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  لملخصا
في مكافحة بعض أطوار نيماتودا  Trichodermaر و عزالت محلية من فطيم فاعلية رشاحات و تق. 2013. امرامي قسّ و  ندى ألوف، يساء، ميازجي

  .261-252 ):3(31. مجلة وقاية النبات العربية، تحت الظروف المخبرية )Meloidogyne incognita( تعقد الجذور
) تحت الظروف Meloidogyne incognita Goeldi(نيماتودا تعقد الجذور تجاه  Trichoderma أنواععزالت محلية من  سبعةيم فاعلية رشاحة و تـم تق

ر من التربة ومن كتل و عزل تلك الفط تم. 2011و 2010) خالل الموسمين T. harzianumالمخبرية بالمقارنة مع فاعلية رشاحة المستحضر التجاري بيوكونت (
 نتائج تحت ظروف الزراعة المحمية في الساحل السوري، وبينت الجذور البيض وٕاناث النيماتودا المستخلصة من جذور نباتات البندورة/الطماطم المصابة بتعقد

ت النتائج على تقارب تأثير دلَّ  .Pers. Ex. S. F. Gray T. virideو T. longibrachiatum Rifai ، T. harzianum Rifai: التالية الثالثة تعود لألنواع أنها تصنيفها
في مكافحة النيماتودا مقارنًة مع المستحضر التجاري وفقًا لمؤشري منع فقس البيض وتثبيط حركة يرقات ر التريكوديرما و رشاحة معظم العزالت المحلية من فط

%، 86.4و 98.1%، وبلغت 75و 100بأعلى قيمة لمنع فقس بيض النيماتودا عند التركيزين  T. harzianum للنوع التابعة 7ماتودا. وتمايزت العزلة المحلية رقم الني
ر التريكوديرما في و تماثلت معظم رشاحات عزالت فط %، على التوالي.83.7و 97.3أعاله كانت في المستحضر التجاري بالتركيزين المذكورين  ماعلى الترتيب، بين

لى قيمة تثبيط عند التركيز بأع T. viride للنوع التابعة 1تأثيرها في تثبيط حركة يرقات النيماتودا مقارنة مع المستحضر التجاري بيوكونت، وامتازت رشاحة العزلة رقم 
المرتبة األولى % 75عند التركيز  T. longibrachiatum للنوع التابعة 3المستحضر التجاري. وأحرزت العزلة رقم  % في93.7%، بينما كانت 98%، وبلغت 100

 T. longibrachiatum للنوع التابعة 4%)، ثم العزلة رقم 92.3( T. viride للنوع التابعة 1ها في األهمية العزلة رقم ت%)، تل94.8في تثبيط حركة يرقات النيماتودا (
  %).81.1المستحضر التجاري (ثم %)، 92.0(

  الساحل السوري ر المضادة للنيماتودا، و الفطاألحيائية، المكافحة  ،Meloidogyne، Trichoderma: كلمات مفتاحية
  

  المقدمة
  

عائلة ( .Lycopersicun esculentum Mill /الطماطمالبندورة ُتعد
Solanaceae، رتبة Solanales، صف Magnoliopsida ( من

على  وأوسعها انتشاراً  ةاقتصادياألكثر أهمية محاصيل الخضر 
قيمة غذائية عالية من ثمارها  المستويين العالمي والمحلي لما تمتاز

مرضة ومن مالعوامل ُيصاب هذا المحصول بالعديد من ال. و )30، 10(
وُيعد  ،)8( اإلنتاج ونوعيتهفي اتودا التي تسبب خسائر كبيرة بينها النيم

مرض تعقد الجذور الذي تسببه النيماتودا التابعة للجنس 
Meloidogyne عائلة) Heteroderidae، رتبة Tylenchidae، صف 
Secernentea ( الطماطمعلى نباتات البندورة انتشاراً  هامن أكثر/ 

، وال سيما في محافظة )4( ةفي سوريالمزروعة في البيوت البالستيكية 
تنتشر نيماتودا العقد الجذرية في كافة أنحاء العالم  ).7طرطوس (

 على حيث يتطفل هذا الجنس المعتدلة حرارياً خاصة في المناطق بو 

الخسائر التي تسببها هذه . وتكون )51نباتي ( نوع 2000 أكثر من
المناطق االستوائية ي ف /الطماطمعلى محصول البندورةأكبر النيماتودا 

لجنس ل عائدةتسجيل خمسة أنواع وقد تم  ).29(والمعتدلة من العالم 
Meloidogyne في البلدان العربية /الطماطمعلى محصول البندورة، 

 M. ardenensis Santos ،M. arenaria Neal ،M. incognita هي:

Kofoid and White، M. hapla Chitwood وM. javanica Treub 
في دراسته المنفذة في الساحل السوري ) 32( Lambertiأشار . و )2(

   M. incognita ،M. Javanica( أنواع ثالثة إلى انتشار
) شكلت أهمية اقتصادية على البندورة/الطماطم. بينما M. arenaria و

على الالحقة االنتشار الكبير لألنواع الثالثة السابقة  اتحو المسأكدت 
)، وال سيما على 4والقرعية (لعائلة الباذنجانية انباتات بعض أنواع 

البندورة/الطماطم المزروعة في البيوت البالستيكية في الساحل السوري 
 ).8الذي سجل ألول مرة في بؤرة واحدة ( M. haplaإضافة إلى النوع 

