
 الملخص العربى

جامعــة الفیــوم خــالل الفتــرة  -كلیــة الزراعــة  -أجریــت هــذه الدراســة فــى قســم الوراثــة 
مـــــــــن فطـــــــــر  وقـــــــــد شـــــــــملت الدراســـــــــة ثمانیـــــــــة عشـــــــــرعزلة 2012وحتـــــــــى  2007مـــــــــن 

والتى سبق عزلها من التربة المالمسـة لجـذور نباتـات مختلفـة   Trichodermaالترایكودرما
. مصــــر -منزرعــــة بمحافظــــة الفیــــوم) لفــــول البلــــدى، القمــــحالفاصــــولیا، اللوبیــــا، الخیــــار، ا(

تـم  Trichoderma harzianum  ، T. koningii باالضافة الـى سـاللتین معـرفتین همـا
 -جامعـــة عـــین شـــمس -كلیـــة الزراعـــة -مركـــز  الثـــروة المیكروبیـــة الجصـــول علیهـــا مـــن 

   -:وتهدف هذه الدراسة الى .مصر

  .والجزیئیة المورفولوجیةتخدام الخواص باس الترایكودیرما توصیف عزالت )١( 

ـــات تقیـــیم )٢( ـــا البیولوجیـــة لفـــى المقاومـــة  العـــزالت إمكان ـــا ســـوالنى معملی فطـــر الرایزوكتونی
   .وتحت ظروف الصوبة 

نتــــاج انزیمــــى  عــــزل )٣( ٕ  لعــــزالت cellulase  وســــلیولیز chitinase كیتینیــــز  وا
  .الترایكودیرما

  .هذه الجینات تسلسل والكشف عن خاصة بهم،ال كیتینیز وسلیولیز جینات عزل )٤(

  :ویمكن تلخیص أهم النتائج المتحصل علیها كما یلى

تــم عـــزل ثمانیــة عشـــرعزلة مـــن فطــر الترایكودرمـــا مـــن ریزوســفیر نباتـــات الفاصـــولیا 
وتم تعریفهم ظاهریـا وتحـت المیكروسـكوب الـى ثالثـة . واللوبیا والفول البلدى والخیار والقمح

ـــع جـــنس ترایكودرمـــا هارزیـــانم    ٩عـــة االولـــى تشـــمل مجموعـــات المجمو   عـــزالت وتتب
Trichoderma harzianum   والمجموعــــة الثانیــــة تضــــم ســــبعة عــــزالت مــــن جــــنس

فــى حــین كانــت المجموعــة الثالثــة   Trichoderma koningii ترایكودرمــا كوننجــاى 
 .وتضم عزلتین فقط Trichoderma virideترایكودرما فیردي 



 ة عزالت فطر الترایكودرما فى التضاد لفطر الرایزوكتونیا سوالنىوبدراسة كفاء
أظهرت عزالت الترایكودرما تأثیرا مضادا للفطر المسبب لمرض عفن ، فى المعمل

 تثبیط أعلى FUE3عزلة و أظهرت ال. الجذور حیث أنها تثبط نمو الریزوكتونیا سوالنى
 ٠FUE2، أظهرت العزلة أخرىمن ناحیة و رایزوكتونیا سوالني  النمومن ) ٪٥٧.٧٧(

بین  تثبیط بقیم متوسطة  المتبقیة العزالت فى حین أعطت ). ٪٢٥,٣٣( تثبیط أقل
  .هاتین القیمتین  

یوما  ٣٠و١٥بعد  االصابة نسب انخفاض كبیر في حدث ظروف الصوبة تحت
الى تقلیل  I18 T. koningiiو T. koningii FUE6و أدت أقوى العزالت  .من الزراعة

ویعزى .٪  مقارنة بالكنترول ٩٦شدة االصابة بمرض سقوط البادرات المفاجئ بنسبة 
التباین بین السالالت فى مكافحة المرض الى مقدرتها على التطفل الفطرى وانتاج المواد 

 .المثبطة اضافة الى اختالفها فى المحتوى الجینى 

 مل/ملغ ٠.٠ 18كیتینیززیم الان الحد األقصى لمقدار النتائج إلى أن وأشارت
من قبل  تفرز مل/ملغ ٠,٠٠٤٧ زیكیتینال والحد األدنى من. I 18العزلة  من قبل تفرز
تراوحت  الترایكودیرما عزالت من قبل بقیة كیتینیزال بینما إفراز. FUE10 وI12 ت العزال

ى الحد األقص النتائج إلى أن فى حین أشارت. مل/ملغ 0.005حتي  17٠.٠ما بین  
الحد األدنى من  و FUE5 بواسطة العزلة تفرز مل/ملغ 0.075 السلیولیزانزیم  لمقدار

،  فى حین باقى FUE13و FUE8 بواسطة العزالت تفرز مل/ملغ 0.006السلیولیز
 0.007حتي  0.035 سلیولیز ما بین ها للإفراز  تراوحت كمیة  العزالتالعزالت 

  .مل/ملغ

 العزالت جمیعل rDNA لمنطقة  PCRالـ ل  كان ناتج تفاعل البلمرة المتسلس
حزمة واحدة  تم الحصول علىحیث  في هذه المنطقة ستة متشابهة من حیث الحجمال

وباجراء التحلیل الوراثى  .زوج من القواعد ٦٠٠حتي  ٥٦٠ یتراوح بین ذات وزن جزیئى
Dendrogram  العزالت بین) ٪١٠٠( تشابهنسبة  أعلى تم الحصول على FUE5 ،

FUE6    وبینFUE3 ،FUE5 .بین) ٪٩٢(تشابه  أقل تم الحصول على في حین 



كانت نسبة التشابه بینها وبین   FUE9 عزلةال باستثناءالعزالت  جمیعو  FUE15 عزلةال
 تم تقسیم التي تم الحصول علیها النتائج واستنادا إلى مجمل). ٪٩٣( ٥FUE1العزلة 
  )FUE15( جموعة االولى تشمل ساللةالم. مجموعتین رئیسیتین الستة إلى العزالت

T.harzianum والثانیة تضم)FUE3 ،FUE5 ،FUE6 ،وFUE9 I18  (T. 
konigii . تم عزل وتوصیف جینchitinase  عزالت ٤من  )FUE3 ،FUE5 ،
FUE9و ، (I18 وقد أظهرت نتائج التفرید الكهربى على االجاروز حزمة واحدة وبعمل

زوج من القواعد والتى تشفر الى  ١٠٣٩ذات  طول من  تحلیل تتابع للنیوكلتیدات كانت
  .حمض امینى ٣٤٤

وقد أظهرت نتائج  ) FUE15( من  عزلة cellulaseتم عزل وتوصیف جین 
التفرید الكهربى على االجاروز حزمة واحدة وبعمل تحلیل تتابع للنیوكلتیدات كانت ذات  

  .ینىحمض ام ٦٨زوج من القواعد والتى تشفر الى  ٢٠٤طول من 
 

 

 


