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ABSTRACT 

The   present study was able  to isolate eight different species  and  

yeast of seed  born fungi from carnation seed (Dianthus caryophyllus ), 

six of which  belong to the class Deuteromycetes, one to the class 

Ascomycetes, and one to the  class Zygomycetes . The percentages of 

isolation were 7% Alternaria alternata , 1% Fusariun colmorum, and 1% 

F. oxysporum . 

 The infection with these fungi caused reduction in  the seed 

germination ratio to 28% and 16 % in the seed of the local cultivar and 

the red (Dwarf)  with F.oxysporum respectively . while seeds of white 

cultivor (Doppio) exhibited ratios of 60% and 80% with both species of 

Fusarium. 

The biological controller Trichoderma  herzianum had a clear 

effect on the growth of both species of the Fusarium and the antagonism 

degree 1.3 and 1.6 respectively.  

Fusarium oxysporum producd more polygalacturonase , pectatelyase  and 

showed a clear zone 6 cm diameter around the fungal colony. 

 
الخالصة 

الفطريات المعزكلة مف بذكر  تنتمي ,خيطية  فطريات تمكنت الدراسة الحالية مف عزؿ
منيا  ستةعكد مفضآل عف الخمائر  الى ثمانية أجناس  (Dianthus  caryophyllus) القرنفؿ

كاحد الى صؼ الفطريات الكيسية ك االخر  جنس ينتميفي حيف الى صؼ الفطريات الناقصة 
كبمغت نسبة عزؿ الفطريات . مف بذكر نبات القرنفؿ ,ات الالقحية الى صؼ الفطرم

Alternaria dianthicola  7% كFusarium colmorum1%كF.oxysporum1.% أدت
في الصنؼ المحمي %  16.0ك %  28.0 نسبة االنبات الىخفض  االصابة بيذة الفطريات الى

 بذكر القرنفؿ الصنؼ االبيضك تفكقت .عمى التكالي F.oxysporumمع ( Dwarf) كاالحمر
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Doppio)) كاف .مع كال النكعيف عمى التكالي % 80ك%60 في نسبة أنباتيا حيث كصمت الى
 نمك كال نكعي الفطرفي تأثير كاضح  Trichoderma herzianumلممقاكـ الحيكم 

Fusarium رػػتغمب الفط .عمى التكالي  1.6ك 1.3كبمغت درجة التضاد  كمييما  F.  

oxysporum  عمىF. colmorum   في انتاج االنزيمات المحممة لممكاد البكتينية كاظير منطقة
. سـ حكؿ مستعمرة الفطر 6رائقة بمغ قطرىا 

 

 المقدمة
كجد بريان  قدالميمة ك مف  نباتات الزينة  ( Dianthus caryophyllus )يعد القرنفؿ 

تاريخ  قفي كتاب Theophrastus قد كصفوك. في المنطقة الممتدة مف جنكب اكربا الى اليند 
الذم  Zensعاـ قبؿ الميالد ، ك كىب االغريؽ زىرة القرنفؿ الى االلو  3000النباتات حكالي 
كما قاـ االغريؽ بتتكيج أبطاؿ االلعاب االكلمبية . أم زىرة االلو  Dianthusسمي بالالتينية 

المفردة كذات االزىار الصغيرة  المحميةتستعمؿ بذكر القرنفؿ في اكثار االصناؼ  كبالقرنفؿ 
تحكر فييا اعضاء التذكير تكلغرض انتاج اصناؼ جديدة ، اما االصناؼ ذات االزىار الكبيرة ؼ

(.  1987طكاجف ، )الى بتالت كليذا التتككف البذكر فييا 
               ك  Alternaria dianthiالفطريات منيا مف الصابة بالعديدؿيتعرض ىذا  النبات 

A. dianthicola   كRhizoctonia solani (Agarwal and Sinclair, 1997)  . كما
 تصبحبذكر كسقكط البادرات كتعفف السيقاف ، كؿفي ا آتعفف Fusarium أنكاع مف جنس سببت