للسيطرة على هذه اآلفة بكثافة عالميًا و المبيدات النيماتودية  استخدمت
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 الخاطئهذا االستخدام  قد تراجع)، و 16( رن الماضيذ خمسينيات القمن
الحقًا نتيجة لتأثيراتها الكيماوية  المبيدات ستخداماالذي يركز على 

اإلدارة المتكاملة لآلفات استبدلت بو  ،البيئة واإلنسان في ةخطر ال
من أهم أساليبها استخدام األعداء الحيوية ، وكان )16( النيماتودية

فقط عند الرش بالمبيدات الكيماوية  على أن يكونريا ير والبكتو كالفط
وقد اهتمت الدراسات . من مكافحة اآلفةعدم تمكن الطرق األخرى 

الحديثة بتطبيق أسلوب المكافحة األحيائية ضد النيماتودا المتطفلة على 
، .Verticillium spp( المضادة فطورأنواع نباتية مختلفة، كاستخدام ال

Fusarium spp. ،Trichoderma spp. ،Paecilomyces spp. ،
.Dactylella spp ،Arthorobotrys oligospora Fresenius( )27 ،

(عائلة  Trichoderma فطورالتركيز على  مؤخراً تم ). و 36
Hypocreaceae رتبة ،Hypocreales صف ،Sordariomycetes (

) 9، 6، 5أحيائية لكثير من الممرضات الفطرية ( امل مكافحةو كع
تنتجه من مضادات حيوية سامة للنيماتودا،  )، لما30 ،28ماتودية (والني

اإلضافة لدورها المهم في تحفيز نمو بوأنزيمات تساعدها في التطفل، 
) أن استخدام رشاحات 46( Sharmaوذكر  ).45 ،1النبات (

 Verticillium chlamydosporium Goddardفطورال
 Trichoderma و Paecilomyces lilacinus Jones and Samsonو

harzianum Rifai  ًلنيماتودا تعقد الجذور  قد سبب موتا
Meloidogyne incognita لفة تبعًا لنوع الفطر المختبر. بنسب مخت

يم و عند تق Trichoderma virens Millerحدثت رشاحة الفطر وأ
على  M. incognitaمخبريًا في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور فاعليتها
). 35شلًال في حركة اليرقات، ومنعت فقس البيض (الطماطم /البندورة

منع فقس بيض قدرتها على  T. harzianumرشاحة الفطروأثبتت 
 مع زيادة تركيز تأثيرهازداد او ، في الباكستان M. javanica النيماتودا

 برشاحة الطماطم/البندورة نباتات جذور غمر وأسهم ).29الرشاحة (
   النيماتودية العقد عدد خفض في T. harzianum الفطر

)M. javanica(، النبات، من نمو وحسن اليرقات، لحركة شلل وٕاحداث 
 .)31( للرشاحة التعرض فترة طول مع طرداً  التأثير هذا تناسب وقد

  نيماتوداالمكافحة حول التي ُأجريت في الهند  نتائج التجارب ودّلت
M. graminicola  ينالفطر  رشاحة استخدامبالرز على  

T. harzianum و T. virens في المكافحة  على أهمية هذين الفطرين
 رشاحات تطبيق نتائج تأكدّ  كما ).40األحيائية لنيماتودا تعقد الجذور (

   T. harzianum، T. viride، T. koningii، T. reesei فطورال
 في M. Javanica نيماتوداال ويرقات بيض على T. hamatum و

 البيض فقس منع في المختبرة األنواع فاعلية ربمص المختبر ظروف
هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير  ).3اليرقات ( لحركة شلل وٕاحداث

معدل  في Trichoderma فطوررشاحة بعض العزالت المحلية من 

الظروف  فقس البيض وحركة يرقات نيماتودا تعقد الجذور تحت
  .ذاته لفطرلومقارنتها مع المستحضر التجاري  المخبرية

  

  مواد البحث وطرائقه
  

قسم علم الحياة النباتية في كلية العلوم مختبرات تم إجراء البحث في 
كلية الزراعة بجامعة تشرين في الفترة  قسم وقاية النبات في ومختبرات

  .2011و 2010الواقعة بين 
  

  جمع العينات
 عينة عشوائية من التربة وجذور نباتات البندورة/الطماطم 50تم جمع 

 4مثلت ، ةبالستيكي دفيئة 25المصابة بنيماتودا تعقد الجذور من 
 مناطق مختلفة من الساحل السوري (الالذقية، جبلة، بانياس وطرطوس)

أكياس ورقية ُمرّطبة في حفظت العينات  .1 في الجدول هو موضح كما
  المختبر لحين استخدامها.براد في 

  

  أوساط االستنبات
الصلب  )PDA )Potato Dextrose Agarتم استخدام مستنبت 

 فطور) لعزل أنواع HIMEDIA(محضر تجاري من إنتاج شركة 
Trichoderma  ومستنبتالسابقةمن العينات ، PDB   

Potato Dextrose Broth)( ) غ بطاطا مقشورة  200 بسلقالسائل
غ  20اء الناتج وٕاضافة أخذ المثم تم  مل ماء، 200في ومقطعة 

ليتر بالماء المقطر ووضع المزيج  1جم إلى ل الحاكموإ ديكستروز 
لتحضير رشاحة  )33دقيقة) ( 15س لمدة ◦ 121عند باألوتوغالف 

  األنواع المعزولة من الفطر.
 

