70 b 7(مقارنة)معقمماء مقطر
c30 c 3ماء حارمستخلص ال
a90 a 9ماء بارد مستخلص ال

LSD1.861.86

املصادر
اسطیفان، زھیر عزیز وسعد الدین شمس الدین، 

2001–5
و

ل

) .2)، العدد (1الزراعة، المجلد (
2010

microthecaEucalyptusالیوكالبتوس 

L.pipiemsCulex
)Diptea : Culicidae (

34-30: ) 3(15، المجلد للعلوم الصرفة
.، جمھوریة العراق

الجمیلي، سامي عبد الرضا وضیاء سالم الوائلي 
)2000.P

fluerescens.R
iolansوraminearumg.F

13)1 : (137–146.
1995

p..sfxysporumoFusarium
ilycopersic ،

.62الزراعة، جامعة البصرة، صفحة 

1985
pythium

(Edson) Fitsaphanidermatum

د .ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة بغدا
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The Effect of Ricinus Communis and Eucalyptus sp. Extractions and
Trichoderma harzianum on the Soil Fungi Fusarium sp and

Rhizoctonia sp in the Laboratory and Field

J.M.Jaber
University of Al-Qadisiya

College of Agriculture
Abstract

This Study has been conducted at a laboratory college of Agriculture of
Al – Qadisiya – University .

The Result show that there is a significant effect of Ricinus communis
and Eucalyptus sp. and Trichoderma harzianum in Potato Dextrose agar (PDA)
and the hot water extraction is more effective than cold water extraction . So the
fungi spores have suspension of a significant effect on the growth indicators for
Ricinus communis in the field .
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