 لىذا الفطػػر أحدد االصابة متكطنة كاحيانان كبائية عند الزراعات الكثيفة كاالكثار بالعقؿ كليذا يع
 ( .Holley and Baker , 1966)انتاج القرنفػػػؿ  تأىـ مشاكال

االنزيمات المحممة لمػسميميمكزاك البكتيف اك اليميسميمكز اك المركبات البركتينية أف لكحظ  
الصفائح الكسطى بيف الخاليا تتككف  تتككفك, عند تالمس الفطريات مع النبات العائؿ  تنشط

المسبب المرضي  قد يتطمب انزيما اك اكثر يفرزالمكا قمف ىذ أماساسا مف البكتيف كاف تحمؿ 
(Agrios,2005) . 

 أذفطريات ممرضة لمنبات ؿ حيكية الفطريات في مكافحة انكاعمجمكعة مف  استخدمت
 كلقد حمت(.2000ميخائيؿ ،) تطفؿ عمى انكاع اخرلم أنومثبطة لمنمكاك آمكادمنيا عدد يفرز 

م تتبايف في فعاليتيا كقصر امدىا في حماية النبات المبيدات الفطرية الت محؿالمكافحة الحيكية 
بسبب ظيكر سالالت فطرية مقاكمة  المبيدات  عدد مف فيما انخفضت فاعمية طكاؿ المكسـ

(Cook and Zhang , 1985) .  كفي محاكلة لمكافحة امراض القرنفؿ حيكيا فقد استيدفت
في  آحيكم عامآل  بكصفو   Trichoderma  herzianumأستخداـ الفطر الدراسة الحالية 

 .  لفطريات المحمكلة في بذكر القرنفؿ امقاكمة 
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ق العمل ائمواد وطر
  : مصادر البذور

مف السكؽ المحمية  (Dianthus  caryophyllus) تـ الحصكؿ عمى بذكر القرنفؿ
 ك ( Dwarf Fragrance Mix )األحمرمستكرديف ىما الصنؼ  صنفان محميان كصنفيف ضمتك

( .  Doppio Chobond Bianco )بيضاألالصنؼ 
 :أختبار سالمة البذور 

تعقيميا سطحيان بمحمكؿ غسميا جيدآ بالماء ك كؿ صنؼ بعدمف  بذرة 100أخذت  
زرعت البذكر في اطباؽ بترم حاكية .  دقائؽ 3مدة % 1(  NaOCl)ىيبككمكريد الصكديكـ 

حضنت االطباؽ ثـ اجي طبؽ زج/ بذكر  10كبمعدؿ  (PDA)كسط دكستركزالبطاطا الصمبؿ
عمى كسط دكستركز البطاطا  أحتكت االطباؽ. (ISTA ,1976)ـ لمدة اسبكع ْ  25في درجة 

PDA  عزلت الفطريات(.آجار 15ك دكستركز 20بطاطا ك 200)لتر/غـ تككف مفالـالصمب 
 , Booth ,1971) Pitt and Hocking   ;  صنيفيةػكشخصت حسب المفاتيح الت النامية

1997  ; Ellis,1971   )  . سجمت نسبة العزؿ كحفظت الفطريات في قناف زجاجية حاكية
 .المائؿ  PDAكسط ؿ

 :االطباق اختبارتأثير الفطرعمى إنبات البذورفي
 ك F.oxysporum ك  F.culmorum    ىما  Fusarium ر ػػمف الفط افزرع نكع 

الصمب ك  PDA مؿ مف  كسط 20ؿسـ  حاكية  9في اطباؽ بترم بالستيكية قطر  انمي
بذرة معقمة  لكؿ صنؼ  100 ثـ كزعت حيف امتالء الطبؽالى ـ  ْ  25حضنت  في درجة حرارة 

 ذلؾ  اياـ بعد 7ـ كلمدة  ْ  25طبؽ ثـ حضنت االطباؽ في درجة /بذكر 10مف القرنفؿ كبمعدؿ 
كالخالية مف حسب  PDA كسطؿاستخدمت االطباؽ الحاكية .حسبت البذكر النابتة في كؿ طبؽ 