  عزل نيماتودا تعقد الجذور وتحديد أنواعها وتحضير لقاح اإلعداء
إناث من النيماتودا المستقرة في العقد الجذرية  10تم عزل 

)Meloidogyne sp.(  المأخوذة من جذر نبات بندورة/طماطم مصاب
، وتم تحديد النوع )2009 /سبتمبر(في أيلولمن قرية الحويز في جبلة 

لجسم األنثى (تحورات الكيوتيكل  النمط العجانيبالكشف المباشر على 
واعتمادًا على مفتاح  ×400المجهر على التكبير العرضية) باستخدام 

. وبهدف الحصول على )Barker )18التشخيص المعمول به من قبل 
 إلنفاذض نيماتودا تعقد الجذور الالزمة لقاح كافية ونقية من بي كمية

) صنف شتول 10( تم زراعة نباتات البندورة/الطماطم ،التجارب الالحقة
صيف في تربة جرى معاملتها مسبقًا ببروميد الميثايل بمعدل استخدام 

في كلية الزراعة بجامعة  ةيالبالستيك الدفيئةتحت ظروف  ³م10غ/453
ها ء) ثم إعدامتوفر بصعوبة ويمكن استخدامه لألغراض العلميةتشرين (
 5000بمعدل  سابقًا،ض النوع الذي تم تعريفه ناعيًا ببياصط
  .نبات/بيضة
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  لعينات في مواقع الدراسة.في ا Trichodermaتوزع عينات التربة والجذور المصابة بنيماتودا تعقد الجذور وتكرار عزالت الفطر . 1جدول 
Table 1. Distribution of soil and root knot nematode infected root samples and repeated isolation of the fungus Trichoderma in 
samples of the studied sites. 
 

  القرية/المنطقة
Region / Village 

عدد 
  العينات
  الترابية
Soil 

samples 
No.  

العينات  عدد
  الجذرية
Root 

samples 
No.

عينات التربة الحاوية 
  على الفطر

Soil samples which 
contained 

Trichoderma

عينات الجذور المصابة 
  بالنيماتودا والحاوية

  على الفطر
Infected root samples 

which contained 
Trichoderma  

عدد العينات 
  الحاوية على الفطر
No. of samples 

which 
contained 

Trichoderma 

عدد 
العينات 
  الكلية

No. of 
total 

samples  
  Jableh   جبلة

  16  5  -  + 8  8  الشراشير
  -  -  القاليع
  -+  الحويز

  -+  بساتين صالح
  -  -  سيانو

  -  -  القطلبية
  -+  العيدية
  -+  بسيسن

 Banyas  بانياس
  14  3  -  -  7  7  عرب الملك

  +  -  القلوع
  -+  قرفيص

  -+  حريصون
  -  -  الدروك
  -  -  دير بشر
  -  -  السن

 Lattakia  الالذقية
  10  4 +  -  5  5  الھنادي
  -+  البصة

  -+  الصنوبر
  -  -  القنجرة
  -  +  قمين

 Tartous  طرطوس
  10  2  -  -  5  5  الروضة
  -+  الخراب
  -+  الحصين
  -  -  الديرون
  -  -  الحميدية
  Total 25  25  12  2  14  50 المجموع

 + Trichoderma present, - = Trichoderma absent =     عدم وجود الفطر = - ،وجود الفطر =+

  
  

   وتحديد أنواعها من العينات Trichoderma فطورعزل 
تخدمة في البحث من عينات المس Trichoderma فطورتم عزل أنواع 

التربة المختلفة ومن إناث وكتل بيض النيماتودا المأخوذة من العقد 
  التالي:  الجذرية للجذور المصابة على النحو

إناث  5أخذ الموجودة خارجيًا على سطح النيماتودا ب فطورُعزلت ال  -
وُنقلت بصورة افرادية (إناث  من كل جذر، كتل بيض نيماتودا 5و

تحوي ) سم 9يض، كل على حدٍة) إلى أطباق بتري (وكتل ب
 بمعدل Streptomycinمضافًا له المضاد الحيوي  PDAمستنبت 

(طبق لإلناث وطبق لكتل البيض من كل  ميكروغرام/ليتر 200
  ).17(جذر من جذور العينات) 

المتطفلة داخليًا على النيماتودا بالطريقة ذاتها  فطوركما ُعزلت ال  -
بمحلول الكحول  معاملة السطحية لإلناث وكتل البيضالقمنا ب لكن
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 20باستخدام منخل خاص قياس فتحاته %) (70المخفف ( اإليتيلي
  ).24( PDAقبل إضافتها إلى أطباق  )تينلمدة دقيق ميكرون

طريقة  بإتباعالتربة من فقد ُعزلت  ،أما األنواع الموجودة في التربة  -
غ تربة 1وذلك بوزن ( PDA مستنبتمحاليل التربة المخففة على 
 منفصلة بيباوضع في أنتو  ترابية جافة وناعمة من كل عينة

جيدًا ب يبارج األنتُ ، مل ماء مقطر ومعقم 9وُيضاف إلى كل منها 
حضر تُ الذي ، و 1/10 وبالتالي نحصل على المحلول األم بتركيز

 نشرتُ مل من كل تركيز و  0.2بعدها ، ثم ُيؤخذ التراكيز األخرىمنه 
تُترك لمدة  PDA مستنبتى سطح الطبق البتري الحاوي على عل

  ).37) (أيام 7لمدة  س◦ 2±25عند حضن األطباق تُ ثم دقيقة  20
لمدة س ◦ 25ُحضنت جميع األطباق السابقة في حاضنة عند   -

