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المــعمل الرابع

(التعايش األيضي ) الدقيقةالعالقات التعاونية بين الكائنات الحيه 

التعاون بين الفطر والخميرة



.الترايكوديرمافطر -

وديرماآلية المكافحة الحيوية باستخدام فطر التريك-

.الخـــــميرة-

.Celluloseالسيلولوز -

.استعراض التجربة-



فطر الترايكوديرما

Persoon.العالمقبلمنوذلكعام،مائةمنأكثرمنذTrichodermaجنسذكر•

الموادومنالتربةمنتعزلاألسماء،مترادفةفطرياتمجموعةمنالجنسهذايتكون•

1فيالفطرهذامنتكاثريةوحدة1000-10التربةتحتويتقريباالمتحللةالعضوية

.تربةجرام

.غذائيةبيئةفيوتربيتهاعزلهاالسهولةومناالنتشار،شائعةالفطرهذاعزالت•

.الغذائيالتمثيلنتيجةتكونحيويةمضاداتتنتج•

مجالضدMycoparasiticاألخرىالفطرياتعلىمتطفالتتكونأنيمكنالعزالت•

بيةالخشالنباتيةالمواديستعمرانالفطرلهذايمكنكماالممرضةالكائناتمنواسع

.والعشبية



عدادا  أوتنتجالصناعيةالغذائيةالبيئةعلىبسرعةتنموTrichodermaجنسأنواعمعظم

-Conidiتسمىخاليامنالبيضاءأوالخضراءالصغيرةالكونيديةالجراثيممنكبيرة

ogenousنسبيا  تسهلالصفاتهذه.الكونيديةللحواملالعديدةالتفرعاتنهاياتفيتقع

ألن،جدا  صعبةعمليةاألنواعتحديدولكنTrichodermaالجنسوتحديدتعريفعملية

دراسةعدبإالللنوعالمحدداالسموضعويصعب،األنواعهذهصفاتبينكبيرا  تداخال  هناك

.وواسعةمستفيضة



في مستعمرة( لون أخضر ) األبواغ الكونيدية 

Trichoderma harzianum

 Trichodermaاألبواغ الكونيدية في مستعمرة

harzianum



والنسيجاالغذيةمجال:اوال  

وبكمياتأنزيماتمنالعديدللتريكوديرماالتابعةاالنواعتنتج

يليلوزالسأنزيمانتاجفيتجاريااستخدامهايتموالتيوافرة

.المعقدةالسكرياتتحللانيمكناخرىوانزيمات

الناتجزفالسيلوليواالغذيةالنسيجصناعةفيمنهايستفاد

bioعمليةفييستخدمالتريكوديرماعن stoningللخامات

مالقديالمظهريعطيهامماالجينزأقمشةمنهاتصنعالتي

.الغسيلحجارةاستخدامبدلوذلكالملمسونعومة



الحيويةالمكافحة:ثانيا  

العديداستخدامتموقد.1930العاممنذالفطرياتلنموالمثبطةبقدرتهاالتريكوديرماعرفت

.T)السالالتمن harzianum , T. virens , T. viride , T. reesei)المكافحةفي

ولياتوالبقالفريزمثلالمحاصيلمنالعديدوعلىللنباتاتالممرضةللفطرياتالحيوية

.السكريوالشوندروالقطنوالفجلوالبندورةوالخيار



االتريكوديرمآلية المكافحة الحيوية باستخدام فطر 



:يرما عدة خصائص تساهم في عملية المكافحة الحيوية الموجودة لدى جنس التريكودهناك 

.المنافسة-أ 

.  النباتالتسميد الحيوي وتحفيز الوسائل الدفاعية لدى -ب 

.  الجذورتغيير الوسط الحيوي لبيئة -ت 

.  االخرىالتضاد مع الفطريات -ث 

. التطفل-ج 

.الممرضةتعطيل عمل أنزيمات -ح 



: competitionالمنافسة  -أ 

يمكنوالتيالفطرياتلنموالمثبطةالموادعلىالتغلبعلىالفطرهذاقدرةخاللمنذلكويتم•

فيهامابأخرىحيةانواعقبلمنالمنتجةاالستقالبيةالموادعنوالناجمةالتربةقيتتواجدأن

.التنافسيةشديدةظروفضمنوالعيشالبقاءعلىقدرتهاوأيضاالنباتات

العديدضدبهاعتتمتالتيالطبيعيةللمقاومةوذلكللتربةاضافتهابعدبسرعةتنموالتريكوديرما•

ينوليةالفوالمركباتالحشراتومبيداتوالفطريةالعشبيةالمبيداتفيهابماالسامةالموادمن

يعدكلذل.المركباتهذهلبعضالسميةالعاليةالتراكيزبعدبسرعةالتعافيعلىولقدرتها

.النباتممرضاتمنالعديدلمكافحةهامعنصرالتريكوديرما



التسميد الحيوي -ب

و الجذور التجارب ان استعمار الجذور من قبل التريكوديرما تساهم في تحفيز نمأثبتت •

فة وفي وتطورها وزيادة انتاجية المحاصيل قدرتها على مقاومة االجهادات البيئية المختل

حثون ان زيادة قدرة النبات على االستفادة من العناصر الغذائية المختلفة  وقد وجد البا