( .  2002الرفاعي ، )فطر بكجكد بذكر القرنفؿ  لتمثؿ المقارنة اؿ
  :Fusariumضد فطر  T. harzianum الكفاءة التضادية لفطر

مف قسـ كقاية  herzianaum Trichodermaتـ الحصكؿ عمى  المقاكـ الحيكم
 أختبرت الكفاءة التضادية عف طريؽ جامعة المكصؿ ك/ كمية الزراعة ك الغابات /النبات 

الكسط عمى   F. oxysporumك  F. culmorum فالزراعة المزدكجة لممقاكـ الحيكم ك الفطرم
سـ  قرص  9طبؽ بترم قطر  كؿ كضع في. في االطباؽ الزجاجية المعقمة    PDAالغذائي 

 5كبعمر   Fusariumممـ  مف مستعمرة المقاكـ الحيكم  مع قرص مماثؿ مف الفطر 5قطره 
مع أحتساب  المسافة  الفاصمة   PDA  يالمس الغزؿ الفطرم سطح ل حت أياـ ك بشكؿ مقمكب

أياـ مف  7سجمت البيانات بعد.مكررات لكؿ فطر  ةسـ تقريبا ك بكاقع ثالث 4بيف القرصيف 
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  Bellـ،قدرت درجة التضاد حسب السمـ الخماسي الذم أشار اليو  ْ  25التحضيف في درجة 
: تمثؿ محاكره أذ ( 1982)أخركف 

.  الفطر المقاكـ يغطي الطبؽ دكف نمك الفطر الممرض  نمك -1 
. نمك الفطر المقاكـ يغطي ثمثي الطبؽ ك الثمث الباقي لنمك الفطر الممرض  -2 
عدـ النصؼ االخر ك الفطر الممرض يغطي نمك الفطر المقاكـ يغطي نصؼ الطبؽ ك  -3 

.   اكجكد منطقة فاصمة بينيـ
.  المساحة ك الفطر الممرض يغطي الثمثيف المقاكـ يغطي ثمث  الفطر نمك -4 
.   الفطر المقاكـ الينمك ك يغطي الفطر الممرض الطبؽ بالكامؿ  -5  
 .أك اقؿ  مع الفطريات الممرضة  2عندما تككف قدرتو التضادية  يككف المقاكـ الحيكم فعاآل 

: الكشف عن االنزيمات المحممة لمبكتين في الفطريات
يحتكم المتر الكاحد مف  أذ( 1971)اخركف  Hankin   م كصفوالذسػػػتخدـ الكسط أ 

غـ  2غـ بكتيف البرتقاؿ ك 5غـ اجارك 15غـ خالصة الخميرة ك 1:الكسط عمى
(NH4)2SO4غـ 4كKH2PO4 غـ  6كNa2HPO4 غـ 0.2ك FeSO4.7H2O ممغـ 1ك

CaCl2 مايكركغراـ  10كH3BO3 مايكركغراـ  10كMnSO4  مايكركغراـ 70كZnSO4  
 لمكشؼ عف انزيـ  7كاالس الييدركجيني MoO3مايكركغراـ  10ك CuSO4مايكركغراـ  50ك

Pectate lyaseلمكشؼ عف  5اكPolygalacturanase . ثـ  ياـأ 5حضنت االطباؽ مدة
 )  Cetyl Trimethyl Ammonium Bromideؼػػالكاشمف %  1المحمكؿ المائي اضيؼ 

(CTABالكاشؼ بتماس مع البكتيف في الكسط  يترسب. الى االطباؽ الحاكية لمفطريات النامية
. عمى تحمؿ البكتيف ك تظير منطقة رائقة حكؿ المستعمرة الفطرية دليآل
 

النتائج والمناقشة 
عزؿ تسعة مف الفطريات تعكد الى ثمانية   ( 1)ك كما يبيف الجدكؿ  أظيرت النتائج