 النامية Trichoderma فطورأسبوع، تم بعدها تنقية عزالت 
 ةأطباق بتري حاويحدٍة في  ، كٍل علىاألخرى فطوروفصلها عن ال
اعتمادًا على الصفات الشكلية  ، وتم تصنيفهاPDAعلى مستنبت 

 ،43، 42، 22، 19، 11الفطرية وتعضياتها ( والمجهرية للمزارع
44 .(  

  
 Biocontمن المستحضر التجاري  T. harzianumعزل النوع 

  مصدر ال ياألردن
د والتحضين عن PDA مسحوق المستحضر على سطح مستنبت نثرتم 
على مستنبت في طبق بتري تنقية الفطر  تم، ثم لمدة أسبوعس ◦ 25

PDA مع أطباق عزالت الفطر  الستخدامه الحقًا في التجارب المخبرية
  .المحلية

  
 Trichoderma فطورعزالت كل عزلة من تحضير الرشاحة الفطرية ل

  المحلية والتجارية
، كٍل على ةالمحلية والتجاري Trichoderma فطورتم تنمية عزالت 

 ،س◦ 25أيام في الحاضنة عند  10لمدة  PDA مستنبتعلى  حدة،
بمعدل طبق واحد لكل عزلة فطرية بعد أن تم تعريفها حتى مستوى 

 على حدٍة، فطرٍ زرعة كل م أقراص من حواف 5 وبعدها ُوضعت النوع،
دورق لكل  ،PDB مستنبتمل تحوي  200مم في دورق سعة  5بقطر 
هزة في  50و س° 25 عندحمام مائي هزاز وُحضنت ضمن  عزلة،

الخيوط الفطرية  إلزالةوبعدها ُرشح الوسط  الدقيقة لمدة أسبوعين،
 Whattman No.1 )0.2 اتمانو  ورق ترشيح واألبواغ من خالل

أضيف  .باستخدام جهاز التفريغ الهوائي ) مرتان على األقلميكرميتر
لضمان خلو  Streptomycin من المضاد الحيوي ميكروغرام/ليتر 300

 هي ةالناتج الرشاحة تدعُ و  ،المستنبت السائل من أي نمو بكتيري
%) 50و 75) الذي تم تخفيفه إلى التراكيز (%100التركيز ( األساس

. بالمقابل، تم إعداد معاملة الشاهد المعقمباستخدام الماء المقطر 
من أي نمو فطري إلى  الخالي PDA مستنبتأقراص من  5بإضافة 

، وُحضن بالطريقة PDBمل احتوى على مستنبت  200ق سعته دور 
، )38 ،23، 21( ذاتها،ثم ُحضرت منه التراكيز السابقة ذاتها أيضاً 

  تراكيز لكل عزلة محلية وتجارية. 3مكررات لكل تركيز و 4بمعدل 
  

 إزاء Trichoderma فطوريم فاعلية رشاحات عزالت و طرائق تق
  نيماتودا تعقد الجذور

تم  -في فقس بيض النيماتودا  ات الفطريةأثير الرشاحاختبار ت
التي تم تربيتها وتعريفها  الص البيض من كتل بيض النيماتودا،استخ

 تباستخدام هيبوكلوري ،)3( أعالهعلى مستوى النوع حسبما ورد 
دقائق، ثم ُغسلت البيوض لمرات  3-2% لمدة 1 هالصوديوم تركيز 

 20تخدام منخل خاص قطر فتحاته باس المعقم عديدة بالماء المقطر 
 100ُوضعت  )،25(للتخلص من بقايا هيبوكلوريت الصوديوم  اً ميكرون

كل عزلة  رشاحةمل من  5سم) يحوي  4.5بيضة في كل طبق بتري (
(محلية  ، حيث استخدم لكل عزلةوبالتراكيز المختلفة فطرية على حدةٍ 

 4عدل %)، بم50و 75، 100تراكيز من الرشاحة ( 3 وتجارية)
ثم ُحضنت األطباق في  مكررات/أطباق بتري لكل معاملة/تركيز،

س لمدة أسبوع. استخدمت رشاحة ◦ 25الظالم في الحاضنة عند 
فقط الخالي من أي نمو فطري كشاهد مقارنة (تركيز  PDB مستنبت

 100معاملة البيض ( كما استخدمت %)،0الرشاحة الفطرية فيه 
من طبق بتري واحد كشاهد آخر ضالمعقم بيضة) بالماء المقطر 

للمقارنة. ُنقل البيض في مكرر كل معاملة بعد أسبوع من التحضين إلى 
 المعقمسم، احتوى على الماء المقطر  4.5طبق بتري جديد قطره 

(بهدف معرفة تأثير الرشاحة في المنع الكامل أو الجزئي لفقس 
 .س◦ 25 ة في الظالم عندساع 48ثم ُحضنت األطباق لمدة  ،البيض)

 ثم عُد البيض غير الفاقس وحسبت نسبته المئوية في مكرر كل معاملة
  اعتمادًا على العالقة التالية: ثم حسب متوسط المعاملة ،)30 ،21(
  

النسبة المئوية (%) 
  = للبيض غير الفاقس

  عدد البيض غير الفاقس في الطبق
 ×100  

  العدد الكلي للبيض المختبر في الطبق
  

تم  -ثير الرشاحات الفطرية في حركة يرقات النيماتودااختبار تأ
تباع الخطوات ذاتها اب استخالص البيض من كتل بيض النيماتودا