: التريكوديرما يمكن ان تنتج مواد محفزة للنمو مثل 

برلين األيثلين  ووجد حديثا أنها أيضا تنتج الزياتين والجي-السيتوكينيات -األوكسينات •

.اسيداضافة لقدرتها على انتاج الندول استيك 



:  Antibiosisالتضاد -ج 

.بقائهوبحياتههوليحتفظآخرحيكائنابادةحيلكائنخاللهايمكنالتيالظروفهي•

تطيعتسمنخفضجزيئيوزنذاتذوابةموادإلفرازحيكائنقدرةبأنهاايضاويعرف

.االخرىالدقيقةالكائناتنموتثبيطخاللهامن

وتثبطةسامتكونطيارةوغيرطيارةموادتفرزسالالتهامعظمفانالتريكوديرماحالةوفي

.للجذوراستعمارهاوتعيقاالخرىالكائناتنمو



Mycoparasitismالتطفل على الفطريات االخرى  

حدوثتستلزمجدامعقدةعمليةوهيآخرفطرعلىالمباشرالهجومالفطرقدرةوهي•

ورةالصفيكماقتلهوثمالعائلواختراقالهجوموالهدفتمييزمنهامتتابعةآليات

:باألسفل



التطفل على في بعض الحاالت تعود فعالية التريكوديرما كعنصر مكافحة لقدرته المباشرة على

. طيف واسع من  الفطريات الممرضة 

ي بكميات جهاز االستشعار عند التريكوديرما ببساطة عبارة عن افراز أنزيم الكايتينز الخارج

ا وهذه قليلة عندما تالمس الجدار الخلوي لفطريات أخرى تؤدي الى تفكك الكيتين من جداره

.تحفز افراز كميات اكبر من الكايتين الخارجي



:  تحفيز نمو النبات:ثالثا

:  من خــــــالل 

.افراز منظمات النمو-

ميسرا (مثل الحديد والمنغنيز والمغنيزيوم)جعل الفوسفات والعناصر الكبرى االخرى والعناصر الصغرى -

.للنباتات

:استخدامه كمصدر لنقل الجينات :رابعا

فيتساعدهادوموامركباتتشفرالتيالجيناتمنالعديدعلىالحيويةالمكافحةفيالمستخدمةالكائناتتحتوي

لهايالتجاراالستخدامولكن.التريكوديرمافطرمنالجيناتهذهمنالعديدنسختموقد.الممرضاتمكافحة

.التطويرقيدوهيبعدمتاحاليس



الخـــــميرة

هةجمن.التبرعمعبرتتكاثروالفطرياتمملكةشعبإحدىالنواة،حقيقيةكائناتهي

لزقيةاالفطرياتتتبعالخميرةخاليامعظم.البكتيريامنأكبرإجماالالخمائرتكونالحجم

والالجنسينسيالجبالتكاثرتتكاثربيئتهافيالموجودالسكرتحليلمنطاقتهاالخمائرتستمد

(ضميهجوفضمنداخلياليسو)خارجياطعامهاتهضمبأنهاتتميز.(والتبرعماألنقسام)

ائرالخمأنواعبعض.الهضمعمليةإتمامبعدخالياهاضمنإلىالمغذيةالجزيئاتوتمتص

.ملحوظةطبّيّةأهميةذووبعضهااألطعمة،تعفنفيتشارك



Celluloseالسيلولوز  

النباتيةالخليةجدارفيوبالذاتالنباتيةالخاليافياألساسيالمركبويكونعديدسكرهو

.والسليولوزالنباتاتبنيةمن%33قرابةيشكلحيثالنباتاتأنسجةجميعفيموجود

نفاذيتهادموعالماءفيللذوبانقابليتهابعدماألخرىالمعقدةالسكرياتكماالسليولوزيمتاز

منونيتكوهو.القطنأليافمنالقطنسليولوزعلىالحصوليتمالخالياأغشيةخاللمن

منكثيرفياألساسيةالخامالمادةيشكلالسليولوز.الجلوكوزمنآالفحتىأومئات

.النباتيةوالمنسوجاتواللدائنالورقمثلالمختلفةالصناعات



األدوات

التعقيم ظروف 1.

PDAنامي على الترايكوديرما فطر مزرعة 2.

PDAنامية على خميرة 3.

( تلهيب كحولي % ) 75كحول -باستير  ماصة 4.

(تحتوي على السليلوز بدال من السكروز ) بئية تشابك دوكس اطباق 5.

قطن اعواد 6.



العملطريقة 

.تحت ظروف التعقيم يتم تخطيط الطبق بالخميرة•

.الطبق ننقل عن طريقة ماصة باستير المعقمة جزء من فطر الترايكوريرما في منتصف•

.ايام 5–3ْم لمدة تتراوح 28-25تحضن االطباق في درجة حرارة •



المناقشة 

لله الخمائر ال تستطيع النمو في وسط يحتوي على سليلوز لعدم قدرتها على تح•

ليله يقوم فطر الترايكوديرما بإمتصاص السليلوز الموجود في الوسط الغذائي وتح•

بعد انتهاء تحليل السليلوز يصبح الوسط الغذائي متاح لبدء الخميرة بالنمو•

يطلق على التعاون بين الفطر والخميرة هنا ب التعاون من طرف واحد •



نهاية المعمل الرابع