حد يعكد الى الفطريات الكيسية أجناس منيا سبعة  أنكاع تعكد الى الفطريات الناقصة كنكع كا
اف الفطريات الناقصة كمنيا الى كأشارت النتائج . كنكع أخر  يعكد الى الفطريات الالقحية 

الداكنة كانت  أكثر تكاجدان  مقارنة بالفطريات االخرل كمف المحتمؿ اف تعزل سيادة تكاجدىا الى 
داخمية  لمبذكر بشكؿ غزؿ فطرم اك طكيمة في األنسجة اؿمددآ  فعالة تحمميا  لمجفاؼ كبقائيا

 Alternaria dianthicolaنسبة عزؿ الفطر تبمغك.(Neergaard ,1977)كالميدية  ابكاغ
مف  Aspergillusفي بذكرالصنؼ المحمي كاالحمرعمى التكالي كعزؿ الفطر %( 2.5ك7)

شير ت. Eurotiumكالطكرالكامؿ  A.flavus ك A.nigerبذكراالصناؼ الثالثة كيعكد اليو 
يفسر ىذا كقد  المالحظات البارزة الى أحتكاء بذكر الصنؼ المحمي عمى أكبر عدد مف الفطريات
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 لفطريات اثناء جمع البذكربا اصابتياعف فرص  لفطريات في الحقؿ فضآلؿتعرض النباتات 
كالتي قد يككف مصدرىا اليكاء اك التربة اك أسطح أكراؽ النباتات  ىاكخزف ىاكتجفيؼ

(Stetzenbach  ، 1999كآخركف .  )
أحد أىـ الفطريات المسببة المراض تعفف البذكر كمكت  Fusariumالفطر  يعد

 .Fك كانت نسبة عزؿ النكع ) 1999,كاخركف (Grayالبادرات كتعفف الجذكر لكثير مف النباتات 

culmorum   1 % مف الصنؼ المحمي كالنكع F.oxysporum  1  % مف الصنؼ
 Noble and Richardson )في بذكر القرنفؿ مف ىذا الفطر تنقؿ  آكاعاف كجد اف كما.االحمر

كصمت نسبة إنبات بذكر القرنفؿ لالصناؼ الثالثة المحمي كاالحمر . ( 1968 ,
خفض   فيF.oxysporumلفطراأثيرتيكضح ( 2)كالجدكؿ التكالي عمى%85ك80ك70كاالبيض

% 48ك 28عمى التكالي ك%16.0ك  28.0المحمي كاالحمر الى  يفالصنؼ نسبة إنبات بذكر
إف الصنؼ المحمي حساس لالصابة بكال النكعيف مف . F.colmorumعمى التكالي مع الفطر 

 .F كمتكسط الحساسية لنكع  F.oxysporumالفطر كاف الصنؼ االحمرحساس لمنكع 

colmorumكاف الصنؼ االبيض في حيفDoppino ىذه ك.لكال النكعيف مف الفطر آمقاكـ
أف أصناؼ القرنفؿ تختمؼ في مقاكمتيا مف Tammen (1954)كBakerفؽ مع ماذكرهالنتائج تت

 .مقاكـ  Simحساس كالصنؼ  Miller's Yellowالصنؼ  ذكر افك Fusariumلفطر 
 ضد تضادية عاليةكفاءة  T.harzianum لمقاكـ الحيكم ؿ أف  (3)الجدكؿ  يكضح

 1.6 ك  1.3درجة التضاد الى كصمت  اذ F. oxysporum ك  F. colmorum      يفالفطر
معنكيآ عمى معاممة المقارنة التي لـ يستخدـ  اكذلؾ حسب السمـ الخماسي ك تفكؽ عمى التكالي

ك  .ريف عمى التكاليػػلكال الفط % 88.0ك %  68.5فييا المقاكـ الحيكم ك بمغت نسبة التثبيط 
تعكد الى  T. harzianumأف القدرة التضادية لمفطر  Chet  (1986)ك  Elad  لقد ذكر 

االستعمار السطحي ليايفات الفطر ك اختراقو ليايفات الفطريات الممرضة أك أفراز مضادات 
  Kucukكاشار. (El-Farnawany and Shama ,1996 ك  Papavizaz, 1985)حياتية  