الماء  سم) احتوت 9الواردة في الفقرة السابقة، ووزعت في أطباق بتري (
  لمدة س° 25الظالم عند  األطباق في حضنت ثم ،المعقمالمقطر 

فاقسة حديثًا ونشطة في طور نموها  تأيام بهدف الحصول على يرقا 3
سم) احتوى  4.5يرقة في كل طبق بتري ( 50ُوضعت  ،)J2الثاني (

تراكيز من  3مل من الرشاحة الفطرية، حيث استخدم لكل عزلة  5على 
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مكررات/أطباق لكل  4%)، بمعدل 50و 75، 100الرشاحة (
  نة في الظالم عندُحضنت األطباق في الحاض /معاملة، ثمتركيز

فقط الخالي  PDB استخدمت رشاحة مستنبتأسبوع، لمدة  س° 25 
 50معاملة البيض ( كما استخدمت من أي نمو فطري كشاهد مقارنة،

ضمن طبق بتري واحد كشاهد آخر  المعقميرقة) بالماء المقطر 
للمقارنة. ُنقلت يرقات مكرر كل معاملة بعد أسبوع من التحضين إلى 

(بهدف معرفة تأثير  المعقمالمقطر  الماء طبق بتري جديد احتوى
ثم ُحضنت  ،الرشاحة في التثبيط الكامل أو الجزئي لحركة اليرقات)

تم عد اليرقات غير  ،س◦ 25ساعة في الظالم عند  48األطباق لمدة 
)، 49) (المتحركة (تعُد اليرقة ميتة إذا تم وخزها بشعرة رفيعة ولم تتحرك

  :)30، 21( على العالقة التالية اعتماداً  وحسبت نسبتها المئوية (%)
  

النسبة المئوية (%) 
  لموت اليرقات =

  عدد اليرقات غير المتحركة في الطبق
العدد الكلي لليرقات المختبرة في   100× 

  الطبق
  

  الدراسة اإلحصائية
، مع اعتماد ANOVAبطريقة تحليل التباين  تمت الدراسة اإلحصائية

تقدير و ، )LSD(معنوية بين المعامالت الفروق اللحساب اختبار دانكان 
 ،14( %5حتمال االتباين بين متوسطات القراءات المختلفة عند مستوى 

34.(  
  

  النتائج والمناقشة
  

  تعقد الجذور وتحديد أنواعها عزل نيماتودا
 جذر من المأخوذة الجذرية العقد نيماتودا بينت نتائج تحديد نوع/أنواع

تتبع النوع  أنهاجبلة،  في الحويز ريةق من مصاب طماطم/بندورة نبات
M. incognita Goeldi،  وتوافقت هذه النتيجة جزئيًا مع نتائج دراسات

محلية سابقة أكدت انتشار هذا النوع على جذور نباتات البندورة إضافة 
  ).13 ،8 ،4إلى أنواع أخرى منتشرة في المنطقة الساحلية من سورية (

  
  أنواعها وتحديد Trichoderma فطور عزل

من عينات التربة ومن عينات  Trichoderma فطوربينت نتائج عزل 
على جذور النباتات  يض النيماتودا المأخوذة من العقدإناث وكتل ب
 تقد عزل ،)1جدول عينة مختبرة ( 50عينة من أصل  14المصابة أن 

% من العينات الكلية 28أي بنسبة  ،Trichoderma فطورمنها 
من أصل  عزالت محلية 7حصول بعد عملية التنقية على ال تم المختبرة.

نفت ضمن ثالثة صُ  ة،يم فاعليتها على أطوار النيماتودا المختلفو لتق 14
  ،T. viride Pers. ex S.F. Gray أنواع مختلفة، هي:

T. harzianum Rifai و T. longibrachiatum Rifai .ت النتائجبين 
) تطابق أبعاد تعضيات 2المتحصل عليها في هذا البحث (جدول 

 مع قياساتالسبعة المعزولة من مناطق الدراسة  Trichoderma فطور
 ،43، 42، 12( المرجعية اتنفسها الواردة في الدراس فطورأبعاد ال

وقد تميزت أغلب العزالت بمزارع ذات لون أخضر مزرق وحواف  ).44
 ،PDAبيضاء قطنية، مع ظهور حلقات متحدة المركز على مستنبت 
التفرع  وبينت محضرات مزارع العزالت السابقة على الشرائح الزجاجية

انتهت بفياليدات مختلفة بالشكل  الشجيري للحوامل الكونيدية التي
عت عليها أبواغ كونيدية دائرية إلى متطاولة الشكل، وقد توضّ  والحجم،

 خضراء اللون داكنة أو فاتحة، ملساء أو خشنة الجدار تبعًا للنوع.

  
نيماتودا إزاء  Trichoderma فطوريم فاعلية رشاحات عزالت و تق

  تعقد الجذور
أظهرت النتائج المبينة في  :البيض فقس في الفطرية الرشاحات تأثير

المحلية  Trichodermaالفطر عزالت رشاحات تأثير  3الجدول 
%) في منع فقس بيض 100و  75، 50بثالثة تراكيز (والتجارية 
حيث كانت نسبة  ،%)0مقارنًة مع الشاهد ( M. incognitaالنيماتودا 

% 100منع الفقس عند تطبيق رشاحات العزالت المحلية في التركيز 
بفروق  7% للعزلة 98.1وأعالها  4% للعزلة 80.8مرتفعة أدناها 

معنوية فيما بينها مقارنًة مع المستحضر التجاري والشاهد الحاوي على 
على  ،%41.4 % و97.3قس حيث بلغ معدل منع الف PDB مستنبت
% 70.8% بين 75كما تراوحت نسبة منع الفقس عند التركيز  ،التوالي
مقارنًة مع  ،بدون فروق معنوية فيما بينها 7% للعزلة 86.4و  5للعزلة 

بلغ  والتي PDB مستنبتالمستحضر التجاري والشاهد الحاوي على 
ما عند أ ،على التوالي ،%37.7 % و83.7معدل منع الفقس عندها 

فقد تراوحت نسبة منع  ،%50التركيز بتطبيق رشاحات العزالت المحلية 
بدون فروق معنوية  1% للعزلة 71.3و  5% للعزلة 60.1الفقس بين 
مقارنًة مع المستحضر التجاري والشاهد الحاوي على  ،فيما بينها
% 22.9% و 69.2ي وصل معدل منع الفقس فيها والت PDB مستنبت

مع اإلشارة إلى أن معدل منع فقس البيض في الشاهد  على التوالي،
  %.10.2الحاوي على ماء مقطر معقم فقط لم يتجاوز 

توافقت النتائج المتحصل عليها في هذا البحث حول زيادة كفاءة 
مع نتائج مع ارتفاع درجة تركيزها  Trichoderma فطوررشاحة 

فضلية ) أSaxena )47و Sharmaحيث أكد  ،دراسات مرجعية سابقة
في منع فقس بيض النيماتودا  T. virideالتركيز األعلى لرشاحة الفطر 

M. incognita  وذلك بسبب إفرازه ألنزيمات محللة للبروتينات والدهون
دور مهم في اختراق بهذه األنزيمات  أسهمتوالسكريات المتعددة. وقد 

ضادات قشرة البيضة عند النيماتودا، ُمَسِهلًة بذلك دخول السموم والم
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)، األمر 48التريكوديرما إلى داخل البيضة ( فطورالحيوية التي أفرزتها 
الذي أدى في كثير من المعامالت إلى تشوه النمو الجنيني ليرقة 
النيماتودا وفقًا لنتائج هذا البحث وعدم فقسها حتى ولو ُنقلت إلى الماء 

، 15 ،11( المقطر. وتوافقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات مرجعية
دور قشرة البيضة في حماية اليرقة من الظروف الخارجية،  تأكد ،)39

) التي Cellulaseو Chitinases ،a-gluconaseودور األنزيمات (
في المساعدة على تطفلها على بيوض  Trichoderma فطورتفرزها ل

 Siddiqui كان، ومنع خروج اليرقات منها. و Meloidogyneالنيماتودا 
د أشاروا إلى تأثير المستنبت السائل في نسبة فقس ق )50وآخرون (

البيض مقارنًة مع معاملة الشاهد بالماء فقط، وهذا ما توافق مع نتائج 

كما بيَّنت النتائج أيضًا اختالف تأثير رشاحات عزالت  هذا البحث.
التريكوديرما في نسبة فقس بيض النيماتودا، وهذا ما أكدته نتائج  فطور

هذا االختالف في التأثير إلى  ي). وعز 21ابقة (دراسات مرجعية س
التريكوديرما في إنتاج األنزيمات والمركبات  فطورتباين مقدرة عزالت 

بخصوص تأثير رشاحة  السامة للنيماتودا. كما اتفقت نتائج هذا البحث
في نسبة فقس البيض عند التركيز األعلى  T. harzianum عزلة الفطر

) في الباكستان والتي 53( Khattakو   Stepen%) مع نتائج 97.3(
%، بينما بلغت نسبة فقس البيض في معاملة الشاهد (رشاحة 90بلغت 

% في معاملة شاهد الماء المقطر 5%، و9المستنبت الغذائي فقط) 
  فقط. 

  
  

  .×)400 (تكبير المعزولة من مناطق الدراسة وأبعاد تعضيات ھذه العزالت Trichodermaأنواع الفطر  .2جدول 
Table 2. Types of the fungi Trichoderma which were isolated from the studied sites and dimensions of isolates' structures 
(magnification 400 ×). 
 

رقم 
 العزلة

No. of 
isolate 

  المنطقة/نوع العينة
Region/type of 

sample 
 نوع العزلة

Fungal species 

قطر المحور 
لرئيسي ا

لحامل 
  األبواغ

Diameter 
of central 

axis  
m)μ(  

قطر الفروع 
الجانبية لحامل 

  األبواغ
Diameter of 

lateral 
branches  

m)μ(  

أبعاد الزوائد 
القارورية 
  (الفياليدات)