 PDAنمت بمعدالت اسرع عمى كسط T.harzianum اف عزالت الفطرKivane (2004 )ك 
ىذا   فطريات تنقؿ بالتربة ك مف المعركؼ اف ةبات المرضية ك انو ثبط نمك ثالثاكثر مف المسب

  Trichodermol  ك  Trichodermin  الفطر ينتج العديد مف المضػػػػادات الحيػػػكية مثؿ
 .Fامكف مقاكمة ذبكؿ القطف المتسبب عف فطر ك.Harzianolideك   Harzianum Aك

oxysporum  الفطر ابكاغبك ذلؾ بمعاممة البذكرT.harzianum في مكافحة مكت كذلؾ ك
  Sclerotium rolfsiiك  Rhizoctonia solaniياتفطراؿالبادرات المتسبب عف 

  .(2003العركسي كميخائيؿ، )  F.oxysporum f. sp carthamiك
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 F. oxysporumالفطر  قدرة اظير اختبار انتاج االنزيمات المحممة لممكاد البكتينية 
(  pectatelyaseك  polygalacturonase)االنزيمات المحممة لممكاد البكتينبة عمى انتاج

 5سـ عند االس الييدركجيني  6بدرجة عالية اذ ظيرت منطقة رائقة حكؿ مستعمرة الفطر بقطر 
الذم لـ تتجاكز المنطقة الرائقة حكلو بضع  F. colmorumعمى التكالي مقارنة بالنكع  7ك

أف .ىذا يفسر قدرة الفطر عمى االصابة ك خفض نسبة انبات البذكرك (  1الشكؿ ،)مممترات
لالنزيمات ميـ جدا في اصابة العائؿ ك تحميؿ المكاد الغذائية ك تحطيـ المخمفات  انتاج الفطريات

(.  Agrios,2005ك   and Anagnostakis1975  Hankin)العضكية 
 
 

. PDAالقرنفل عمى وسط  أصناف من  ةاختبار سالمة بذور ثالث( : 1)الجـــدول 
 
المعزولة  الفطريات

عزل الفطريات ل %
الصنف 
المحمي 

االحمر 
Dwarf 

االبيض 
Doppio 

Alternaria dianthicola 7.0 2.5 0.0 
Aspergillus flavus 3.0 1.0 0.0 

A. niger 1.0 0.0 0.0 

Aspergillus spp. 1.0 2.0 1.0 

Eurotium 1.0 0.0 0.0 

Fusarium  culmorum 1.0 0.0 0.0 

F. oxysporum 0.0 1.0 0.0 

Macrophomina phaseolina 1.0 0.0 0.0 

Penicillium spp. 2.0 2.0 0.0 

Rhizopus stolonifer 1.0 0.0 0.0 

Stemphyllium herbarum 2.0 0.0 0.0 

Yeasts 3.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

. ت بذور القرنفل  نسبة إنبا في Fusariumر ــــــتأثير فط( : 2)الجـــدول 
لالنبــــــات %  
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المعامـــــــالت االصناف 
 F. colmorum F. oxysporumالمقارنة 

 28.0 28.0 70المحــــــمي 
 16.0 48.0 80االحمــــــر 
 80.0 60.0 85االبيـــــض 

 
 ياتنمو فطر في T. harzianumالتأثير التضادي لممقاوم الحيوي ( :3)الجـدول 

Fusarium  .

لمتثبيط % درجــة التضاد الفطريات   T. herzianumرنة المقا
F. colmorum 5.0 1.3 62.5 
F. oxysporum 5.0 1.6 88.0 

 

 
ب                                    أ                         

: لالنزيمات المحممة لممواد البكتينية  Fusariumانتاج انواع فطر ( 1)الشكل 
. كجكد منطقة رائقة بسيطة حكؿ المستعمرة  F. colmorumفطر  - أ

 .كجكد منطقة رائقة كبيرة حكؿ المستعمرة   F. oxysporumفطر  - ب
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