Dimensions 
of phialides  

m)μ(  

 األبواغقطر 
  الكونيدية
Conidia 
diameter 

( )μ  

قطر البوغة 
  الكالميدية

Chlamydo-
spores 

diameter  
m)μ(  

 جبلة/تربة  1
 Soil/Jableh 

T. viride 3.6  1.2  8×2.5  3.6  10.2  

  طرطوس/تربة  2
Soil/Tartous 

T. viride2.4  2.4  9.5×2.5  4.5  9.6  

الالذقية/إناث غير   3
  معقمة

Unsterile female/ 
Lattakia 

T. longibrachiatum 3.2  -  9×2.7  3.5  10.7  

 بانياس/كتل بيض  4
  معقمة

Sterile egg mass/ 
Banyas 

T. longibrachiatum 2.5  -  8×2.7  2.5  11.2  

  بانياس/تربة  5
Soil/Banyas 

T. viride 1.68  1.2  8.5×2.5  4.5  9.6  

  الالذقية/تربة  6
Soil/Lattakia 

T. viride 1.76  1.2  9×2.5  4  9.6  

 جبلة/تربة  7
 Soil/Jableh

T. harzianum2.16  1.2  4.5×3  2.5  6.3  
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 مقارنةً  M. incognita النيماتودا بيض فقس منع في Trichoderma فطور من المحلية والتجارية لرشاحات العزالت المختلفة التراكيز تأثير .3جدول 
   س.° 25بعد أسبوع من التحضين عند  بالشواھد

Table 3.Effect of different concentrations of  local Trichoderma isolates filtrates on M. incognita egg hatching inhibition in 
comparison with con trols, one week after incubation at 25 °C. 
 

  العزالت الفطرية
Fungal isolates

  رشاحة في الُمّحضن البيض فقس المئوية (%) لمنع النسبة
 Trichoderma كيزاالتر عند  

Percentage (%) of eggs hatching incubated in Trichoderma filtrate 
at concentrations of:  

100%  75%  50%  

  % ماءالمقطر0
  )2(شاھد 

0% Distilled water 
(Control 2)  

 T. viride(Isolate 1   a 97.6ab 82.9 a 71.3 10.2( 1العزلة 
 T. viride( Isolate 2  a 90.1ab 81.6 a 70.9 10.2( 2العزلة 
 T. longibrachiatum( Isolate 3  a 97.5ab 82.7 a 71.1 10.2( 3العزلة 
 T. longibrachiatum(Isolate 4   b 80.8abc 79.1 ab 64.5 10.2( 4العزلة 
 T. viride(Isolate 5   b 81.6c 70.8 b 60.1 10.2( 5العزلة 
 T. viride( Isolate 6  ab 87.1bc 76.4 ab 64.6 10.2( 6العزلة 
 T. harzianum(Isolate 7   a 98.1a 86.4 a 70.5 10.2( 7العزلة 

 Biocont )T. harzianum(  a 97.3ab 83.7 a 69.2 10.2 المستحضر التجاري
  )1(شاھد  PDB مستنبت % رشاحة0

0% Filtrate of PDA medium (control 1) 
c 41.4d 37.7 c 22.9 10.2 

  %.95 ثقةمستوى عند ال تختلف معنوياً اعتماداً على اختبار دانكان ته ذافي العمود  بحروف متماثلةالمعدالت المتبوعة 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan’s test at P=0.05. 

 
 

أظهرت  - النيماتودا يرقات حركة في الفطرية الرشاحات تأثير
المختبرة المحلية والتجارية  Trichoderma فطورت رشاحات عزال

%) تأثيرًا مثبطًا لحركة يرقات 100و ،75 ،50بتراكيز مختلفة (
االختبار، وتراوحت نسب تثبيط  وسط في M. incognitaالنيماتودا 

% بين 100الحركة عند تطبيق رشاحات العزالت المحلية في التركيز 
ن الفارق بينهما معنويًا، بينما ، وكا1% للعزلة 98و 6% للعزلة 60.4

%، 93.7بلغت نسبة تثبيط حركة اليرقات للمستحضر التجاري 
 فقط. PDB% في معاملة الشاهد الحاوي على مستنبت 28.8و

% بين 75وتراوحت نسب تثبيط حركة يرقات النيماتودا عند التركيز 
الفارق بينهما معنويًا،  ، وكان3% للعزلة 94.8و 6% للعزلة 48.5

%، 81.1ينما بلغت نسبة تثبيط الحركة للمستحضر التجاري ب
كما تراوحت نسب  فقط. PDB مستنبت% للشاهد الحاوي على 21.5و

تثبيط حركة اليرقات عند تطبيق رشاحات العزالت المحلية بالتركيز 
، وكان الفارق بينهما 3% للعزلة 91و 6% للعزلة 44.4%بين 50

حركة اليرقات للمستحضر التجاري معنويًا، بينما بلغت نسبة تثبيط 
 PDB مستنبت% في معاملة الشاهد الحاوي على 15.2%، و70.3

فقط. مع اإلشارة إلى أن معدل تثبيط حركة يرقات النيماتودا في معاملة 
 ).4% (جدول 9.5شاهد الماء المقطر لم يتجاوز 

 فطورتوافقت نتائج هذا البحث حول تأثير بعض رشاحات 
مختبرة في حركة يرقات النيماتودا مع النتائج المتحصل التريكوديرما ال

ذلك التأثير إلى قدرة  يَ زِ )، وعُ 55 ،26عليها في بحوث مرجعية سابقة (
محللة للكيتين والبروتين الألنزيمات بعض اإفراز على  فطورهذه ال

 فيسلبًا  أثر ذيحمض الخل الل افرازهإ إلىضافة إ نيماتوديةاللسموم لو 
قد ) 27(آخرون و  Khan . وكان)52 ،48، 20لنيماتودا (حركة يرقات ا

   Aspergillus ،Penicillium فطورتأثير رشاحة العزوا 
 إفرازاتها إلى M. incognitaنيماتودا الفي يرقات   Trichodermaو 

، Penicillin ،Viridin ،Gliotoxinحيوية (المضادات المن 
Hadecidne ( غير قادرة فأصبحت ات حركة اليرق ًا فيتثبيطالتي سببت

. وكان من أهم )54 ،28( على اختراق الجذور وتشكيل عقد نيماتودية
التريكوديرما  فطوراستنتاجات هذا البحث التأكيد على كفاءة رشاحات 

 يرقاتها حركة وتثبيط ،M. incognitaفي منع فقس بيض النيماتودا 
مع  اختالف تأثير هذه الرشاحات الفطريةو  المختبر، ظروف تحت

التريكوديرما ورشاحاتها  فطوراختالف تركيزها وعزالتها. ويعُد استخدام 
في مجال التطبيق الحقلي من أهم توصيات هذا البحث لمكافحة هذه 

ت المحمية، كما ننصح بالتعمق في اآلفة الخطيرة ال سيما في البيو 
يكوديرما وامتالك التقانات التر  فطوردراسة األعداء الحيوية وبخاصة 

رية لتصنيفها بصورة دقيقة دون لبس، وإلكثارها ونشر تداولها بين لضرو ا
المزارعين دعمًا لمفهوم الحفاظ على البيئة من التلوث بالمبيدات 
الكيميائية وال سيما بروميد الميثايل، والحفاظ على سالمة المنتج 

  لك. هوالمست
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 M. incognita النيماتودا تثبيط حركة يرقات في Trichoderma فطور من ة والتجاريةالمحلي لرشاحات العزالت المختلفة التراكيز تأثير .4جدول 
   س.° 25ة أسبوع من التحضين عند درجة حرار بعد بالشواھد مقارنةً 

Table 4. Effect of different concentrations of local Trichoderma isolates filtrates on movement inhibition of M. incognita 
larvae in comparison with controls, one week after incubation at 25 °C. 
 

  العزالت الفطرية
Fungal isolates

  في الُمّحضنة لتثبيط حركة اليرقاتالمئوية (%)  النسبة
  التراكيز عند Trichoderma رشاحة 

Percentage (%) of inhibition of the movement of nematode 
larvae incubated in Trichoderma filtrate at concentrations of  

100%  75%  50%  

  % ماءالمقطر0
  )2(شاھد 

0% Distilled water 
(Control 2)  

 T. viride( Isolate 1  a 98.0a 92.3 a 88.7 9.5( 1العزلة 
 T. viride( Isolate 2  a 96.1ab 88.2 a 84.4 9.5( 2العزلة 
 T. longibrachiatum(Isolate 3   a 96.8a 94.8 a 91.0 9.5( 3العزلة 
 T. longibrachiatum(Isolate 4   a 95.3a 92.0 a 86.5 9.5( 4العزلة 
 T. viride( Isolate 5 a 85.8b 74.1 b 70.0 9.5( 5العزلة 
 T. viride(Isolate 6   b 60.4c 48.5 c 44.4 9.5( 6العزلة 
 T. harzianum( Isolate 7  a 91.9ab 83.1 b 77.4 9.5( 7العزلة 

 Biocont )T. harzianum(  a 93.7ab 81.1 b 70.3 9.5 المستحضر التجاري
  )1(شاھد  PDB مستنبت % رشاحة0

0% Filtrate of PDA medium (control 1) 
c 28.8d 21.5 d 15.2 9.5 

  %.95 ثقةمستوى عند اً اعتماداً على اختبار دانكان ال تختلف معنوي هنفس في العمود بحروف متماثلةالمعدالت المتبوعة 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan’s test at P=0.05. 

  
  

Abstract 
Yaziji, M., N. Allouf and R. Kassam. 2013. Effectiveness of filtrates of local isolates of Trichoderma fungi to control 
different stages of root knot nematode (Meloidogyne incognita) under laboratory conditions. Arab Journal of Plant 
Protection, 31(3): 252-261. 

Effectiveness of filtrates of seven local isolates of the fungus Trichoderma against root-knot nematode (Meloidogyne incognita 
Goeldi) was assessed under laboratory conditions compared with that of the commercial product filtrate Biocont (T. harzianum) during 2010- 
2011. These fungi were isolated from the soil and egg masses and nematode females were extracted from the tomato-infected roots under 
green house conditions along the Syrian coast. These fungi were identified as T. longibrachiatum Rifai, T. harzianum Rifai and T. viride 
Pers. ex S.F. Gray. Local Isolate No. 7 (T. harzianum) gave highest egg hatching inhibition at concentrations of 100 and 75%, which resulted 
in 98.1 and 86.4% inhibition, respectively, whereas the commercial product, using the same concentrations, gave 97.3 and 83.7% inhibition, 
respectively. Most filtrates of local Trichoderma isolates inhibited nematodes larvae movement more than the commercial product Biocont. 
Filtrate of isolate No. 1 (T. viride) gave highest larvae movement inhibition at 100% concentrations and reached 98% inhibition, compared 
with 93.7% inhibition for the commercial product. Filtrate of isolate No. 3 (T. longibrachiatum) gave the highest inhibition of nematode 
larvae movement (94.8%) at 75% concentrations followed by filtrate of isolate No. 1 (T. viride) which gave 92.3% inhibition, and filtrate of 
isolate No. 4 (T. longibrachiatum) which gave 92.0% inhibition, compared to the commercial product which gave 81.1% inhibition. 
Keywords: Trichoderma, Meloidogyne, Biological control, Nematophagous fungi. 
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